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FESTIVAL IEDEREEN MEE



FESTIVAL IEDEREEN MEE
WAT

Opgenomen in het strategisch programma Iedereen Mee

Jaarlijks festival rond diversiteit, inclusie en gelijke kansen

Uitnodiging aan alle Sint-Niklase verenigingen, 

organisaties, burgerinitiatieven en stadsdiensten om een 

activiteit te organiseren

Hoe werken jullie aan inclusie en gelijke kansen voor elke 

inwoner? Hoe nemen jullie ‘iedereen mee’? 



FESTIVAL IEDEREEN MEE
PERIODE

17 mei tot en met 23 juni

17 mei: internationale dag tegen homo en transfobie

20 juni: werelsvluchtelingendag

23 juni: dag van de mantelzorg

13 mei: stadsgesprek Iedereen Mee



FESTIVAL IEDEREEN MEE
WAAROM

Positieve beeldvorming

Bewustwording bij inwoners verhogen over ‘Iedereen mee’

Partners uitdagen om na te denken en nog meer te werken 
rond diversiteit, inclusie en gelijke kansen

Inspanningen van verenigingen erkennen en herkennen

Inspiratie en goede praktijken uitwisselen



FESTIVAL IEDEREEN MEE
HOE

Je organiseert een activiteit waarin de thema’s inclusie, 
diversiteit en gelijke kansen in de verf worden gezet. Dit 
kunnen allerlei soorten activiteiten zijn:

Lezing, voordracht, boekbespreking…
Tentoonstelling/expo 
Een ontmoetingsactiviteit…
Film, muziek, dans, theater 
Studiedag of lessenpakket
Wedstrijd, kinderanimatie… 

Wij bundelen, behouden het overzicht, communiceren en 
ondersteunen



FESTIVAL IEDEREEN MEE
HOE

Wij bundelen alle activiteiten in een grote 
communicatiecampagne:

A5 brochure
Affiche
Websitepagina 
Stickers
Emailbanner
uithangborden
Reclame op sociale media kanalen van de stad
Brochures in de UIT rekken 
Stadskroniek, UIT magazine, nieuwsbrieven van de stad
Grote mailing naar verschillende verenigingen en organisaties in de 
stad
…



FESTIVAL IEDEREEN MEE
ONDERSTEUNING

Team diversiteit is aanspreekpunt en faciliteert

Grote communicatiecampagne 

Netwerking stimuleren

Organisatie van het stadsgesprek Iedereen Mee op 13 mei



FESTIVAL IEDEREEN MEE
TOEGANKELIJKHEID

Oproep om drempels zo laag mogelijk te houden, denk aan 
de volgende zaken:

Hanteer bij de prijs ook een optie voor een kansenpastarief om de 
financiële drempels zo laag mogelijk te houden.
Geef alle info door van je activiteit.
Communiceer altijd een telefoonnummer in de brochure
Ga op zoek naar een (rolstoel)toegankelijke locatie
Communiceer in een zo duidelijk mogelijke taal.

Heb je meer vragen over hoe je je activiteit zo toegankelijk 
mogelijk kan maken? Contacteer ons voor meer advies!



FESTIVAL IEDEREEN MEE
ORGANISEER JIJ GEEN ACTIVITEIT?

Kan je zelf geen activiteit organiseren? Je kan op andere 
manieren participeren:

Promo maken en informeren binnen jouw netwerk
Neem deel aan de activiteiten
Kom naar het stadsgesprek op 13 mei 
Fotowedstrijd #Iedereenmee. Beelden zeggen meer dan 
woorden: maak leuke beelden die de diversiteit en 
inclusie binnen je werking, binnen de stad 
weerspiegelen



FESTIVAL IEDEREEN MEE
WELKE ACTIVITEITEN WORDEN NIET OPGENOMEN?

Politieke of religieuze boodschappen

Communicatie over regulieren aanbod van organisaties

Activiteiten die het wij-zij denken versterken
(Verschillende groepen worden tegen elkaar opgezet, het gaat over 
de verschillen tussen groepen en niet meer over de inhoud)



FESTIVAL IEDEREEN MEE
WE STIMULEREN DE VOLGENDE ZAKEN

Samenwerkingsverbanden

Verbinding tussen verschillende organisaties, sectoren, 
verenigingen

Ga op zoek naar wat/wie je nog niet zo goed kent

Neem deel aan elkaars activiteiten

Ontmoet, luister en leer van elkaar



FESTIVAL IEDEREEN MEE
AFSPRAKEN

Je kan je activiteit doorgeven via de projectpagina van de 
stad: https://www.sint-niklaas.be/actueel/oproep-festival-
iedereen-mee-0

Deadline: 1/03/2022: Korte toelichting over activiteit, 
praktische informatie en foto

Onmogelijk om alle logo’s op te nemen in de brochure. Alle 
partners worden wel vermeld.
De stad voorziet geen aparte papieren communicatie per activiteit
We zetten alles nog eens op mail en op de websitepagina

https://www.sint-niklaas.be/actueel/oproep-festival-iedereen-mee-0


SUBSIDIE IEDEREEN MEE
INHOUDELIJKE VOORWAARDEN

Je kan ook een subsidie aanvragen voor je activiteit

Projectaanvragen moeten dezelfde Iedereen Mee visie 
hebben

Projectaanvraag moet gericht zijn op de doelstellingen van 
het welzijnsbeleid van de stad
– Diversiteitsprogramma

– Lokaal armoedeplan



SUBSIDIE IEDEREEN MEE
FORMELE VOORWAARDEN

De aanvrager moet aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie 
reglement)

De activiteit/project moet voldoen aan een aantal 
voorwaarden:
– plaatsvinden op het grondgebied en gericht zijn op de bevolking

– ten laatste 6 maanden na de goedkeuring door het college 
plaatsvinden of opstarten

– maximaal twaalf maanden duren

– Openstaan voor iedereen



SUBSIDIE IEDEREEN MEE
SOORTEN PROJECTAANVRAGEN

Categorie 1: maximum 300 EUR
– kleinschalige activiteit: initiatie die voldoen  aan de inhoudelijke 

voorwaarden en gericht is op ontmoeting en kennismaking
– maximum één dag duurt

Categorie 2: maximum 5.000 EUR 
– één of meer activiteiten die voldoet aan de inhoudelijke 

voorwaarden 
– Voldoet aan minstens 1 van volgende 3 criteria: 

• a. minstens 25 deelnemers b. op meerdere locaties c. 
activiteiten op meerdere momenten

Categorie 3: maximum 10.000 EUR
– een project dat voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden 
– één of meer van deze doelstellingen of thema’s wil realiseren.



SUBSIDIE IEDEREEN MEE
KOMEN NIET IN AANMERKING

privé-activiteiten die zich in de persoonlijke levenssfeer 
afspelen of geen openbaar karakter hebben

commerciële activiteiten, gericht op financiële winst

godsdienstige activiteiten

partijpolitieke activiteiten

activiteiten die louter bedoeld zijn voor fondsenwerving

activiteiten die reeds gefinancierd zijn met andere 
(stedelijke) subsidies

activiteiten die tot de reguliere werking van de aanvragende 
organisatie behoren.



SUBSIDIE IEDEREEN MEE
PROCEDUREAANVRAAG

Aanvraagformulier via de website: https://www.sint-
niklaas.be/actueel/subsidiereglement-voor-activiteiten-en-
projecten-iedereen-mee

Ten laatste 6 weken voor de activiteit of project
– Voor aanvragen voor categorie 1 bedraagt deze termijn 4 weken.

https://www.sint-niklaas.be/actueel/subsidiereglement-voor-activiteiten-en-projecten-iedereen-mee


CONTACT

Team diversiteit
– diversiteit@sint-niklaas.be
– 03 778 61 66

Websitepagina: www.sint-niklaas.be/iedereenmee

mailto:diversiteit@sint-niklaas.be

