ERKENDE LANDELIJKE of SECTOROVERSCHRIJDENDE ACTIES, THEMADAGEN of –WEKEN werkjaar 2020
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 (zie overzicht).
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”.
Lidmaatschap van een erkend Vlaams steunpunt: Een 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), Creatief schrijven, Muziekmozaïek,
Breedbeeld, Koor & Stem, Vlamo, Poppunt, Opendoek en Danspunt.

Landelijke of sectoroverschrijdende acties, themaweken of –dagen werkjaar 2020

Contact / voorwaarde

Internationale Vrouwendag

Woensdag 4 maart tot donderdag 19 maart 2020

Nachten van de Geschiedenis

Maandag 9 tot zondag 15 maart 2020
Thema Davidsfonds ‘nieuwe buren’
Vrijdag 20 maart tot zaterdag 4 april 2020

joke.maes@sint-niklaas.be
brochure Internationale Vrouwendag
UIT

Festival van de
Verdraagzaamheid
Erfgoeddag
(speciale editie)
50 jaar Cultuurraad*

Zaterdag 25 en zondag 26 april 2020
Thema ‘de Nacht’
Woensdag 1 januari tot zaterdag 16 mei 2020

Dag van het Park/ Lekker Lokaal
/Lentemarkt +
Slotevent 50 jaar Cultuurraad*

Zondag 17 mei 2020

Alternatieven voor de
Week van de Amateurkunsten
(gespreid over het jaar en over
Vlaanderen)
Vredesfeesten / Villa Pace /
Wereldmarkt
Open Monumentendag

World Choir Games – Koor & Stem zondag 5 tot woensdag 15 juli 2020
Landjuweel – Open Doek woensdag 4 tot zondag 8 november 2020

zondag 13 september 2020

Archipel

Zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2020

Week van de Smaak

Donderdag 12 tot zondag 22 november 2020
thema
Dinsdag 12 november tot vrijdag 6 december 2020

Sintdagen

Vrijdag 4 tot zondag 6 september 2020

diversiteit@sint-niklaas.be
info volgt op de website van Sint-Niklaas
ronny.demulder@sint-niklaas.be
https://www.faro.be/erfgoeddag
Cultuurraad50@gmail.com
Brochure 50 jaar CR
Marte.Vandevyvere@sint-niklaas.be (DvhP), Karin.vergauwen@sint-niklaas.be
(LL), Geert.debock@sint-niklaas.be + evenementen@sint-niklaas.be (LM)
Ter info: zaterdag 16 mei 2020: Eurovisiesongfestival - Hooverphonic
Brochure 50 jaar CR
Diverse kwaliteit bevorderende activiteiten i.s.m. een erkende landelijke
amateurkunstenorganisaties (Breedbeeld, Creatief Schrijven, Danspunt,
Koor&Stem, Kunstwerk(t), Muziekmozaïek, Open Doek, Poppunt of Vlamo).
UIT
Jan.Thuy@sint-niklaas.be
https://www.villapace.be/
ronny.demulder@sint-niklaas.be
https://www.openmonumenten.be/
brochure OMD
Patrick.VanBelleghem@sint-niklaas.be
Brochure Archipel
Info en pub.
http://www.weekvandesmaak.be/
Sofie.Baert@sint-niklaas.be en marc@marcboon.be
https://www.stadvandesint.be/

