
 

Leidraad aanvraagformulier Jaarwerkingssubsidie  

Omschrijving 

• Geef een inhoudelijke toelichting die het geheel van de artistieke en praktische planning 

omschrijft (bij een aanvraag voor meerjarige ondersteuning is het eerste jaar gedetailleerd 

uitgewerkt). 

• In een financieel plan belicht je het geheel van de werking, met zicht op de diverse uitgaven en 

inkomsten voor de periode waarvoor subsidie aangevraagd wordt. 

Regionale inbedding en ontwikkeling 
Beschrijf op max. 4 pagina's A4. 

• Voor organisaties die zich voornamelijk focussen op spreiding, kunnen hierbij volgende dingen 
(niet exhaustief) aan bod komen: hoe Brusselse kunstenaars en kunstwerkingen betrokken 
worden, met aandacht voor instroom van nieuwe kunstenaars, nieuwe werkvormen, experiment. 

• Organisaties die in de eerste plaats gericht zijn op creatie, belichten expliciet het netwerk, 
eventuele samenwerkingen en spreiding. 

• Alle organisaties belichten de plaats die men inneemt in het Brussels kunstenveld en in de 
Brusselse grootstedelijke omgeving en het publieksbereik worden gesitueerd. Ook 
samenwerkingen met onderwijs, welzijn, participatie van doelgroepen e.a. zijn hierbij mogelijke 
elementen. 

• Ook de doelstellingen binnen het Strategisch meerjarenplan 2021-2025 reiken mogelijke elementen 
aan.  

Partners  

Met welke organisaties wordt structureel samengewerkt? 

• naam organisatie 

• adres organisatie 

• naam verantwoordelijke 

• e-mailadres verantwoordelijke 

• Geef telkens aan hoe je zal samenwerken. 

Promotie 
Omschrijf hoe je een publiek wil bereiken (communicatiestrategie) en welk publiek (beoogd bereik en 
doelgroepen), evenals de aandacht voor diversiteit binnen de publiekswerking. 

Bijlagen 
Verplichte bijlagen: 

• Een gedetailleerde en realistische begroting met toelichting, gebruik hiervoor het 
sjabloondocument). 

• Eventueel demonstratiemateriaal (video, foto's e.d.): vermeld hier duidelijk een webadres en 
eventueel paswoord. 

• Indien van toepassing: 
o Nederlandstalige statuten van de vereniging (bij een eerste aanvraag) en eventuele 

wijzigingen ervan. 
o Bij een eerste aanvraag of na wijzigingen: recent 'attest bevestiging identiteit 

rekeninghouder' van de bank voor het opgegeven bankrekeningnummer. 
o Bij een eerste aanvraag: curriculum/-a of overzicht van recente projecten/activiteiten. 

https://www.vgc.be/media/4150

