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INLEIDING 

Dit subsidiereglement bepaalt de voorwaarden, criteria en procedures voor de financiering van lokale cultureel 

erfgoedprojecten door ZENDER. Binnen dit reglement worden subsidies uitgereikt van max. 500 of max. 1000 euro. 

Dit reglement is van toepassing op het werkingsgebied van ZENDER nl. volgende gemeenten: Affligem, Beersel, 

Bever, Drogenbos, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Lennik, Liedekerke, Linkebeek Halle, Herne, Pepingen, Roosdaal, 

Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat. 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Doelstelling 

Met dit subsidiereglement wil ZENDER een financiële impuls geven aan cultureel erfgoedprojecten in de regio. We 

maken de opstart van nieuwe projecten mogelijk en stimuleren lokale erfgoedwerkers om in te zetten op bepaalde 

beleidsthema’s. 

Artikel 2. Afbakening 

ZENDER zorgt met deze subsidielijn voor de ondersteuning van cultureel erfgoed in de regio Pajottenland & 

Zennevallei. Hieronder valt roerend erfgoed (= verplaatsbaar erfgoed, zoals foto’s, audio, voorwerpen, 

kunstobjecten ...) en immaterieel erfgoed (= niet-tastbaar erfgoed, zoals tradities, volksverhalen, dialect, recepten 

...).  

AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 3. ZENDER kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de teksten en beelden die door de aanvrager 

gepubliceerd worden in het kader van het subsidiereglement. De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk 

voor de inhoudelijke, vormelijke en financiële uitwerking van het project. 

SUBSIDIËRINGSVOORWAARDEN 

Artikel 4. De aanvrager van een subsidie moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

4.1 De aanvrager is een organisatie met of zonder rechtspersoonlijkheid en valt onder één van de volgende 

categorieën: 

o Gemeente of stad 

o Erfgoedorganisatie: bv. heemkring, museum, archief, erfgoedraad 

o Organisaties met een erfgoedlink: bv. kerkfabriek, oude volkssportvereniging, 

Davidsfonds 

o Andere organisaties: bv. school, kunstacademie, jeugdvereniging, cultuurcentrum, 

theatergezelschap, wijkvereniging  

o Samenwerkingsverband van organisaties en/of gemeenten uit de regio Pajottenland & 

Zennevallei 
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4.2 De maatschappelijke zetel van de aanvrager is gevestigd in het werkingsgebied van ZENDER: Affligem, Beersel, 

Bever, Dilbeek, Drogenbos, Herne, Galmaarden, Gooik, Halle, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-

Leeuw en Ternat. 

Artikel 5. Het project waarvoor een subsidie wordt aangevraagd moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

5.1 Het project bevat een aspect van cultureel erfgoed. Hieronder valt roerend erfgoed (= verplaatsbaar 

erfgoed, zoals foto’s, audio, voorwerpen, kunstobjecten ...) en immaterieel erfgoed (= niet-tastbaar erfgoed, 

zoals tradities, volksverhalen, dialect, recepten ...) 

5.2 Het erfgoed heeft betrekking op de regio Pajottenland & Zennevallei 

5.3 Het past binnen één of meerdere beleidsthema’s* van de cultureel erfgoedconvenant: 

o kinderen en jongeren 

o behoud en beheer 

o digitalisering 

o diversiteit 

o religieus erfgoed 

* deze beleidsthema’s kunnen aangepast worden Bekijk daarom steeds de meest recente versie van dit 

reglement op www.zender.be  

5.4 Het project kan diverse vormen aannemen: bv. tentoonstelling, opvoering, workshop, educatief pakket, 

wandeling, publicatie, inrichting van een erfgoeddepot, verpakken van objecten… 

5.5 Het project heeft een duidelijk doel en is afgebakend in de tijd. Op het moment van de goedkeuring is het 

hoogtepunt van het project nog niet achter de rug 

5.6 Het project is nieuw en behoort nog niet tot de bestaande werking 

5.7 Het project is financieel haalbaar en beoogt geen winst 

5.8 Het subsidiegeld kan enkel besteed worden aan uitgaven die rechtstreeks verband houden met de 

inhoudelijke uitwerking van het project 

5.9 Het budget dat je aanvraagt moet gespendeerd binnen de goedgekeurde projectperiode. 

5.10  Het project houdt rekening met de geldende veiligheidsvoorschriften 

BEOORDELINGSCRITERIA 

Artikel 6. Elke aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria. Op elk criterium kan een project 

voldoende of onvoldoende scoren. 

6.1 Het project heeft een blijvend eindresultaat (bv. publicatie, lessenpakket, inventaris, spel, website, de 

bewaaromstandigheden zijn verbeterd, je gebruikt duurzame materialen …) 

6.2 Het project is laagdrempelig en richt zich tot (een) duidelijk omschreven doelgroep(en): 

• Erfgoedvrijwilligers 

• Heemkundigen 

• Kinderen 

• personen met dementie 

• mensen met een migratieachtergrond 

6.3 Er is een professionele aanpak door bv. het gebruik van correct behoud- en beheermateriaal, digitale 

standaarden, correcte bibliografie ... 
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6.4 De aanvrager voorziet een kwalitatieve communicatie over het project op maat van de doelgroep (bv. een 

handleiding of stappenplan op maat, website, publicatie in het gemeentelijk infoblad, facebook …) 

6.5 Het project is relevant voor het lokale erfgoed.  

6.6 Het project zet in op een integrale erfgoedwerking. Het bevat twee of meerdere aspecten van erfgoedwerk, 

zoals verzamelen, inventariseren, registeren, digitaliseren, onderzoeken, behoud en beheer en ontsluiting … 

6.7 Het project zet in op een transversale werking.  

6.8 Het project overstijgt de gemeentegrenzen 

6.9 Het project heeft een vernieuwende of verrassende werking 

SUBSIDIËRING 

Artikel 7 

Jaarlijks wordt een bedrag van 15000,- EUR ingeschreven in het budget voor subsidiëring van cultureel 

erfgoedprojecten. De raad van bestuur van ZENDER houdt zich het recht toe om geen uitbetaling te voorzien indien 

daartoe geen budget meer beschikbaar is. 

Artikel 8 

Per aanvrager wordt maximum 1 project per jaar goedgekeurd. Het toegekende subsidiebedrag is niet 

automatisch gelijk aan het gevraagde bedrag.  

Artikel 9 

Het bedrag van de toegekende subsidie wordt bepaald door: 

• de beschikbare kredieten op de begroting; 

• de beoordeling en de rangschikking van het dossier door de jury. Aanvragen voor een subsidie tot 

500 euro moeten minstens aan vier criteria voldoen. Aanvragen voor een subsidie tot 1000 euro 

moeten minstens aan zeven criteria voldoen 

Artikel 10 

Subsidies voor cultureel erfgoedprojecten die verkregen worden via ZENDER kunnen niet gecumuleerd worden met 

subsidies die voor hetzelfde project verkregen kunnen worden via andere gemeentelijke subsidiereglementen. 

Subsidies via andere kanalen zijn wel toegelaten. Het totale gesubsidieerde bedrag kan evenwel nooit groter zijn 

dan de totale projectkost. 

PROCEDURE 

Artikel 12. Aanvraagprocedure: 

12.1 Subsidieaanvragen voor erfgoedprojecten kunnen twee keer jaar worden ingediend: 

• Tot 30 oktober: voor projecten die starten vanaf 1 januari 

• Tot 30 april: voor projecten die starten vanaf 1 juli  

12.2 De aanvraag wordt digitaal ingediend via info@zender.be 
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12.3 De aanvraag moet gebeuren met het aanvraagformulier dat door ZENDER werd opgesteld. Dit formulier is te 

vinden op de website van ZENDER en bevat een inhoudelijk luik en een begroting. De begroting bestaat uit een 

oplijsting van inkomsten, uitgaven en het gevraagde subsidiebedrag. Er wordt ook duidelijk vermeld of er andere 

subsidies werden aangevraagd en/of verkregen bij andere overheden en/of organisaties. 

12.5 Voor vragen over de procedure of het subsidiereglement kan de aanvrager terecht bij ZENDER 

Artikel 13. Beoordelingsprocedure: 

13.1 De subsidieaanvragen worden geadviseerd door een externe jury. Iedere aanvraag wordt door minstens 2 

externe juryleden beoordeeld.  

13.2 De beslissing van de jury kan niet herzien worden binnen éénzelfde indienronde.  

13.3 De Raad van Bestuur neemt op basis van dit advies een definitieve beslissing en kent het subsidiebedrag toe. 

13.4 De beslissing wordt zo snel mogelijk schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. 

Indiendatum Bericht van goed- of afkeuring 

30 april Vanaf 15 mei 

30 oktober Vanaf 15 november 

 

Artikel 14. Uitbetaling van de toegewezen subsidie: 

14.1 80% van het toegekende bedrag wordt na toekenning gestort. Na indiening van het verantwoordingsdossier 
wordt het saldo uitgekeerd.  Indien deze verantwoording niet in orde is of er werd niet voldaan aan de 
verplichtingen van de aanvrager (zie verder), kan de raad van bestuur alsnog beslissen om het bedrag (deels) niet 
uit te keren en eventueel terug te vorderen.  

14.2 ZENDER kan het toegewezen subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien blijkt dat onjuiste 

gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd. 

VERPLICHTINGEN VAN DE AANVRAGER 

Artikel 15. Communicatie: 

15.1 De aanvrager vermeldt in alle gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring of publicatie 

en presentatie in het kader van het project de steun van ZENDER, de Vlaamse Overheid en de gemeente(s) en 

neemt het logo van ZENDER alsook dat van de Vlaamse Overheid op. Deze logo’s worden aangevraagd via 

info@zender.be  

15.2 De aanvrager bezorgt ZENDER via info@zender.be tekst en afbeeldingen om het project bekend te maken via 

communicatiekanalen van ZENDER (bv. website, nieuwsbrief, sociale media ...) 

15.3 Publieksactiviteiten worden door de aanvrager in de UIT-databank ingevoerd met de tags ‘UitInMijnRegio’ en 

‘PenZine’ 

15.4 Uitnodigingen: 
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15.4.1 De aanvrager bezorgt via de lokale cultuurbeleidscoördinator het schepencollege van de gemeente(n) 

waar het project plaatsvindt een uitnodiging voor alle open activiteiten die plaatsvinden in het kader van 

het project 

15.4.2 De aanvrager bezorgt ZENDER via info@zender.be een uitnodiging voor alle open activiteiten die 

plaatsvinden in het kader van het project 

Artikel 16. De aanvrager bezorgt ZENDER een stuk van elk drukwerk dat voor het project gemaakt werd. In het 

geval van een publicatie, bezorgt de aanvrager ook een gratis exemplaar aan de bibliotheek van de gemeente(n) 

waar het project plaatsvindt 

Artikel 17. Verantwoording: 

Na goedkeuring bezorgt ZENDER de nodige documenten om het project inhoudelijk en financieel te 

verantwoorden. De aanvrager bezorgt voor het einde van het jaar: 

• Een inhoudelijk verslag van het project met enkele foto’s 

• Een financiële afrekening van het project met de bijhorende bewijsstukken (facturen) 

Artikel 18. Expertisedeling: 

18.1. De aanvrager is bereid om expertise over dit project te delen op vraag van ZENDER (bv. vergadering, 

inspiratiemoment, studiedag, website …) 

18.2 De in kader van het project ontwikkelde materialen (foto’s, film, teksten ..) worden door de aanvrager ter 

beschikking via een creative commons licentie (CC-BY-NC-SA 4.0) 

18.3 Educatieve pakketten, lessen … die binnen het project worden ontwikkeld worden via KlasCement 

beschikbaar gemaakt of door de aanvrager aan ZENDER voor publicatie op KlasCement, overgemaakt. 
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