AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIES
Erfgoedcel Denderland

Met dit formulier kun je bij erfgoedcel Denderland een subsidie aanvragen voor een cultureelerfgoedproject. De voorwaarden en criteria om voor deze subsidie in aanmerking te komen vind je in
het subsidiereglement voor cultureel-erfgoedprojecten. Voor meer informatie hierover kan je steeds
contact opnemen met Erfgoedcel Denderland, Oude Vismarkt 1, 9300 Aalst, erfgoedcel@aalst.be of
053 72 32 27.
Het aanvraagformulier moet voor de aanvang van het project uiterlijk op 1 mei of op 1 november
ingediend worden, bij voorkeur digitaal via erfgoedcel@aalst.be of per post naar Erfgoedcel
Denderland, Oude Vismarkt 1 , 9300 Aalst.

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER
Naam van de organisatie:
Rechtsvorm/statuut van de organisatie:
☐ Particulier persoon
☐ VZW
☐ Feitelijke vereniging
Adres maatschappelijke zetel:
Adres secretariaat:
Website van de organisatie:
Rekeningnummer van de organisatie: BE
Korte omschrijving van de organisatie:

GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON
Naam:
Adres:
Telefoon of gsm:
Email:
Functie in de organisatie:

☐ Overheid
☐ Andere:

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Titel van het project:
Omschrijving van de inhoud van het project.
Geef hierbij aan waar het project voor staat en wat u binnen dit cultureel-erfgoedproject wil tot
uitvoering brengen.

Waar zal het project plaatsvinden?
Geef de locatie of het adres waar dit cultureel-erfgoedproject zal tot stand komen.

Wanneer loopt het project?
Geef een realistische timing van het project. Wanneer loopt de voorbereidende, uitvoerende en
afhandelende fase? Geef zeker aan wanneer het project voltooid zal zijn.

Welke doelgroep(en) wil je met dit project bereiken? Hoe denk je dit te doen?
Geef aan welke doelgroep u met dit project voor ogen hebt of voor welk publiek u dit project wil
opzetten. Verduidelijk ook hoe u dit denkt te doen.

Welke doelstelling(en) wil je met dit project bereiken en hoe denk je deze te bereiken? Welke acties
ga je hiervoor ondernemen?
-

Doelstelling:


-

Doelstelling:


-

Ik wil deze doelstelling bereiken door volgende acties te ondernemen:

Ik wil deze doelstelling bereiken door volgende acties te ondernemen:

Doelstelling:


Ik wil deze doelstelling bereiken door volgende acties te ondernemen:

Met welke partners ga je samenwerken? Hoe zie je deze samenwerking?
Geef aan wie uw partners zijn en wat hun aandeel in het project is. Bij ‘opmerkingen’ kan u
verduidelijken indien uw partner geen traditionele erfgoedpartner is.
-

-

-

Partner:


Aandeel:



Opmerkingen:

Partner:


Aandeel:



Opmerkingen:

Partner:


Aandeel:



Opmerkingen:

Hoe ga je het project promoten en bekend maken bij het publiek?
Toon aan hoe u uw promotie zal voeren, welke middelen u hiervoor zal gebruiken en wie u wil bereiken.
☐ Verspreiding van papieren drukwerk (flyers en affiches):

☐ Eigen website:

☐ Sociale media:

☐ UIT-databank (verplicht):

☐ Communicatiekanalen van de eigen vereniging:

☐ Communicatiekanalen van de erfgoedcel:

☐ Via de pers:

☐ Andere:

UITGAVEN EN INKOMSTEN
Uitgaven en inkomsten moeten in balans zijn. Winst maken is uit den boze! Toon duidelijk aan dat je
de subsidie (max. 1500 EUR) nodig hebt om het project te kunnen uitvoeren. Vergeet niet dat
receptiekosten en loonkosten niet worden gesubsidieerd.
Geef een overzicht van de geplande uitgaven. We geven in de tabel alvast enkele voorbeelden van
mogelijke uitgaven bij erfgoedprojecten. Specifieer indien van toepassing en vul aan.
VERWACHTE UITGAVEN
Drukkosten:

€

Huur zaal:

€

Aankoop verpakkingsmateriaal:

€

Vormgeving:

€

Kopies en ander drukwerk:

€

Promotie:

€
€
€
€
€

Totaal

€

Geef een overzicht van de geplande inkomsten. We geven in de tabel alvast enkele voorbeelden van
mogelijke inkomsten bij erfgoedprojecten. Specifieer indien van toepassing en vul aan.
VERWACHTE INKOMSTEN
Sponsoring:

€

Subsidie Erfgoedcel Denderland (max. €1500)

€

Andere subsidies:

€

Inkomsten uit verkoop/toegang:

€
€
€
€

Totaal

€

Gevraagd subsidiebedrag bij Erfgoedcel Denderland (max. €1500,00) : €
☐ De uitgaven en inkomsten zijn in balans. Ik toon aan dat ik de subsidie nodig heb, want in mijn
geplande projectbegroting maak ik geen winst.

ONDERTEKENING
Ik verklaar dat alle gegevens in het aanvraagformulier naar waarheid zijn ingevuld.
Ik verklaar dat ik het subsidiereglement voor cultureel-erfgoedprojecten van de Erfgoedcel Denderland
volledig gelezen heb en ermee akkoord ga.
Ik verklaar dat de voorwaarden uit het subsidiereglement voor cultureel-erfgoedprojecten zullen
nageleefd worden.
(naam)
(naam organisatie)
(datum en handtekening)

