


1. OPROEP  
Om in te spelen op wat er leeft bij de inwoners wordt er binnen het Nederlandstalig lokaal 
cultuurbeleidsplan 2020-2025 van de gemeente Evere jaarlijks een projectoproep gelanceerd.  
Heb jij of je vereniging een initiatief dat financiële steun en begeleiding kan gebruiken? 
Aarzel dan niet en dien je voorstel in voor 28 februari 2021! 
 
Wie? Iedereen kan deelnemen. Je kan reageren als individu, collectief of vereniging.  
Wat? Binnen deze projectoproep vallen alle mogelijke artistieke en culturele vormen en uitingen. 
Waar? De ingediende projecten vinden plaats op het grondgebied van de gemeente Evere.  
Hoeveel? Het totaalbedrag voor de projectoproep bedraagt € 1.500. Een project kan dus minimum € 
250 en maximaal € 1.500 ontvangen. 
Hoe? Projecten die voldoen aan minstens één van de doelstellingen (geselecteerd uit het 
cultuurbeleidsplan) en de selectiecriteria komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. 
 

2. DOELSTELLINGEN 
Doelstelling 1: Gemeenschapsvorming en uitwisseling creëren 
Doelstelling 2: Creativiteit in de openbare ruimte  
Doelstelling 3: Persoonlijke ontwikkeling stimuleren 

 
3. SELECTIECRITERIA 

Elke aanvraag dient per post of per mail opgestuurd te worden naar Hans Van Campenhout 
(hvancampenhout@evere.brussels) op uiterlijk zondag 28 februari 2021. De dossiers zullen 
geanalyseerd worden op basis van de volgende selectiecriteria:  
 
• Het project speelt in op één of meerdere van de hierboven omschreven doelstellingen; 
• De mate waarin het project aansluit bij de visie van het lokaal cultuurbeleidsplan (Je kan het lokaal 
cultuurbeleidsplan aanvragen bij de cultuurbeleidscoördinator);  
• Het project is toegankelijk voor alle inwoners van Evere;   
• De mate waarin je verrassende samenwerkingen aangaat.  
 
Dossiers die niet in aanmerking komen:  
• Vaste partners die een convenant hebben met de gemeente Evere;  

• Projecten die al door de gemeente Evere gesubsidieerd worden;  
• Projecten die ook bij andere gemeentelijke diensten subsidies hebben aangevraagd;  
• Dossiers die niet ingevuld worden via het gevraagde format (zie hieronder);  
• Onvolledige dossiers;  
• Dossiers met een onvolledig of onrealistisch budget.  
 
Het toegekende bedrag zal in één schijf uitbetaald worden. Het project mag financiële ondersteuning 
van andere overheden aanvragen en ontvangen. Gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden in uw aanvraag 
(welke overheid/ instantie, bedrag). Na de organisatie van het project wordt een verantwoording 
opgevraagd van de financiën. 
 

4. TIMING  
14 december 2020 oproep wordt verspreid.  
28 februari 2021 deadline voor het indienen van projecten.  
1-7 maart 2021 Cultuurbeleidscoördinator + cultuurraad verwerkt en analyseert de projecten.  
Midden maart 2021 Cultuurraad geeft advies.  
Eind maart 2021 het schepencollege neemt een beslissing, op voordracht van de Schepen van 
Nederlandstalige Cultuur.  
6 april 2021 de beslissing van het schepencollege wordt meegedeeld. 
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5. AANVRAAGFOMULIER 
 
1. Wie ben je? Gegevens van de organisatie 
 

1.1 Initiatiefnemer  

Naam van de organisatie/aanvrager: ……………………………………………………………………………………………..….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Website/facebookpagina: …………………………………………………………………………………………………………………… 

  

1.2 Coördinator voor de uitvoering van het project  

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.3 Contactpersoon voor de administratieve opvolging van het dossier  

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.4 Beknopte, algemene beschrijving van de doelstellingen en activiteiten van je organisatie  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Wat wil je doen? Projectvoorstel  
 

2.1 Titel van je project  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.2 Wat ga je doen en waarom?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.3 Met wie werk je samen en waarom?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 Wie wil je bereiken?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



3. Waarom wil je je project indienen? Motivatie  

 

3.1 In welke mate is je project relevant voor de samenleving van Evere?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.2 Aan welke doelstelling(en) van de projectoproep beantwoordt je project? Leg uit.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.3 Wat is de vooropgestelde timing van je project?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. Hoeveel vraag je? Financiële gegevens  

 

4.1 Gevraagde middelen  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Heb je in het verleden al een tussenkomst gekregen van de dienst Nederlandstalige Cultuur voor 

project ondersteuning?  

0 ja 0 neen  

Zo ja, voor welk bedrag?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.2 Financiering door anderen  

Is je project erkend door een andere instantie? 0 ja 0 neen  

Zo ja, welke instantie? ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zo ja, welk bedrag vroeg je aan? …………………………………………………………………………………………………………. 

Werd dit bedrag toegekend? ………………………………………………………………………………………………………………. 

Vermeld het totaalbudget van je project: ……………………………………………………………………………………………. 

 

Geef in een tabel de volledige begroting van je project (als bijlage toevoegen) 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Hoe dien je je project in?  
 
Je aanvraag kan tot en met 28 februari 2021 worden ingediend.  
Ze kan via de post of via e-mail bezorgd worden aan:  
 
Hans Van Campenhout Gemeente Evere 
Hoedemaekerssqaure 10  
1140 Evere  
Telefoon: 02 247 63 31  
E-mail: hvancampenhout@evere.brussels  
 
Bij ontvangst van je dossier ontvang je een bevestiging.  
 
Ik voeg bij deze aanvraag volgende verplichte documenten:  
Opgelet zonder deze documenten is je aanvraag niet geldig! 
  
- Bankrekeningnummer 

- Voor een vzw, de meest recente statuten  
- Voor een feitelijke vereniging, de namenlijst van de leden  
- Indien van toepassing, BTW of ondernemingsnummer  

- Recto-verso kopie van de identiteitskaart van de indiener  

- Andere bijlage(n): …  
 

Ik, ondergetekende, verklaar bovenstaande gegevens voor echt en waar:  

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Uw gegevens worden enkel gebruikt en bewaard in het kader van dit dossier en zullen nooit 

doorgegeven worden aan derden zonder uw toestemming. 

*Alle indieners zullen automatisch (en geheel vrijblijvend) worden uitgenodigd op de cultuurraad van 
de Gemeente Evere. De cultuurraad wil de samenwerking tussen de Nederlandstalige (socio)-culturele 
organisaties (verenigingen en instellingen) in de Gemeente Evere bevorderen. De cultuurraad overlegt 
over het Nederlandstalige cultuurbeleid in de Gemeente en adviseert aan de bevoegde schepen. 
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