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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Zitting van 22 september 2017 

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter 
Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Bart Ryde, schepenen 
Henny Vandenweghe, gemeentesecretaris wnd. 

Afwezig:  
Verontschuldigd: Geert Wylin, schepen 

Reglement feestelijkheden 

Bevoegdheid » Gemeentedecreet. 

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 maart 
2014 betreffende reglement feestelijkheden. 

Feiten, context en 
argumentatie 

» Het is wenselijk om enkele wijzigingen aan te brengen aan het bestaande 
reglement. 

Besluit Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
Het reglement feestelijkheden, zoals vastgesteld door het college van 
burgemeester en schepenen van 31 maart 2014, wordt opgeheven en 
vastgesteld als volgt: 
 
A. Verenigingen 
 
1. 25-50-75-100-125-… jarig bestaan : 

- ontvangst gemeentehuis of € 125,00 tussenkomst in receptiekosten 
- glazen bord 
- inscriptie in gulden boek 
 

2. 55-60-65-70-80-85-90-… jarig bestaan : 
-  € 125,00 tussenkomst in receptiekosten 
 

3. 11-november-vieringen, per deelgemeente : 
- 1 kroon van € 70,00 en witte rozen voor hulde in Ledegem 
- 2 kronen van € 70,00 en witte rozen voor hulde in Rollegem-Kapelle 
- 2 kronen van € 70,00 en witte rozen voor hulde in Sint-Eloois-Winkel 
 

4. 8-mei-viering, per deelgemeente : 
- 1 kroon van € 70,00 
- 1 kroon bij graf gesneuvelde soldaat van € 70,00 
 

5. organisatie competitie-activiteiten of kampioenenvieringen door 
verenigingen, 1 x per jaar : 
- waardebon van € 50,00 
 

6. kampioenenviering vinkenmaatschappij Sint-Eloois-Winkel : 
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- waardebon van € 50,00  
- tussenkomst in receptiekosten tot maximum € 125,00 
 

7. Schuttersgilde Sint-Sebastiaan : 
* Grote prijs gemeente Ledegem : 
    - waardebon van € 50,00 
* Huldiging Sire 
   - ontvangst in gemeentehuis 
   - waardebon van € 50,00 voor aankoop geschenk voor gehuldigde Sire 
   - inscriptie in gulden boek 
* Jeugdschieting 
   - waardebon van € 50,00 
 

8. Kasteelstraatfeesten : 
- tussenkomst in vuurwerk tot € 250,00 
 

9. Sint-Maartensstoet Ledegem 
- tussenkomst in prijskamp tot maximum € 30,00 

 
 
B. Individuelen 
 
1. Huwelijksjubilea 50-60-65-70-75-… jaar gehuwd : 

- ontvangst gemeentehuis of bezoek ten huize van de jubilarissen 
- bloemen tot maximum € 30,00 
- waardebon van € 125,00 
- inscriptie in gulden boek 
- indien geen ontvangst of bezoek: enkel felicitatiekaart 

 
2. Huwelijken : 

- glasgeschenk (champagnekoeler) 
 

3. 100-jarigen : 
- bloemen tot maximum € 30,00 
- foto in kader 
- waardebon van € 125,00 
- inscriptie in gulden boek 
 

4. Plus-100-jarigen : 
- bloemen tot maximum € 30,00 
- inscriptie in gulden boek 
 

5. 50-60-65-70-… jarigen : 
- ontvangst in gemeentehuis of tussenkomst in receptiekosten tot  
  maximum € 125,00 
- 2 boeken met inscriptie 
- inscriptie in gulden boek 
 

6. opening nieuwe zaak : 
- bloemen tot maximum € 30,00 
- glasgeschenk (vaas) 
 

7. schoollaureaat : 
- ontvangst in gemeentehuis 
- waardebon van € 30,00 of geschenk van dezelfde waarde 
- inscriptie in gulden boek 
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8. muzieklaureaat : 
- waardebon van € 30,00 of geschenk van dezelfde waarde 
- inscriptie in gulden boek 
 

9. 50-60-65-70- .. jaar muzikant : 
- diploma 
- glazen geschenk 

 
10. ereburgers : 

- inscriptie in gulden boek 
- glazen geschenk 
- bloemen tot maximum € 30 voor partner. 

 Artikel 2 
Alle andere aanvragen dan deze vermeld in artikel 2, worden afzonderlijk door 
het college van burgemeester en schepenen beslist. 

 Artikel 3 
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan: 
» dienst vrije tijd: 1; 
» dienst secretariaat: 1. 

 
 
 

Aldus beslist in de zitting van 22 september 2017 
get. Henny Vandenweghe  get. Bart Dochy 
Gemeentesecretaris wnd.  Burgemeester-voorzitter 

Voor eensluidend uittreksel 
   
 

 

 

Henny Vandenweghe 
Gemeentesecretaris wnd. 

 Bart Dochy 
Burgemeester 

 


