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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAADZITTING VAN
donderdag, 28 januari 2021
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd:

Graaf Leopold Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A. Vandenbussche,
P. Vlietinck, K. van der Hooft, Schepenen;
A. Vervarcke-Pattyn, O. Bodyn, I. Goeminne, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, C. Coudyser, F. Pottier, T. Gobert, A. Mestdach, O. Van
Caeyzeele, P. Van Eeghem, N. Costers, N. Wenmaekers, F. Maes, K.
Cauwels, N. Couhysder, K. De Plecker, L. Lierman, J. Van Durme, A.
Geerinckx, Raadsleden;
M. Gobert, Algemeen directeur
Francoise Bienstman - De Vreeze, Raadslid
C. Bedert, L. Callens, Raadsleden

16. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Premiereglement
Carnavalsgroepen Knokke-Heist
Gemeenteraad,
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur, in bijzonder op artikel 40;
Overwegende dat door de Coronacrisis de carnavalstoet niet mag doorgaan;
Overwegende dat de carnavalsverenigingen vaak geen erkende verenigingen verbonden aan de
cultuurraad zijn en hierdoor geen eerdere compensatie kregen,
Overwegende dat het gemeentebestuur de carnavalgroepen en de stoeten wil blijven ondersteunen,
wordt voorgesteld om een premiereglement goed te keuren;
BESLUIT:
Enig artikel:
Het premiereglement ter ondersteuning van carnavalsgroepen uit Knokke-Heist, wordt ondertekend.
Aangenomen met 24 JA stemmen bij 4 ONTHOUDINGEN:
24 JA-stemmen Graaf Leopold Lippens, P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A.
Vandenbussche, P. Vlietinck, K. van der Hooft, A. Vervarcke-Pattyn, O. Bodyn, K. Lanckriet - Van Steen,
B. De Brabandere, T. Gobert, A. Mestdach, O. Van Caeyzeele, P. Van Eeghem, N. Costers, N.
Wenmaekers, F. Maes, K. Cauwels, N. Couhysder, K. De Plecker, J. Van Durme, A. Geerinckx
4 ONTHOUDINGEN I. Goeminne, C. Coudyser, F. Pottier, L. Lierman
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.
Algemeen directeur,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)

© 2-2-2021 13:59:00 – Knokke-Heist

Premiereglement voor carnavalsgroepen uit
Knokke-Heist
ARTIKEL 1: SITUERING
De evenementen rond “Heist viert carnaval” zijn in 2021 geschrapt naar aanleiding van de maatregelen
rond Covid-19. Dit betekent voor heel wat carnavalsgroepen die jaarlijks deelnemen aan de stoeten een
ramp

op

verschillende

vlakken.

Niet

alleen

op

sociaal

vlak

(het

samenhouden

van

een

groep/bende/stakeholders) maar vooral op financieel vlak.
Het gebrek aan inkomsten brengt bij bepaalde verenigingen die tot de kern van de stoeten behoren sterke
twijfel over het voortbestaan van de vereniging. De belangrijkste reden hiervoor is dat bepaalde kosten
+/- constant blijven (aankopen materiaal, huren loods…) tegenover het zeer geringe uitzicht (2020+2021)
op de nodige inkomsten. Daarnaast is het zoeken van sponsors en het organiseren van financiële acties
door de pandemie quasi onmogelijk.
Een andere factor dat ondersteuning van groeperingen uit de stoeten oprecht nodig maakt is dat het
stoetseizoen 2019 en 2018 zeer slecht waren. Vele stoeten in West-Vlaanderen werden de afgelopen 2 jaar
geschrapt door stormweer en de verenigingen zagen de inkomsten aan hun neus voorbij gaan terwijl er
volop geïnvesteerd werd. Bovendien was het voor carnavalsgroepen die feestelijke evenementen
organiseren als financiële actie ook een moeilijke periode omdat ze de inkomsten van het feest met
ongeveer 60% zagen dalen door de tijdelijke verhuis naar Jeugdclub ’t Verzet.
Er is dus een krachtige ondersteuning nodig met het oog op het behoud van kwaliteit in de stoeten. Het is
daarom noodzakelijk om een extra steun te voorzien voor karverenigingen die de carnavalstoet te KnokkeHeist tot de grootste en mooiste van West-Vlaanderen maken. Zonder deze ondersteuning dreigt een groot
kwaliteitsverlies van de stoeten van ‘Heist viert carnaval’ voor de komende jaren.
ARTIKEL 2: ONDERSTEUNING VOOR GROEPERINGEN UIT KNOKKE-HEIST
Het voorziene budget voor prijzengeld van de stoeten 2021 bedraagt 44.000 euro. Dit budget zal worden
aangewend ter ondersteuning van de carnavalsgroepen die aan volgende criteria voldoen:



maatschappelijke zetel of inschrijvingsadres deelnameformulier op het grondgebied Knokke-Heist
in 2018, 2019 en 2020.



Actieve deelname aan de zondagstoet van “Heist viert carnaval” in 3 van de laatste 5 edities
(2020,2019,2018,2017,2016)



Effectieve deelname aan de stoet in 2022.

In het karrenreglement van de stoeten wordt een onderscheid gemaakt tussen grote groepen en kleine
groepen.

Omdat

grote

groepen

meer

kosten

hebben

dan

kleine

groepen

wordt

in

deze

ondersteuningsmaatregel een onderscheid gemaakt op basis van dit gegeven via een verdeelsleutel van
60% - 40%.
Grote groepen die aan bovenstaande criteria voldoen:





De Smoeltrekkers
De Tjoeptjes
Club 69








De Strandreetjes
Bonte & Co
De Klutsers
Pezewevers
De Torenpekkers
CV D’oede Krakers

Kleine groepen die aan bovenstaande criteria voldoen:
 De carnavalskiekens
 Wieder
 De Leutemoakers
Indien alle groepen deelnemen aan de stoet in 2022, dan bedraagt de ondersteuning per grote kar 4.000
euro en per kleine kar 2665 euro.
ARTIKEL 3: BETALING
Aan de vereniging in kwestie zal het steunbedrag overgemaakt worden na goedkeuring door de
gemeenteraad.
ARTIKEL 4: INWERKINGTREDING
Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2021.

