
Gegevens vereniging: Naam: 

Website: 

Rek. nr.: 

Voorzitter: Naam: 

Adres: 

Tel: E-mail: 

Secretaris: Naam: 

Adres: 

Tel: E-mail: 

Afgevaardigde cultuurraad: Naam: 

Adres: 

Tel: E-mail: 

Plaatsvervanger afgevaardigde cultuurraad: Naam: 

Adres: 

Tel: E-mail: 

Dit formulier werd ingevuld door:

Datum: 

IDENTIFICATIEFICHE CULTURELE VERENIGING

Ondernemingsnummer (alleen indien vzw):

Periode: 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018  >   indienen vóór 31 maart 2019

VZW: 

Adres eigen lokaal (indien van toepassing):

Officieel adres / zetel vereniging (verplicht IN Sint-Niklaas): 

De gegevens van deze persoon mogen op de 

website van de stad staan: Slechts 1 contactpersoon per vereniging aanduiden

De voorzitter en secretaris van de vereniging verklaren dat alle gegevens in deze formulieren naar waarheid zijn ingevuld. 

Handtekening voorzitter: Handtekening secretaris: 

Subsidiëring culturele verenigingen 2019 (werking 2018) IDENTIFICATIEFICHE / 1



Statuten kunnen worden opgevraagd Ja  / Nee

Moet blijken uit onderstaande overzicht

datum activiteit aantal deelnemers

   -

   -

   -

TOTAAL FORFAITAIRE TOELAGE: EUR

locatie activiteit

(Schrap wat niet van toepassing is)

omschrijf de activiteit

OPTIE A: FORFAITAIRE TOELAGE (125 EUR)

1. Vereniging zijn 

3.  Min. 3 activiteiten op cultureel vlak IN Sint-Niklaas

2. Zetel in Sint-Niklaas 

Voor het verkrijgen van de forfaitaire toelage volstaat een minimale administratieve verantwoording, nl. een korte omschrijving van de verplichte minimale 3 activiteiten tijdens het afgelopen 

kalenderjaar op grondgebied Sint-Niklaas.

De forfaitaire toelage bedraagt 125 EUR.

  (= georganiseerd verband van meerdere personen)

Doelstelling van de vereniging: 
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OPTIE B: TOELAGE OP BASIS VAN EEN GEDETAILLEERD ACTIVITEITENVERSLAG BKE

I. Culturele basisdoelstelling

5 punten 0 punten

naam vergadering datum vergadering locatie vergadering

   -

   -

   -

2. Voordracht met externe spreker min 10 deelnemers   max. 5 10 punten 0 punten

naam activiteit datum activiteit

   -

   -

   -

   -

   -

3. Vormingsavond zonder externe spreker. min 10 deelnemers   max. 15 5 punten 0 punten

naam activiteit datum activiteit

   -

   -

   -

   -

   -

Voor het verkrijgen van een toelage op basis van het puntensysteem dient een gedetailleerd activiteitenverslag ingediend te worden. Deze toelage wordt berekend volgens een puntensysteem, 

met criteria (I. Algemene culturele doelstelling) die van toepassing zijn voor alle verenigingen en criteria. Er telt slechts 1 activiteit per dag. 

(II. Extra artistieke doelstelling ) die alleen van toepassing zijn voor de verenigingen muziek, woord en dans en beeldende kunst.

Deze toelage kan maximaal 1250 EUR bedragen.

locatie activiteit aantal deelnemers

1. Deelname aan cultuurraad (algemene vergadering en/of sectie vergadering)

aantal deelnemerslocatie activiteit

naam aanwezige

voordracht = eenmalige lezing, toespraak, … georganiseerd door de eigen vereniging, niet door de koepel of andere organisatie.

Vorming = opleiding, scholing,… georganiseerd door de eigen vereniging, niet door de koepel of andere organisatie, niet enkel deelname .
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   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

4. Geleid bezoek (expo, film, theater, …). min 5 deelnemers   max. 5 5 punten 0 punten

naam activiteit datum activiteit

   -

   -

   -

   -

   -

5. Feestviering. min 20 deelnemers   max. 2 15 punten 0 punten

naam activiteit datum activiteit

   -

   -

bezoek aan een activiteit die niet georganiseerd is door de eigen vereniging, minstens 5 leden van de eigen vereniging nemen deel aan het bezoek

georganiseerd door de eigen vereniging, niet door de koepel of andere organisatie, niet enkel deelname .

aantal deelnemers

locatie activiteit aantal deelnemers

locatie activiteit
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6. Cursus of workshop (per sessie). min 5 deelnemers/sessie   max. 20 sessies 3 punten 0 punten

naam activiteit datum/data activiteit

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

cursus = aantal lessen over een bepaald onderwerp, georganiseerd door de eigen vereniging, koepel of andere organisatie, deelname door minimum 5 leden van de eigen vereniging

locatie activiteit aantal deelnemers
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7. Publieke activiteit met vereniging in of buiten Sint-Niklaas.   max. 10 10 punten 0 punten

naam activiteit datum activiteit

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

8. Kleinschalige tentoonstelling door de eigen vereniging in of buiten Sint-Niklaas.   max. 5 10 punten 0 punten

naam activiteit datum activiteit

   -

   -

   -

   -

   -

9. Culturele reis of uitstap buiten Sint-Niklaas (per dag). min 5 deelnemers   max. 10 dagen 10 punten 0 punten

naam activiteit datum activiteit

   -

   -

   -

   -

georganiseerd door de eigen vereniging, de koepel of andere organisatie, minstens 5 leden van de eigen vereniging nemen deel

locatie activiteit aantal deelnemers

aantal deelnemerslocatie activiteit

locatie activiteit aantal deelnemers
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   -

   -

   -

   -

   -

   -

10. Terbeschikkingstelling gebouw/lokaal aan erkende culturele verenigingen. Enkel voor culturele activiteiten   max. 10 verenigingen 20 punten 0 punten

naam vereniging datum terbeschikkingstelling

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

11. Rondleiding in eigen museum. Minimum 5 deelnemers   max. 100 5 punten 0 punten

naam groep datum rondleiding

   -

   -

   -

   -

   -

naam activiteit

naam gids aantal deelnemers
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   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

1. Productie van een unieke tentoonstelling. Advies sectie   max. 2 300 punten 0 punten

omschrijf het unieke karakter van de tentoonstelling naam tentoonstelling

   -

   -

2. Aantrekken van een beroepscurator (per tentoonstelling). Advies sectie   max. 3 100 punten 0 punten

naam beroepscurator naam tentoonstelling

   -

   -

II. Extra artistieke doelstelling  --  Die basisdoelstellingen overschrijden en/of prioriteiten Cultuurraad toepassen.

datum tentoonstelling

datum tentoonstelling

locatie tentoonstelling

locatie tentoonstelling
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   -

3. Tentoonstellingscatalogus en/of kunstmap (gedrukt en gedocumenteerd). Advies sectie   max. 2 200 punten 0 punten

naam tentoonstellingscatalogus / kunstmap naam tentoonstelling              OF 

   -

   -

4. Organisatie van een culturele wedstrijd in Sint-Niklaas. min 20 deelnemers   max. 5 100 punten 0 punten

naam activiteit datum activiteit

   -

   -

   -

   -

   -

5. Eigen publicatie (tijdschrift). min 40 pag. / jaar (publiciteit telt niet mee) 300 punten 0 punten

naam publicatie aantal pagina's

   -

   -

   -

6. Eigen geactualiseerde website. 300 punten 0 punten

naam van de actieve website

1. Het project heeft een gemeenschapsvormend opzet en zal dus de kwaliteit en de 

samenhang van de lokale gemeenschap (stad, dorp of buurt) versterken. 
150 punten 0 punten

datum deelnemers

-

datum uitgifte

aantal deelnemers

aard activiteit

   -   www. 

locatie activiteit

aantal bladzijdenaanleiding uitgifte kunstmap

III. Decretale prioriteiten: enkel voor buitengewone activiteiten
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2. Het project heeft een cultuureducatief opzet en geeft het beoogde publiek en/of de 

deelnemers extra kansen om eigen talenten, interesses en mogelijkheden te 

ontwikkelen en nieuwe competenties te verwerven.

150 punten 0 punten

datum deelnemers

-

3. Het project speelt in op concrete vragen en/of reële  behoeften van een bijzondere 

of moeilijk bereikbare bevolkingsgroep.
150 punten 0 punten

datum deelnemers

-

TOTAAL AANTAL PUNTEN: #VERW! PUNTEN

PUNTWAARDE: x 0,00 PUNTWAARDE

TOTAAL SUBSIDIE OP BASIS VAN GEDETAILLEERD ACTIVITEITENVERSLAG: = 0,00 EUR

aard activiteit

aard activiteit
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Ja  / Nee EUR

Lidmaatschapsbijdrage bedroeg:  EUR

EUR

datum

EUR

EUR

EUR

EUR

datum activiteit naam activiteit

WO I                                                 

2018

Internationale vrouwendag                   

5 - 11 maart 2018

Nacht van de Geschiedenis                

19 - 25 maart 2018 (Religie)

Archipel                                           

19 - 23 april 2018

Erfgoeddag                                      

22 april 2018 (Kiezen)

Week van de AmateurKunsten            

26 april - 6 mei 2018 (Kunst Buiten)

Dag van het Park                              

27 mei 2018

Vredefeesten / Villa Pace / Leermarkt 

31 augustus - 2 september 2018

Open Monumentendag                       

9 september 2018

Digitale Week                                  

19 oktober - 4 november 2018

Week van de Smaak                             

15 - 25 november 2018

2. Gidsbeurt aan lokale tentoonstelling of wandeling

Centrum voor Beeldexpressie  -  Creatief schrijven  -  Danspunt  -  Heemkunde Vlaanderen  -  Icom Vlaanderen  -  Koor & Stem  -  Kunstwerk(t)  -  Muziekmozaïek  -  Opendoek  - Poppunt  -  

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde  -  Vlamo  -  Volkskunde Vlaanderen

PREMIES

1. Lid van een erkend Vlaams steunpunt (Tussenkomst afhankelijk van het aantal dossiers)

   Omcirkel hetgeen van toepassing is en noteer het betaalde lidmaatschapsgeld (enkel lidmaatschapsbijdrage!!!, geen verzekering of andere bijdragen)

(Tussenkomst 50% tentoonstelling of wandeling) 

naam tentoonstelling of wandeling betaald bedrag gidsbeurt

aantal deelnemers locatie activiteit

3. Deelname aan landelijke/sectoroverschrijdende acties (150 EUR forfaitair / deelname aan een landelijke of sectoroverschrijdende actie)
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datum activiteit naam activiteit aantal deelnemers locatie activiteit

Sintdagen                                       

12 november - 6 december 2018

EUR

EURALGEMEEN TOTAAL (FORFAITAIRE TOELAGE OF TOELAGE OP BASIS VAN EEN GEDETAILLEERD ACTIVITEITENVERSLAG + PREMIES):

TOTAAL PREMIES:
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