
 

Verslag indienen voor VGC-subsidies Kunsten: wat, wanneer en hoe?  
 
Hebt u een subsidie ontvangen van VGC Kunsten? Bezorg ons dan een verslag, ten laatste drie maanden na 
afloop van het project, het traject of het kalenderjaar (voor jaarwerkingen). Dat verslag moet een inhoudelijk 
en financieel overzicht bevatten van het geheel van de gesubsidieerde werking. Als u geen verslag indient, kan 
de VGC het subsidiebedrag terugvorderen. 
 
Hieronder vindt u specifieke info over de verslagen per type subsidie. 
 
Projectsubsidies & debuutsubsidies Kunsten  
Het verslag moet de volgende info bevatten:  

 een inhoudelijke beschrijving van het verloop van het project, met een overzicht van publieke data, 
spreiding, medewerkers, (co)producenten en publieksbereik 

 een financieel overzicht met het geheel van de inkomsten en uitgaven voor het hele project. Kopieën 
van betalingsbewijzen zijn niet nodig.  

 
Als de presentatiedata zouden wijzigen, breng ons daar dan via e-mail (kunsten@vgc.be) van op de hoogte.  
 
Voor de opmaak van het verslag is er geen opgelegd sjabloon. Dien het verslag in via het digitale 
subsidieloket subsidies.vgc.be. 
 
 

Trajectsubsidies Kunsten 
Drie tot zes maanden na toekenning van de trajectsubsidie krijgt u een uitnodiging voor een tussentijds 
gesprek. Dat gesprek geldt als tussentijds verslag. Op basis daarvan wordt het resterende saldo van de 
subsidie uitbetaald.  
 
Na afloop van het traject moet u wel nog een verslag indienen. Het verslag moet de volgende info bevatten:  

 een inhoudelijke beschrijving van het verloop van het traject, met een overzicht van de verschillende 
fases van het traject, eventuele medewerkers en (co)producenten 

 een financieel overzicht met het geheel van de inkomsten en uitgaven voor het hele traject. Kopieën 
van betalingsbewijzen zijn niet nodig 

 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. Dien het verslag in via het digitale 
subsidieloket subsidies.vgc.be. 
 
 
Jaarwerkingssubsidies Kunsten 
Verenigingen die een subsidie krijgen voor hun jaarwerking, moeten elk jaar een verslag indienen. Dat geldt 
zowel voor eenjarige als voor meerjarige jaarwerkingen. Er zijn wel verschillende vereisten afhankelijk van de 
grootte van het subsidiebedrag. 
  
Voor verenigingen die meer dan 25.000 euro subsidie krijgen voor hun jaarwerking, gelden de vereisten op de 
volgende pagina: http://www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/formulieren-financiele-verantwoording.   
 
Verenigingen die minder dan 25.000 euro ontvangen, moeten een verslag indienen dat de volgende informatie 
bevat:  

 een inhoudelijke beschrijving van het afgelopen werkjaar, met een overzicht van de verschillende 
producties en/of presentaties, medewerkers, (co)producenten, samenwerkingspartners en 
publieksbereik 

 een financieel overzicht met het geheel van de inkomsten en uitgaven voor de hele jaarwerking. 
Kopieën van betalingsbewijzen zijn niet nodig 

 een korte toelichting over de regionale inbedding en ontwikkeling.  
 



 

Voor de opmaak van het verslag (voor subsidies van jaarwerkingen van minder dan 25.000 euro) is er geen 
opgelegd sjabloon. Dien het verslag in via het digitale subsidieloket subsidies.vgc.be. 
 
 

Projectsubsidies Kunstenaars in de klas 
Het verslag van de projecten rond Kunstenaars in de Klas moet de volgende informatie bevatten:  

 een inhoudelijke beschrijving van het verloop van het project  
 een financieel overzicht met het geheel van de inkomsten en uitgaven voor het hele project, met 

kopieën van loonfiches, aanduiding van het soort contract en eventueel het honorarium  
 
Als het project door onvoorziene omstandigheden (corona bijvoorbeeld) niet meer kan gerealiseerd worden 
tijdens het gekozen schooljaar, breng ons daar dan via e-mail (kunstenaarsindeklas@vgc.be) van op de hoogte.  
 
Voor de opmaak van het verslag is er geen opgelegd sjabloon. Dien het verslag in via het digitale 
subsidieloket subsidies.vgc.be. 


