AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR
PERIODIEKE ERFGOEDPUBLICATIES
Erfgoedcel Denderland

Met dit formulier kun je bij erfgoedcel Denderland een subsidie aanvragen voor een periodieke
erfgoedpublicatie. De voorwaarden en criteria om voor deze subsidie in aanmerking te komen vind je
in het subsidiereglement voor periodieke erfgoedpublicaties. 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 uiterlijk 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:
Adres maatschappelijke zetel:
Adres secretariaat:
Website van de organisatie:
Rekeningnummer van de organisatie: BE

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

GEGEVENS VAN DE PERIODIEKE PUBLICATIE
Titel van de periodieke publicatie:
Periodiciteit:
Onderwerp:
Aantal redactionele pagina’s:
Oplage:
Aantal abonnees of leden:
Kostprijs abonnement:
Partners: Geef aan wie uw partners zijn en wat hun aandeel is voor de periodieke erfgoedpublicatie.
-

Partner:


-

Aandeel:

Partner:


Aandeel:

UITGAVEN EN INKOMSTEN
Bewijsstukken dienen te worden meegeleverd met dit aanvraagformulier.
Uitgaven
☐ Opmaak

€

☐ Drukkosten

€

☐ Verzendingskosten

€

☐ Andere:

€

Inkomsten
☐ Sponsoring / reclame

€

☐ Verkoop / abonnementen

€

☐ Subsidies Erfgoedcel Denderland

€

☐ Andere subsidies:

€

☐ Andere inkomsten:

€

Gevraagd subsidiebedrag:
☐ Gewone periodieke erfgoedpublicatie: max. €500,- per jaargang.
☐ Periodieke wetenschappelijke erfgoedpublicatie met bovenlokale werking: max. €2000,per jaargang.

VERPLICHTINGEN
☐ Een overzicht met bewijsstukken van de uitgaven en inkomsten van het project werden
bijgevoegd bij dit document.
☐ Eén exemplaar uit de jaarproductie van de periodieke publicatie (waarvoor een subsidie
wordt aangevraagd) werd bezorgd aan de erfgoedcel. In het geval van een jaarboek gaat
het om de publicatie die in het voorgaande jaar of in de periode tussen 1 juli van het
voorgaande jaar en 30 juni van het lopende jaar verschenen is. In het geval van een
tijdschrift wordt één exemplaar gevraagd van de nummers die verschenen zijn in het
lopende jaar.
☐ Het logo van Erfgoedcel Denderland en van de Vlaamse Gemeenschap werd in elk
tijdschrift vermeld.

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

