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REGLEMENT VERENIGINGSCHEQUE

ART. 1. CHEQUES VOOR NIEUWE INWONERS
§ 1 ‐ Elke nieuwe inwoner, vanaf de minimumleeftijd van 3 jaar, krijgt twee
verenigingscheques met een waarde van 10 € per stuk.
§ 2 ‐ De nieuwe inwoners krijgen de cheque bij het welkomstbezoek van een lid
van het schepencollege.
§ 3 – Elk gezinslid krijgt twee cheques op naam en mag deze apart of samen
gebruiken. Cheques van verschillende gezinsleden mogen niet worden
samengevoegd. De cheques mogen ook niet worden doorgegeven aan derden.

ART. 2. VERENIGINGEN
§ 1 – Verenigingen die de cheques willen aanvaarden als betaalmiddel, dienen
zich in te schrijven bij het gemeentebestuur d.m.v. een inschrijvingsformulier, dat
als bijlage bij dit reglement wordt gevoegd.
§ 2 – Enkel verenigingen die zich hebben ingeschreven zijn verplicht om de
cheque te aanvaarden bij het aanbod dat zij hadden voorgesteld. Zij kunnen deze
enkel weigeren wanneer de echtheid van de cheque in twijfel wordt getrokken, of
wanneer de inwisseling niet verloopt volgens de bepalingen van dit reglement.
§ 3 – Als hun aanbod wijzigt, dienen de verenigingen dit altijd door te geven aan
het gemeentebestuur.
§ 4 Het aanbod van de verenigingen wordt opgenomen in een overzicht en
meegegeven met de nieuwe inwoners bij het welkomstbezoek van de schepen.

ART. 3. GELDIGHEID VAN DE CHEQUE
§ 1 – Een geldige cheque staat op naam en is voorzien van:
‐ een stempel van de gemeente Ingelmunster
‐ een vervaldatum
‐ een uniek nummer
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ART. 4. INWISSELEN CHEQUE
§ 1 – Elke cheque is maximum één jaar geldig, de vervaldatum wordt ingevuld op
de cheque.
§ 2 –De nieuwe inwoner ontvangt een korting per cheque, binnen de afgesproken
formule.
§ 3 – Bij een activiteit die minder kost dan 10 €, wordt er geen geld terug
gegeven. De waarde van de activiteit wordt ingevuld op de cheque, de vereniging
krijgt dan ook enkel die waarde terug betaald.

ART. 5. UITBETALEN VAN DE CHEQUE
§ 1 ‐ De vereniging brengt de cheque binnen aan het onthaal van het
gemeentehuis, uiterlijk 3 maanden na de vervaldatum. Cheques die later worden
binnen gebracht, zullen niet meer uitbetaald worden door de financiële dienst.
§ 2 – De cheques worden, na controle door de administratie, maandelijks
uitbetaald aan de vereniging.
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