
 

 

AANVRAAGFORMULIER 
SUBSIDIES 
ERFGOEDPUBLICATIES  

 

Met dit formulier kan je bij ZENDER een subsidie aanvragen voor een éénmalige erfgoedpublicatie. De 
voorwaarden en criteria om voor deze subsidie in aanmerking te komen vind je in het 
subsidiereglement voor erfgoedpublicaties.  

Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 30 oktober ingediend worden via info@zender.be   

Heb je nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren! 

 

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:             

Functie in de organisatie:        

Adres:       

Telefoon:          
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Email:       

 

GEGEVENS VAN DE PUBLICATIE 

 

Titel:       

Onderwerp:       

Aantal pagina’s:       

Oplage:       

Kostprijs: 

Partners: Geef aan wie uw partners zijn en wat hun aandeel is voor de cultureel erfgoedpublicatie. 

- Partner:       

  Aandeel:       

- Partner:       

  Aandeel:       

 

BEOORDELINGSCRITERIA 

Kruis enkel aan wat van toepassing is en geef kort wat uitleg.  

☐ De aanvrager is een organisatie en/of vereniging die steunt op een vrijwilligerswerking. 

       

 

 

☐ Om de publicatie te realiseren wordt bij voorkeur samengewerkt met verschillende partners en 
dragen verschillende auteurs bij. Ook samenwerking over de gemeentegrenzen heen is een pluspunt. 
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☐ De inhoud is origineel. De publicatie bevat in hoofdzaak bijdragen van goede inhoudelijke kwaliteit 
die nog niet eerder gepubliceerd werden. 

       

 

 

☐De bijdragen in de publicatie beschikken over een consistent kritisch apparaat, waarin verwezen 
wordt naar de gebruikte bronnen en literatuur. Ze zijn opgebouwd volgens een overzichtelijke en 
samenhangende structuur. 

       

 

☐ De periodieke publicatie wordt uitgegeven met aandacht voor vormgeving (bv. een hedendaagse 
lay-out, eventueel professioneel vormgegeven) en volgens de moderne druktechnieken (bv. in kleur). 

    

 

☐ Het taalgebruik in de publicatie is verzorgd. 

       

 

☐ De inhoud van de publicatie of de publicatie zelf wordt actief verspreid en ontsloten naar een zo 
breed mogelijk doelpubliek. Drempels om de erfgoedpublicaties naar een mogelijk doelpubliek te 
brengen worden zo veel mogelijk vermeden of verlaagd.  

Voorbeelden hiervan zijn: 

☐  de periodieke publicatie is te consulteren in bibliotheken of documentatiecentra in de regio 

       

☐  de periodieke publicatie of de inhoud ervan is digitaal consulteerbaar via de eigen website, 
via andere websites 

 

☐  de inhoud wordt aangevuld op Wikipedia met referenties …   

 

☐  de publicatie of de inhoud ervan is ingegeven op de artikelendatabank van Heemkunde 
Vlaanderen of er wordt meegewerkt aan gelijkaardige initiatieven 

       

 

☐  de publicatie of de inhoud ervan is terug te vinden op sociale media 
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☐  de gedrukte publicatie wordt aangeboden aan een zo laag mogelijke financiële bijdrage, en 
de digitale publicatie zit eerder niet achter een betaalmuur, om de financiële drempel zo veel 
mogelijk te beperken       

 

☐ Andere elementen die kunnen bijdragen tot een gunstige beoordeling:  

       

 

UITGAVEN EN INKOMSTEN 

 

INKOMSTEN 

Sponsoring / reclame €       

Verkoop / abonnementen €       

Subsidies ZENDER €       

Andere subsidies: €       

      €       

      €       

      €       

Totaal €       

 

UITGAVEN 

Vormgeving €       

Drukkosten €       

Verzendingskosten €       

Webhosting €       

Print on demand €       

      €       

      €       

      €       

Totaal €       

 

 

 

Gevraagd subsidiebedrag:  
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VERPLICHTINGEN 

Ik engageer me om (vink aan): 

o in alle communicatie (ongeacht de drager) de steun van ZENDER, de Vlaamse Overheid en 
jouw gemeente(s) te vermelden. 

o De logo’s van ZENDER en de Vlaamse Overheid zichtbaar op te nemen op de voor of achterflap 
van de publicatie 

o via info@zender.be tekst en afbeeldingen te bezorgen om het project bekend te maken via 
communicatiekanalen van ZENDER (bv. website, nieuwsbrief, sociale media ...)  

o publieksactiviteiten in de UIT-databank in te voeren  
o schepencollege van de gemeente(n) waar het project plaatsvindt een uitnodiging voor alle 

open activiteiten die plaatsvinden in het kader van het project te bezorgen 
o via info@zender.be een uitnodiging voor alle open activiteiten die plaatsvinden in het kader 

van het project te bezorgen 
o een stuk van elk drukwerk dat voor het project gemaakt werd aan ZENDER te bezorgen.  
o een gratis exemplaar aan ZENDER en de bibliotheek van de gemeente(n) te bezorgen 
o het onderwerp van de publicatie na oplevering te ontsluiten via Wikipedia (artikel aanvullen 

of schrijven) met een referentie naar de publicatie 
o de in kader van de publicatie ontwikkelde materialen (foto’s, film, teksten ..) ter beschikking 

te stellen via een creative commons licentie (CC-BY-NC-SA 4.0)  
o de verantwoordingsstukken tijdig in te dienen 

 

VERKLARING OP EER 

Ik verklaar dat alle gegevens in het aanvraagformulier naar waarheid zijn ingevuld. 

Ik verklaar dat ik het subsidiereglement voor cultureel erfgoedpublicaties van ZENDER volledig 
gelezen heb en ermee akkoord ga. 

Ik verklaar dat de voorwaarden uit het subsidiereglement zullen nageleefd worden.  

 

Naam :           

Naam van de organisatie:       

Datum en handtekening:    
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