Dienst vrije tijd – 01.12.2013

Galerij Alkarte: Categorie B: Verenigingen, .. (*)
Per week
Per 3 weken

€ 125,00
€ 250,00

Galerij Alkarte: Categorie C: niet tot cat. B behorend
Per week
Per 3 weken

€ 325,00
€ 625,00

Leden van een kunstvereniging die erkend is, kunnen ook aan het tarief van cat b gebruik maken van de galerij. Opgelet: bewijs van
lidmaatschap moet voorgelegd worden.
(*) Categorie B: verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke Alkense erkende adviesraden, alle onderwijsinstellingen in Alken, politieke partijen in de gemeenteraad van Alken
vertegenwoordigd, kerkfabrieken Terkoest, Sint Joris en Centrum

Kortingen
a. Kortingsbon
Categorie B ontvangt jaarlijks een kortingsbon ter waarde van de huur van de duurste zaal voor categorie B (= fuiftarief). Deze bon kan gedurende het komende
kalenderjaar ingezet worden voor de betaling van de huurprijs voor één of meerdere activiteiten (afhankelijk van prijs zalen). De eventueel resterende waarde kan niet
overgedragen worden naar een volgend kalenderjaar alsook niet doorgegeven worden aan een andere vereniging.
b. Goede doel
Het is toegestaan voor zowel categorie B als C, om de zaal eenmaal per jaar gratis te gebruiken voor het goede doel. Het bewijs van storting, dat minstens tweemaal het
huurbedrag van de gehuurde accommodatie (zowel keuken als zaal) bedraagt, dient voorgelegd te worden. Tevens dient ook vermeld te worden ‘ met ondersteuning van
de gemeente’ .
c. Sportieve en culturele prestatie
Voor activiteiten ter bevordering van de culturele en/of sportieve prestaties, georganiseerd door cat C, kan de organisatie, mits goedkeuring van het college van
burgemeester en schepenen, éen keer per jaar de zaal gebruiken volgens het tarief dat geldt voor categorie B.
d. WAK (week van de amateurkunsten)
Tijdens de week van de amateurkunsten zal de culturele infrastructuur in de mate van het mogelijke, vrijgehouden worden om te gebruiken in het kader van de WAK.
Tijdens deze periode is het toegestaan om op advies van de raad van bestuur en na goedkeuring door college van burgemeester en schepenen gratis gebruik te maken van
de accommodatie.
e. Kortingsbon bij prestatie in opdracht van het gemeentebestuur
Categorie B die in opdracht van het gemeentebestuur een prestatie levert, ontvangt een kortingsbon voor het gebruik van de culturele accommodatie, ten bedrage van de
huurprijs van de zaal en of keuken, met een max. van 30 euro. Deze kortingsbon is 1 jaar geldig vanaf aflevering, kan niet overgedragen worden en ook niet doorgegeven
worden aan een andere vereniging.

