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Reglement betreffende de provinciale tornooien voor koren
Artikel 1 - Doel
Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten verleent de provincie Vlaams-Brabant
toelagen aan koren (volwassenen-, jeugd- en kinderkoren, koren met leden van de derde leeftijd)
met het doel hun muzikale vrijetijdsbesteding te steunen en de kwaliteit van hun uitvoeringen te
bevorderen, voorzover zij aan alle verdere bepalingen van dit reglement voldoen.
Om door de provincie Vlaams-Brabant gesubsidieerd te worden, moeten de koren deelnemen aan
de provinciale tornooien en daarin een klassering verwerven.
Artikel 2 - Organisatie
De provinciale tornooien worden door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
georganiseerd, die hiertoe alle nodige praktische maatregelen kan nemen.
Artikel 3 - Voorwaarden tot deelneming
Om aan het tornooi te kunnen deelnemen, moet het koor zijn zetel hebben in Vlaams-Brabant en
optreden met zijn regelmatige leden. Het is niet toegestaan extra zangers voor de gelegenheid aan
te werven.
Artikel 4 - Inschrijving
De verenigingen die wensen deel te nemen aan het tornooi moeten de deputatie hiervan in kennis
stellen. Zij dienen door middel van de inschrijvingsformulieren, die bij de provinciale dienst cultuur
kunnen worden aangevraagd, het volgende te sturen naar het provinciebestuur van VlaamsBrabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven:
•
een alfabetische lijst met naam, voornaam, adres en stemsoort van de uitvoerende
leden;
•
het rekeningnummer waarop de subsidie kan worden gestort;
•
een repertoire (zie artikel 9).
Bij de inschrijving vermelden de verenigingen de afdeling waarin ze wensen beoordeeld te worden.
Artikel 5 - Afdelingen
Op het tornooi worden de koren gerangschikt in 5 afdelingen:
•
hogere afdelingen:
o ereafdeling;
o uitmuntendheid;
o eerste afdeling.
•

lagere afdelingen:
o tweede afdeling;
o derde afdeling.

Een koor dat niet slaagt in derde afdeling, ontvangt een éénmalige reisvergoeding van 124 euro.
Artikel 6 - Optreden
De koren worden uitgenodigd om op te treden op een bepaalde plaats en uur, vastgesteld door de
deputatie. Zij dienen ten minste een uur vóór die tijd aanwezig te zijn. Bij afwezigheid verliezen zij
alle rechten en voordelen voortspruitend uit het tornooi. Bij het optreden wordt de identiteit van de
koorleden gecontroleerd.
Alleen de leden vermeld op de ingezonden lijst (zie artikel 4) worden tot de uitvoering toegelaten.
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Artikel 7 - Waarborg
Bij hun inschrijving storten de koren een waarborg van 62 euro op rekeningnummer 091-010600715 van het provinciebestuur.
Deze waarborg wordt na hun deelneming aan het tornooi terugbetaald. Indien een koor minder dan
één maand vóór het tornooi laat weten dat het afziet van zijn deelname, zal de waarborg de
provincie ten goede komen.
Artikel 8 - Subsidiëring
De geklasseerde koren hebben het recht gedurende drie jaar de provinciale subsidie verbonden aan
een categorie, te ontvangen, zonder zich opnieuw te moeten aanmelden voor de tornooien.
Deze subsidie voor het 2de en 3de jaar zal alleen aan de geklasseerde koren worden uitbetaald
nadat zij ieder jaar op straffe van verval, uiterlijk op 1 mei (poststempel geldt als bewijs), een
subsidieaanvraag hebben gericht aan het provinciebestuur, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Deze
aanvraag dient vergezeld te zijn van de volgende stukken:
1. een inlichtingsformulier betreffende de benaming en de samenstelling van het koor
(bestuur en ledenlijst);
2. een verslag over de werking van het koor gedurende het voorbije jaar.
De jaarlijkse subsidie bedraagt maximaal:
•
ereafdeling: 500 euro;
•
uitmuntendheid: 450 euro;
•
1ste afdeling: 400 euro;
•
2de afdeling: 350 euro;
•
3de afdeling: 300 euro.
Artikel 9 - Keuze van de stukken
De koren voeren op het tornooi drie of vier koorwerken uit waarvan het eerste een door de
deputatie opgelegd werk is. De twee of drie andere koorwerken zullen door de jury gekozen
worden uit werken (aantal: zie hierna) naar keuze, ingediend door het koor:
•
ereafdeling: 15 werken;
•
uitmuntendheid: 15 werken;
•
eerste afdeling: 12 werken;
•
tweede afdeling: 9 werken;
•
derde afdeling: 6 werken.
De moeilijkheidsgraad van de werken moet beantwoorden aan de eisen die gesteld worden aan de
afdeling waarin de koren optreden.
Bij de inschrijving dienen de koren van elk werk dat zij voorstellen een directiepartituur bij te
voegen.
Kinder- en jeugdkoren en koren van de derde leeftijd dienen geen plichtwerk te brengen.
De jury kan, indien zij het nodig oordeelt, het koor verplichten een betere keuze van één of
meerdere stukken in te dienen.
Koren die opteren voor een hogere afdeling dan die waarin zij zich aanbieden, dienen benevens het
opgelegd werk van de gekozen afdeling ook het opgelegd werk van de hogere afdeling uit te
voeren.
De jury bepaalt de volgorde van de uitvoeringen.
Een werk dat vroeger reeds door het koor op het tornooi werd uitgevoerd, mag slechts hernomen
worden na 6 jaar.
Op de dag van het tornooi dient de jury in het bezit te worden gesteld van 5 kopieën van de
directiepartituren van de uit te voeren werken.
Artikel 10 - Uitslag
De uitslagen die op het tornooi kunnen worden behaald, zijn de volgende:
•
minstens 50 % van de punten behaald: bevestigd in de gekozen afdeling;
•
het opgelegd werk van een hogere afdeling uitgevoerd (zie artikel 9) en minstens 50 %
van de punten behaald: gerangschikt in een hogere afdeling;
•
minder dan 50 % van de punten behaald: verwezen naar een lagere afdeling.
Koren die minstens 90 % van de punten behalen, ontvangen voor deze goede prestatie de medaille
van de provincie Vlaams-Brabant.
De klassering en het aantal punten worden bekendgemaakt na elke tornooizitting.
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De algemene proclamatie met de uitreiking van de diploma’s en medailles zal georganiseerd
worden door de deputatie.
Artikel 11 - Structuur van het tornooi
De koren uit de lagere afdeling (2de-3de afdeling) treden afzonderlijk op tijdens één jaar van de
cyclus.
Het daaropvolgende jaar treden de koren uit de hogere afdeling (ereafdeling –uitmuntendheid eerste afdeling) op. Het derde jaar van de cyclus worden er geen provinciale tornooien
georganiseerd. Het provinciebestuur zal in dat jaar een koorfestival organiseren, waarbij aan alle
koren die nog nooit hebben deelgenomen aan het tornooi, de mogelijkheid wordt geboden om op
te treden voor een publiek en voor een jury. De deelnemers worden niet gerangschikt. Met de jury
wordt achteraf een gesprek gevoerd over de geleverde prestatie.
De deelnemende koren ontvangen voor dit optreden geen subsidie. Er wordt hen een forfaitaire
reisvergoeding toegekend van 124 euro, op voorwaarde dat de afstand tussen de zetel van de
vereniging en de plaats van het optreden meer dan 10 km bedraagt.
Voor deelname aan het koorfestival dient geen waarborg gestort te worden.
Artikel 12 - Jury
De jury wordt aangesteld door de deputatie en bestaat uit een voorzitter (gedeputeerde of
provincieraadslid), ten hoogste vijf en ten minste drie deskundigen en één secretaris.
Het aantal behaalde punten is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de door de deskundige
juryleden toegekende punten. Elk jurylid beoordeelt op een totaal van 100 punten.
Tegen de door deze juryleden uitgebrachte beoordeling is geen beroep mogelijk.
Artikel 13 - Auteursrechten
De auteursrechten betreffende de op de provinciale tornooien uitgevoerde programma’s zijn ten
laste van de provincie en worden rechtstreeks vereffend aan het auteursrechtenbureau.
Artikel 14
De koren nemen alle risico’s op zich en ontslaan de provincie Vlaams-Brabant van alle
verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen die voor de vereniging of voor de leden
zouden voortvloeien uit het mededingen aan het tornooi.
Artikel 15
Voor subsidies die het bedrag van 24.790 euro niet overschrijden is de begunstigde, met
toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen, gehouden om:
•
de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
•
na afloop een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van
de subsidie aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen. Deze
verantwoordingsstukken moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 1 mei
van het jaar volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend.
De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde
verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar.
Artikel 16
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.
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Artikel 17
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend.
In de volgende gevallen:
•
één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd;
•
onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld;
•
de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de verantwoordingsstukken werden
niet gerespecteerd;
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen:
•
de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd;
•
de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde
subsidies wordt stopgezet;
•
de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een
bepaalde periode.
Artikel 18 - Geschillen
Alle bezwaren betreffende niet-naleving van het reglement in verband met de tornooien moeten
aan de deputatie worden meegedeeld.
De deputatie doet uitspraak over alle klachten en beslecht alle gevallen die niet bepaald zijn in dit
reglement.
Artikel 19 - Overgangsmaatregelen
Het reglement van 1 januari 1996 wordt opgeheven. Dit nieuwe reglement treedt in werking op 1
januari 2001 voor de lagere afdelingen (start nieuwe cyclus) en op 1 januari 2002 voor de hogere
afdelingen (start nieuwe cyclus).
Contact
Dienst cultuur, tel. 016-26 76 08, cultuur@vlaamsbrabant.be
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