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Stad Sint-Niklaas      
Dienst ondersteuning cultuur en vrije tijd  
Grote Markt 45 
9100 Sint-Niklaas 
03 778 33 30 
cultuur@sint-niklaas.be  
www.sint-niklaas.be   
 

Aanvraagformulier subsidie voor een boek-, cd- of dvd-
voorstelling – toelichting 
 

 
• Boek-, cd- of dvd-voorstelling 

 
Een (semi-)publiek toegankelijke gebeurtenis op het grondgebied Sint-Niklaas waarbij minstens 
(1 van) de auteur(s), muzikant(en), cineast(en) of maker(s) aanwezig is (zijn), met een openings- 
of dankwoord en een hapje of een drankje. 
 

• De aanvrager 
 
Voor elke inwoner van de stad Sint-Niklaas en elke feitelijke vereniging of rechtspersoon zonder 
winstoogmerk met de zetel in Sint-Niklaas.  
Privé-initiatieven met commerciële doeleinden komen niet in aanmerking. 
(Minstens 1 van) de auteur(s), muzikant(en), cineast(en) of maker(s) moet woonachtig zijn in de 
gemeente. 
 
Het volledig reglement: www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-vrije-
tijd/culturele-verenigingen/premies-en-subsidies/boek-cd-dvd-voorstelling 
 

• De aanvraag 
 
Het ingevulde aanvraagformulier wordt minstens 6 weken vóór de voorstelling van het boek, de 
cd of de dvd ingediend en bij voorkeur vroeger. Indienen kan het hele jaar door. 
 
Indienen gebeurt digitaal aan cultuur@sint-niklaas.be, vraag een bevestiging van goede 
ontvangst. 
 
Wie niet in de mogelijkheid is om het formulier digitaal in te vullen, kan terecht bij de dienst 
ondersteuning cultuur en vrije tijd. Hiervoor maak je best een afspraak op 03 778 33 30.    
 
Minstens één gesigneerd exemplaar wordt geschonken aan het stadsbestuur, dat dit in goede 
bewaring geeft aan de stedelijke openbare bibliotheek. 
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A. Contactinformatie 
 
Aanvrager: 
 
Contactpersoon  
Naam en voornaam  

Straat en nr. / busnr.  

Postcode en gemeente  

Telefoon / GSM  

E-mail  

Rol of functie  

  
 
Vereniging of rechtspersoon (indien van toepassing) 
Naam  

Straat en nr. / busnr. van de zetel  

Postcode en gemeente  

Telefoon / GSM  

E-mail  

 
Omcirkel of vul aan: 
 
VZW / Feitelijke vereniging / BVBA  / .............................. 
 
 
 
Verantwoordelijk uitgever of uitgeverij  (indien van toepassing) 
Naam  

Straat en nr. / busnr. van de zetel  

Postcode en gemeente  

Telefoon / GSM  

E-mail  

 
Omcirkel of vul aan: 
 
VZW / Feitelijke vereniging / BVBA  / .............................. 
 
 
  
Bankgegevens 
bankrekeningnummer  
op naam van  
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B. Omschrijving van het boek, de cd of dvd 

 
Titel, opzet en/of korte inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
Auteur(s), muzikant(en), cineast(en) of maker(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boek-, cd- of dvd-voorstelling 
 
Datum: 
 
 
Locatie: 
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C. Begroting 
 

Geef een beknopt overzicht van de uitgaven en inkomsten die aan dit project verbonden zijn.  
Belangrijk om weten is dat we bij het bepalen van de toelage geen rekening houden met winst of verlies 
van het project. We vinden het wél belangrijk dat de begroting realistisch en geloofwaardig is.  
 
UITGAVEN  INKOMSTEN  
    
Catering (Publiek)  Catering (Publiek)  
        (artiesten, gasten, medewerkers…)  Inkomgelden  
  Andere: (vul zelf aan) …………………  
Technieken  Eigen financiële inbreng  
Geluid / licht    
Decors / podium  Sponsoring  
Podium    
Andere: (vul zelf aan)  Aangevraagde subsidie(s)  
  - Stad Sint-Niklaas / cultuurraad  
Locatie  - Provincie  
Huur locatie  - Vlaamse Overheid  
Energiekosten  - Europa  
Andere: (vul zelf aan)  - Andere (vul zelf aan)  
    
Public Relations  Toegezegde subsidie(s)  
Affiches / strooifolders  - Provincie  
Uitnodigingen  - Vlaamse Overheid  
Persconferentie  - Europa  
Vrijkaarten  - Andere (vul zelf aan)  
Catalogus    
Andere: (vul zelf aan)  Aangevraagd:  
  Logistieke medewerking stad, Bib, 

cultuurcentrum, Sted. Musea, Academie(s), 
welzijn, onderwijs,…………. 

Ja / Nee 
(omcirkel of 
vul aan) 

Derden  Financiële participatie stad, Bib, 
cultuurcentrum, Sted. Musea, Academie(s), 
welzijn, onderwijs,……….… 

(omcirkel) 
 
….…… euro 

Regisseur     
Technicus  Toegezegd:  
Gastspreker(s)  Logistieke medewerking stad, Bib, 

cultuurcentrum, Sted. Musea, Academie(s), 
welzijn, onderwijs,……….… 

Ja / Nee 
(omcirkel of 
vul aan) 

Muzikant(en)  Financiële participatie stad, Bib, 
cultuurcentrum, Sted. Musea, Academie(s), 
welzijn, onderwijs,……….… 

(omcirkel) 
 
…….… euro 

    
Andere    
Auteursrechten (SABAM)    
Verzekeringen    
Transportkosten    
    
TOTAAL  TOTAAL  
 
Naam contactpersoon 1: ………………………………  Naam contactpersoon 2: …………………………………… 
 
Handtekening: …………………………………..             Handtekening: ……………………………………. 


