
 

 
AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES ERFGOED ZUIDWEST 
 
Met dit aanvraagformulier kunnen projectsubsidies bij erfgoedcel erfgoed zuidwest aangevraagd worden. Jaarlijks zijn 
er twee indiendata: 1 april en 1 oktober.  
 
Het volledig ingevulde formulier, met eventuele bijlagen, kan digitaal ingediend worden via 
http://www.erfgoedzuidwest.be/subsidie of via erfgoed@zuidwest.be. Alle info en voorwaarden zijn na te lezen in het 
projectsubsidiereglement.  
 
Tips nodig voor het invullen van dit formulier? Raadpleeg de richtlijnen voor het invullen van het formulier of lees de 
tips ‘hoe schrijf ik een goed projectdossier’ in de presentatie van het Subsidie-Labo. Met vragen kan je ook steeds 
terecht bij erfgoed zuidwest (erfgoed zuidwest, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk – 056 24 16 16 – 
erfgoed@zuidwest.be ).  

1 AANVRAGER 

ORGANISATIE 

Naam organisatie       

Type organisatie       

Adres organisatie       

Website organisatie       

Rekeningnummer organisatie       

CONTACTPERSOON 

Naam contactpersoon       

Functie binnen de organisatie       

Adres contactpersoon       

Tel./GSM contactpersoon       

E-mail contactpersoon       

WERKING ORGANISATIE 

Waaruit bestaat de reguliere 
werking van de organisatie? 

      

 

  

http://www.erfgoedzuidwest.be/subsidie
mailto:erfgoed@zuidwest.be
http://www.erfgoedzuidwest.be/subsidies
http://www.erfgoedzuidwest.be/sites/erfgoedzuidwest/files/media/erfgoed_zuidwest/2017_aanvraagformulier_toelichting.pdf
http://www.erfgoedzuidwest.be/sites/erfgoedzuidwest/files/media/erfgoed_zuidwest/20170321_ppt_subsidielabo.pdf
mailto:erfgoed@zuidwest.be
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2 PROJECT  

ALGEMEEN 

Titel project       

Begin- en einddatum       

INHOUDELIJK 

Omschrijf kort het project. Wat is de opzet van je project? Wat zal het eindresultaat zijn? Met welke concrete acties 
zal je dit realiseren? Wat wil je met het project bereiken? (maximaal 1 bladzijde A4) 

      

STAPPENPLAN 

Geef stap voor stap aan hoe je het project en je acties zal realiseren. Geef aan hoeveel tijd je voor elke stap voorziet. 
(maximaal 1 bladzijde A4) 
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3 ERFGOEDFOCUS 

FOCUS OP ROEREND/IMMATERIEEL ERFGOED 

De focus van het project ligt op 
volgend erfgoed (duid aan wat past, 
meerdere types aanduiden kan): 

Roerend erfgoed 
 Objecten (bv. schilderijen, beeldhouwwerken, wandtapijten, 

meubelstukken, juwelen, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, enz.) 
 Papieren erfgoed (bv. archiefdocumenten, foto’s, boeken, handschriften, 

partituren, enz.) 
 Audiovisueel erfgoed (bv. filmbanden, geluidsbanden, beeldopnames, 

muziekopnames, enz.) 
Immaterieel erfgoed 

 Oraal erfgoed (bv. verhalen, dialect, enz.) 
 Podiumkunsten en muziek (bv. dans, muziek, theater, circus, 

performance, enz.) 
 Sociale gewoonten en gebruiken (bv. stoeten, rituelen, feesten, vieringen, 

reuzen, enz.) 
 Gebruiken rond natuur en universum (bv. eetcultuur, streekgerechten, 

gewoonten en gebruiken ivm de natuur of waarin dieren een rol spelen, enz.)  
 Ambachten (bv. molenaars, edelsmeden, kantklossen, enz.) 

Andere 
 Getuigenissen (bv. mondelinge geschiedenisproject, enz.) 
 Herinneringscultuur (bv. herdenking WO I of WO II, project nav een 

jubileum, enz.) 
 Andere: … 

 

Verduidelijk, welk erfgoed heb je 
specifiek voor ogen? 

      

Wat is het lokaal/regionaal belang 
van dit erfgoed? 

      

Op welke manier denk je dat het 
erfgoed beter wordt door dit 
project?   
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4 PUBLIEK EN COMMUNICATIE 

PUBLIEK 

Wie wil je specifiek bereiken met dit 
project?  

      

COMMUNICATIE 

Hoe wordt je project 
gecommuniceerd naar het 
doelpubliek? 
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5 BIJZONDERE VOORWAARDEN 

Vanuit haar erfgoedbeleidsplan ondersteunt erfgoed zuidwest projecten die de begrippen samenwerking en/of 
vernieuwing centraal zetten.  
Je project moet minstens aan één van deze voorwaarden voldoen. Vul hieronder de vragen bij samenwerking en/of bij 
innovatie in.  
 
SAMENWERKING 

Het project focust op 
samenwerking. 

 

Met welke partners wordt 
samengewerkt? 

      

Waaruit bestaat de bijdrage van 
deze partners?  

      

Op welke manier vormt deze 
samenwerking een meerwaarde 
voor je project? 

      

INNOVATIE 

Het project heeft potentieel tot 
innovatie.  

 

Waarom vormt dit project een 
nieuwe stap voor jouw organisatie, 
wat denk je eruit te leren? 

      

Waarom is het project vernieuwend 
en inspirerend binnen je gemeente 
en daarbuiten? 
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6 TYPE ONDERSTEUNING 

Binnen de ondersteuningsmogelijkheden van erfgoed zuidwest zijn er twee mogelijkheden: 
- Financiële ondersteuning: louter financiële ondersteuning, maximaal 2.000 euro/project 
- Coproductie: erfgoed zuidwest selecteert jaarlijks maximaal 1 project voor coproductie. Dit project kan naast 

financiële steun (max. 4.000 euro) ook rekenen op een duidelijke tijdsinzet van de erfgoedcel. 
Denk je dat jouw project een voorbeeldwaarde voor de regio heeft? Zou zuidwest zijn schouders onder het project 
kunnen zetten op meer dan financiële wijze? Dan kan je kandideren voor een coproductie. 
 
Met het indienen van de aanvraag wordt jouw project automatisch beoordeeld voor financiële ondersteuning. Wil je 
dat jouw project ook beoordeeld wordt voor coproductie – en dat zuidwest dit project volgend jaar meeneemt in haar 
jaaractieplan – meld je hieronder aan. 
 

 Ja, wij willen ons project ook aanmelden voor coproductie.  (indien aangekruist, vul de velden hieronder in) 
 
COPRODUCTIE (!Opgelet: onderstaande vragen zijn enkel in te vullen wanneer het project aangemeld wordt voor 
coproductie) 

Op welke manier heeft dit project 
een voorbeeldwaarde voor Zuid-
West-Vlaanderen?   

      

Op welke manier heeft dit project 
inhoudelijke steun nodig van 
erfgoed zuidwest? 
Welke rol zie je concreet voor de 
erfgoedcel?  
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7 FINANCIEEL 

BEGROTING 

Maak een overzicht op van de verwachte inkomsten en uitgaven van je project (incl. btw). Indien er al offertes 
opgevraagd zijn kan je deze toevoegen als bijlage. Meer plek nodig? Extra rijen kunnen ingevoegd worden.  
Heb je al een integrale projectbegroting opgesteld, inclusief inkomsten en uitgaven, dan kan je deze als bijlage 
toevoegen en dient onderstaande tabel niet ingevuld te worden.  

UITGAVEN 

OMSCHRIJVING KOSTEN BEDRAG 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

TOTAAL       

INKOMSTEN 

FINANCIERINGSBRON OMSCHRIJVING BEDRAG 

Subsidie Gevraagde subsidie aan erfgoed zuidwest (max. 2.000 euro)       

 Stad of gemeente  al toegekend 
 nog in behandeling 

      

 Andere (omschrijf:       )  al toegekend 
 nog in behandeling 

      

 Andere (omschrijf:       )  al toegekend 
 nog in behandeling 

      

 Andere (omschrijf:       )  al toegekend 
 nog in behandeling 

      

Eigen inbreng organisatie             

Inkomsten             

             

             

             

             

TOTAAL       

 
 

GEBRUIK SUBSIDIE 

Waarom heb je de subsidie echt 
nodig? Voor welke specifieke 
uitgave(n) zou je het extra geld 
gebruiken?  
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8 BIJLAGEN 

Alle informatie over het project dient ingevuld te worden in het aanvraagformulier. Indien gewenst kunnen 
aanvullende bijlagen bij het formulier gevoegd worden, dit is geen verplichting. 
 
BIJLAGEN 

Bijlage 1       

Bijlage 2       

Bijlage 3       

…  

 
 

9 ONDERTEKENING 

 Ik heb kennis genomen van het subsidiereglement en ga akkoord met dit reglement. Ik aanvaard de controle van 
de erfgoedcel zuidwest op de inhoudelijke en financiële uitwerking van het ingediende project.  
 
Datum:       
Naam:       
Functie:       
 
Handtekening: 
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