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VERSLAG SUBSIDIES KUNSTEN  

 

Verslagen worden verwacht drie maanden na afloop van het project, traject of kalenderjaar (voor 

jaarwerkingen). Alle verslagen bevatten zowel een inhoudelijk als financieel overzicht van het geheel 

van de gesubsidieerde werking.  

Het niet-indienen van het verslag kan leiden tot het terugvorderen van het ontvangen 

subsidiebedrag.  

 

Projectsubsidies kunsten  

Voor zowel de reguliere als korte procedure verwachten we :  

- Een inhoudelijke beschrijving van het verloop van het project, met overzicht van publieke 

data inclusief spreiding, medewerkers en (co)producenten en publieksbereik.  

- Het financieel overzicht biedt een zicht op het geheel van de inkomsten en uitgaven voor het 

geheel van het project, kopieën van betalingsbewijzen zijn niet nodig.  

Bij wijziging van presentatiedata gelieve ons via mail op de hoogte te brengen. Voor de opmaak van 

het verslag is er geen opgelegd sjabloon. Het verslag wordt ingediend via het digitale subsidieloket 

subsidies.vgc.be.  

 

Trajectsubsidies kunsten  

3 maanden tot 6 maanden na toekenning van de trajectsubsidie krijgt u een uitnodiging voor 

tussentijds gesprek – dit gesprek geldt als tussentijds verslag. Op basis hiervan wordt het resterende 

saldo van de subsidie uitbetaald.  

Een verslag van de trajectsubsidie bevat enerzijds gelijkaardige informatie:  

- Een inhoudelijke beschrijving van het verloop van het traject, met overzicht van de 

verschillende fases van het traject, eventuele medewerkers en (co)producenten.  

- Het financieel overzicht biedt een zicht op het geheel van de inkomsten en uitgaven voor het 

geheel van het traject, kopieën van betalingsbewijzen zijn niet nodig.  

Daarnaast vragen we een korte toelichting over de impact van het traject op de eigen artistieke taal. 

Voor de opmaak van het verslag is er geen opgelegd sjabloon. Het verslag wordt ingediend via het 

digitale subsidieloket subsidies.vgc.be.  

 

Jaarwerkingen kunsten  

Zowel éénjarige als meerjarige jaarwerkingen, dienen jaarlijks een verslag in.  

Voor verenigingen die meer als 25.000 euro subsidie krijgen, gelden de vereisten op de volgende 

pagina: http://www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/formulieren-financiele-verantwoording  

Andere verenigingen bezorgen volgende informatie:  

http://www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/formulieren-financiele-verantwoording
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- Een inhoudelijke beschrijving van het afgelopen werkjaar, met overzicht van de verschillende 

producties en/of presentaties, medewerkers en (co)producenten/samenwerkingspartners 

evenals publieksbereik.  

- Het financieel overzicht biedt een zicht op het geheel van de inkomsten en uitgaven voor het 

geheel van de jaarwerking, kopieën van betalingsbewijzen zijn niet nodig.  

Daarnaast vragen we een korte toelichting over de regionale inbedding en ontwikkeling.  

Voor de opmaak van een verslag (onder een subsidiebedrag van 25.000 euro) is er geen opgelegd 

sjabloon. Het verslag wordt ingediend via het digitale subsidieloket subsidies.vgc.be.  

 

Projectsubsidies Kunstenaars in de Klas  

Het verslag van de projecten i.k.v. Kunstenaars in de Klas bevatten volgende informatie :  

- Een inhoudelijke beschrijving van het verloop van het project.  

- Het financieel overzicht biedt een zicht op het geheel van de inkomsten en uitgaven voor het 

geheel van het project, met kopieën van loonfiches, aanduiding van het soort contract en 

eventueel het honorarium.  

Indien door onvoorziene omstandigheden (corona, …) het project niet meer kan gerealiseerd worden 

tijdens het gekozen schooljaar, gelieve ons via mail op de hoogte te brengen. Voor de opmaak van 

het verslag is er geen opgelegd sjabloon. Het verslag wordt ingediend via 

kunstenaarsindeklas@vgc.be .  
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