
 

    

ERKENDE LANDELIJKE of SECTOROVERSCHRIJDENDE ACTIES werkjaar 2018 
 
In het subsidiereglement voor de subsidiëring van culturele verenigingen (GR 26 juni 2015), komt elke erkende culturele vereniging bovenop de werkingstoelage 
in aanmerking voor premies “deelname aan landelijke acties, themaweken -of dagen”.   
Deze premie bedraagt 150 EUR. 
De lijst met erkende landelijke acties, themaweken -of dagen wordt jaarlijks geactualiseerd (zie verder). 
 
De activiteit moe(s)t in elk geval openstaan voor niet-leden, georganiseerd worden op grondgebied van groot Sint-Niklaas en ruim op voorhand bekend 
worden gemaakt in de Stadskroniek, Uit in Sint-Niklaas, via www.uitdatabank.be en/of in de landelijke of plaatselijke publiciteit (zie verder).   
 
Themawandelingen komen niet in aanmerking voor zo’n forfaitaire premie, daarvoor is wel een tussenkomst voorzien van 50% op de vergoeding van de 
gids(en).  Je kan wandelingen en geleide bezoeken eveneens invullen op het formulier “toelage jaarwerking”. 

   Landelijke of sectoroverschrijdende acties, themaweken of –dagen werkjaar 2018 Contact; enkel geldig bij verschijnen in publicatie van: 

WO I 2018 UiT tag Groote Oorlog erfgoedcel,  

brochure periode 7-10 tot 11-11-2018 

Cultuur: Rik.VanDaele@sint-niklaas.be 

Internationale Vrouwendag  maandag 5 - zondag 11 maart 2018 te bespreken met Vrouwencentrum 2019 vóór 09-2018 

Martine Van Eetvelde vzwvrouwencentrum@hotmail.com 

Nacht van de Geschiedenis  maandag 19 - zondag 25 maart 2018  (Thema: “Religie”)  UiT Tag week van de geschiedenis 

Archipel Donderdag 19 - maandag 23 april 2018 Bibliotheek: Patrick.VanBelleghem@sint-niklaas.be 

Erfgoeddag Zondag 22 april 2018 (Thema: “Kiezen") https://faro.be/erfgoeddag ronny.demulder@sint-niklaas.be 

Week van de 

AmateurKunsten 

Vrijdag 26 april - zondag 6 mei 2018 (Thema: “Kunst 

buiten”) 

http://www.wak.be/ 

OCV: Wendy.Bryssinck@sint-niklaas.be 

Dag van het Park Zondag 27 mei 2018 Omgeving: Marte.Vandevyvere@sint-niklaas.be park+Tereken 

Vredesfeesten/Villa 

Pace/Leermarkt 

Vrijdag 31 augustus - zondag 2 september 2018 Participatie: Jan.Thuy@sint-niklaas.be 

 

Open Monumentendag Zondag 9 september 2018 ( Thema: "Industrieel erfgoed") Participatie: ronny.demulder@sint-niklaas.be 

Digitale week vrijdag 19 oktober- zondag 4 november 2018 Bibliotheek: Nadine.Lossie@sint-niklaas.be 

Week van de smaak Donderdag 15 – zondag 25 november  http://www.weekvandesmaak.be/   

Sintdagen maandag 12 november - donderdag 6 december 2018 Evenementen: Sofie.Baert@sint-niklaas.be 

Marc Boon - Sintbrochure boon.marc@belgacom.net  
intrede Sint woensdag 14-11-2018 

Lidmaatschap van een erkend Vlaams steunpunt: Een erfgoed- of kunstenvereniging kan maximaal voor 1 lidmaatschap van een erkend Vlaams steunpunt 
een tussenkomst krijgen. Het bedrag van de tussenkomst in het lidmaatschap is afhankelijk van het aantal aanvragen. Deze steunpunten komen in 
aanmerking voor een tussenkomst: Kunstwerk(t), Centrum voor Beeldexpressie, Icom Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen, Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde, Creatief schrijven, Volkskunde Vlaanderen, Koor & Stem, Vlamo, Muziekmozaïek, Poppunt, Opendoek en Danspunt. 
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