Bijlage (2) behorend bij de tarieventabel van de Legesverordening 2014
A. Lijst van uitgezonderde categorieën evenementen
1. Buurt- en straatfeesten, buurtbarbecues of incidentele feesten gericht op een specifieke
doelgroep.
2. Carnavalsoptochten.
3. Zomerkampen voor de jeugd.
 Jeugdvakantiewerk Beuningen
 Jeugdvakantiewerk Winssen
 Jeugdvakantiewerk
 WeurtJeugdwerk '65 - '68 Weurt
 Jeugdvakantiewerk Ewijk
4. Avondvierdaagsen, wandelmarsen, sponsorlopen, fietstochten, doorkomst Vierdaagse.
5. Reguliere of incidentele activiteiten van sportverenigingen uit Beuningen.
6. Sporttoernooien, bv voetbal- en tennisverenigingen, hockeyclub, korfbalvereniging;
Concoursen paardensportverenigingen;
Kampioenschapsfeesten.
Traditionele culturele activiteiten.
Koningendagactiviteiten en Oranjefeesten - vrijmarkten alleen voor zover deze nietcommercieel zijn en gericht op kinderen (geldt niet voor commerciële rommelmarkten en
braderieën)
Sinterklaasvieringen
Molenfeesten gemeubileerde woning beschikbaar houden
Sint Maartensoptocht
Muziek- en korenfestivals rond Kerst en Pasen
7. Evenementen met uitsluitend charitatieve doeleinden.
Voorbeelden in Beuningen zijn de activiteiten door de Stichting Vrienden van Waelwick, zoals de
kunstmarkt en het Waelwickfestijn; het truckerkonvooi Boldershof.
Evenementen met uitsluitend pedagogische doeleinden. Voorbeelden in Beuningen zijn de
vredesbus en bijzondere activiteiten rond de jongerenbus.
B. Voorwaarden
 De aanvrager is een vrijwilligersorganisatie of non-profit organisatie uit de
gemeente Beuningen.
 De vrijwilligersorganisatie heeft een doelstelling van sociale, pedagogische,
sportieve, charitatieve of culturele aard. Dit kan de organisatie aantonen op basis
haar statuten en op basis van de beschrijving van het evenement dat georganiseerd
gaat worden.
 Het evenement is niet-commercieel van aard. Dit betekent dat eventuele inkomsten
van het evenement ten goede komen aan de vrijwilligersorganisatie of een goed
doel. Inkomsten mogen in geen geval (gedeeltelijk) ten gunste komen van een
commerciële organisatie.
 Het evenement wordt niet (mede) georganiseerd door een organisatie die zich
normaliter bedrijfsmatig of op een bedrijfsmatige manier (hieronder ook begrepen

stichtingen of verenigingen) bezighoudt met het organiseren van evenementen. Dit
betekent dat het zo kan zijn, dat een stichting die zich het organiseren van
evenementen ten doel stelt, niet in aanmerking zal komen voor een vrijstelling tot
het betalen van leges.
 In geval van een buurtgerichte activiteit wordt het evenement georganiseerd om de
leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk, buurt of dorp te bevorderen.
 Indien bij de aanvraag onjuiste informatie wordt verstrekt omtrent de aard van het
evenement dan wel de organisatie die het evenement organiseert, kunnen alsnog
leges in rekening worden gebracht.

