
 

    

ERKENDE LANDELIJKE of SECTOROVERSCHRIJDENDE ACTIES, THEMADAGEN of –WEKEN werkjaar 2019 
 
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. 
 
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, bij 
voorkeur in de Stadskroniek / Uit in Sint-Niklaas (via www.uitdatabank.be) en/of in de landelijke of plaatselijke communicatie.   
 
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 2019 
 

Contact 

 

Internationale Vrouwendag  vrijdag 8- zondag 17 maart 2019 joke.maes@sint-niklaas.be  
 

Nacht van de Geschiedenis  maandag 18 - zondag 24 maart 2019   
(Thema: “Meesterschap”) / DF op 19 maart. 

Davidsfonds via http://www.nachtvandegeschiedenis.be/  
 

Archipel Donderdag 28 maart - zondag 7 april 2019  
+ activiteiten die mee in dit kader opgenomen worden 

Patrick.VanBelleghem@sint-niklaas.be  
 

Erfgoeddag Zaterdag 27 - zondag 28 april 2019  
(Thema: “Hoe maakt U het?’, rond ambachten") 

https://www.faro.be/erfgoeddag  
ronny.demulder@sint-niklaas.be  

Alternatieven voor de  
Week van de Amateurkunsten 
(gespreid over het jaar en over 
Vlaanderen) 

“Jonge Helden” 26-04 (Poppunt 20 jaar)  
“Feest van de Folk” 27-04 (Muziekmozaïek)  

Diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten i.s.m. een erkende 
landelijke amateurkunstenorganisaties (Breedbeeld, Creatief 
Schrijven, Danspunt, Koor&Stem, Kunstwerk(t), Muziekmozaïek, 
Open Doek, Poppunt of Vlamo). 

Dag van het Park Zondag 19 mei 2019  Marte.Vandevyvere@sint-niklaas.be  
Ter info: zondag 26 mei 2019: verkiezingen 

Special Olympics Woensdag 29 mei – zondag 2 juni 2019 
 

75 jaar Bevrijding* Donderdag 15 augustus tot dinsdag 31 december 2019 Rik.vandaele@sint-niklaas.be  

Vredesfeesten / Villa Pace / 
Leermarkt 

Vrijdag 6 - zondag 8 september 2019 Jan.Thuy@sint-niklaas.be  
https://www.villapace.be/ 

Open Monumentendag zondag 8 september 2019  

 

ronny.demulder@sint-niklaas.be  

https://www.openmonumenten.be/ 

50 jaar Cultuurraad* Zaterdag 12 oktober tot dinsdag 31 december 2019 Cultuurraad50@gmail.com 
Week van de Smaak 14 tot 24 november 2019  http://www.weekvandesmaak.be/     

Sintdagen Dinsdag 12 november - vrijdag 6 december 2019 Sofie.Baert@sint-niklaas.be en boon.marc@belgacom.net   
https://www.stadvandesint.be/ 

* recent toegvoegd 
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