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O. OPROEP 2017

2016 was een moeilijk jaar voor Brussel. De aanslagen hebben diepe krassen nagelaten in de ziel van de stad. Economisch 
kruipt Brussel beetje bij beetje uit het dal. Maar hoe staat het met het vertrouwen van de Brusselaars in elkaar, in hun stad, 
in de toekomst? Overheerst angst of hoop? In steden komen mensen zichzelf en de wereld tegen. Sommige Brusselaars 
zijn hier geboren, anderen aangespoeld. Wat hen bindt is deze stad. Hoe zorg je er voor dat samenleven in een stad als 
Brussel verder gaat dan elkaar kruisen op het voetpad? Hoe creëer je één gemeenschap uit die mierenhoop, een gevoel 
van samenhorigheid, een gedeelde stadstrots? Hoe prikkel je interesse, empathie? 
Cultuur speelt daarbij een cruciale rol. En nee, cultuur hoeft de wereld niet te redden. Kunst mag ook gewoon mooi zijn. 
Ook schoonheid verbindt. Samen huilen, samen lachen, samen dansen. Met vrienden of met vreemden. Hoe kleinschalig 
ook, cultuur creëert ontmoeting en ontroering. Herkenning ook. En hoop. Het gevoel dat het misschien, uiteindelijk, alle-
maal nog wel goed komt met Brussel. Dat is wat deze stad nu nodig heeft. Met deze oproep willen we projecten steunen 
die hierop inspelen.   

I. CONCREET

Context? 
De projectoproep wordt jaarlijks gelanceerd binnen het lokaal cultuurbeleidsplan van de Stad Brussel. Dit plan legt de 
doelstellingen vast van het Nederlandstalig cultuurbeleid voor de periode 2014 – 2020. Elk jaar worden er doelstellingen 
uit het lokaal cultuurbeleidsplan gehaald en naar voor geschoven in de projectoproep. Projecten die voldoen aan de 
doelstellingen en de selectiecriteria komen in aanmerking voor een subsidie. Het is inmiddels de vierde keer dat we deze 
projectoproep lanceren. 

Wie? 
Iedereen kan deelnemen aan deze projectoproep. Je kan reageren als individu, collectief, vereniging. 

Wat? 
Binnen deze projectoproep vallen alle mogelijke artistieke en culturele vormen en uitingen. 

Hoeveel? 
Een project ontvangt minimum 250€ en maximaal 7.500€. 

Hoe? 
Uit het cultuurbeleidsplan hebben we drie operationele doelstellingen geselecteerd. Om financieel ondersteund te 
worden, moet het project beantwoorden aan minstens één van de onderstaande doelstellingen.
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3. Waarom wil je je project indienen? Motivatie

3.1 In welke mate is je project relevant voor het Brussel van vandaag?

3.2 Aan welke doelstelling(en) van de projectoproep beantwoordt je project? Leg uit. 
Maximum 0.5 pagina per doelstelling.
0 mensen stimuleren uit te breken uit hun huis en actief deel te nemen aan het wijkleven
0 creëren van ruimte voor jongeren en kinderen
0 cultuurparticipatie versterken, vooral van moeilijk bereikbare doelgroepen

3.4. Wat is de vooropgestelde timing van je project?

4. Hoeveel vraag je? Financiële gegevens

4.1.Gevraagde middelen 
Heb je in het verleden al een tussenkomst gekregen van de dienst Nederlandstalige aangelegenheden?  
0 ja  0 neen
Zo ja, voor welk bedrag? 

Welk bedrag vraag je in 2017 ter ondersteuning? 

4.2.Financiering door anderen 
Is je project erkend door een andere instantie?     0 ja  0 neen
Zo ja, welke instantie? 
Zo ja, welk bedrag vroeg je aan? 
Werd dit bedrag toegekend? 
Vermeld het totaalbudget van je project:
Geef in een tabel de volledige begroting van je project.

5.Hoe dien je je project in? 

Je aanvraag kan tot en met 13 januari 2017, 16u00 worden ingediend. Ze kan via de post (poststempel geldt als bewijs) 
of via e-mail bezorgd worden aan : 

Cultuurbeleidscoördinator Stad Brussel
Anja Stroobants
Sint-Katelijnestraat  11
1000 Brussel
T 02/ 279 64 49
E : cultuurbeleid@brucity.be
Bij ontvangst van je dossier ontvang je een bevestiging. Neem contact op met Anja Stroobants (02 279 64 49) of Annelies 
Smets (02 279 44 12) indien je geen bevestiging kreeg.

Op welke manier werd je op de hoogte gebracht van de projectoproep?

Ik voeg bij deze aanvraag volgende verplichte documenten
Opgelet zonder deze documenten is je aanvraag niet geldig
- bankbewijs
- (voor een vzw) de meest recente statuten 
- (voor een feitelijke vereniging) de namenlijst van de leden 
- (indien van toepassing) BTW of ondernemingsnummer 
- recto-verso kopie van de identiteitskaart van de indiener
- rijksregisternummer van de indiener
- andere bijlage(n): … 

Ik, ondergetekende, verklaar bovenstaande gegevens voor echt en waar: 
Naam: 
Functie: 
Datum: 
Handtekening:

*Alle indieners zullen automatisch (en geheel vrijblijvend) worden uitgenodigd op de cultuurraad van de Stad Brussel. De 
cultuurraad wil de samenwerking tussen de Nederlandstalige (socio)-culturele organisaties (verenigingen en instellingen) 
in de Stad Brussel bevorderen. De Cultuurraad overlegt over het Nederlandstalige cultuurbeleid in de Stad en adviseert 
aan de bevoegde schepen. 



II. DOELSTELLINGEN

1. Mensen stimuleren uit te breken uit hun huis en actief deel te nemen aan het wijkleven
 (niveau ‘de wijk’, OD2, p.33-36)

We zetten in op culturele initiatieven die mensen uit hun huis halen en in contact brengen met hun buren (zowel mensen 
als organisaties); zodat ze zich beter thuis voelen in hun wijk en zich deze toeëigenen.

Jouw project 
• is een burgerinitiatief en/of een nieuwe vorm van verenigingsleven en versterkt het samenhorigheidsgevoel;
• of komt uit het traditionele verenigingsleven maar vindt plaats in de publieke ruimte of op een verrassende  
 locatie;
• is erg toegankelijk, ook voor mensen die niet vaak in contact komen met kunst en/of cultuur.

2. Creëren van ruimte voor jongeren en kinderen
 (niveau ‘jezelf’, OD 2, p. 49-50)

Brussel is een erg jonge stad. 25% van de bevolking is jonger dan 18. Dit cultuurbeleidsplan wil inzetten op jeugd. 
Jongeren zijn de toekomst van onze stad. We willen jongeren en kinderen ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn, hun 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Jouw project
• richt zich specifiek op jongeren en kinderen;
• is een project dat inspeelt op de stedelijke leefwereld van jongeren en deze begrijpt;
• geeft kinderen of jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen;
• biedt jongeren de mogelijkheid om de stad op een andere manier te ontdekken;
• is bij voorkeur door kinderen of jongeren zelf uitgewerkt en/of bedacht.

3. Cultuurparticipatie versterken, vooral van moeilijk bereikbare doelgroepen 
 (niveau ‘jezelf’, OD 3, p. 50)

Cultuur kan mensen helpen zichzelf te ontplooien en zich bewust te worden van zichzelf en hun mogelijkheden. Door 
onszelf en de wereld die ons omringt beter te vatten, krijgen we er ook meer ‘grip’ op. Te veel Brusselaars komen zelden 
of nooit in contact met het rijke culturele aanbod van deze stad. 

Jouw project
• is zich bewust van de drempels die mensen ondervinden om deel te nemen aan culturele activiteiten (als  
 toeschouwer);
• is innovatief in het zoeken naar oplossingen om deze drempels te overwinnen;
• ontwikkelt een gericht stappenplan om nieuwe doelgroepen te bereiken.

III. SELECTIECRITERIA 

Elke aanvraag dient per post of per mail bij de cultuurbeleidscoördinator van de Stad Brussel toe te komen uiterlijk op 
vrijdag 13 januari om 16u00. De dossiers zullen geanalyseerd worden op basis van de volgende selectiecriteria: 

• het project speelt in op één of meerdere van de hierboven omschreven doelstellingen;  
• de mate waarin het project de filosofie en visie van het lokaal cultuurbeleidsplan begrijpt en weerspiegelt; 
• de mate waarin het project inspeelt op de actualiteit en maatschappelijke tendensen verwerkt en/of in vraag stelt;
• de mate waarin je verrassende samenwerkingen aangaat en nieuwe doelpublieken tracht aan te boren.

Dossiers die niet in aanmerking komen:
• vaste partners die een convenant hebben met de Stad Brussel;
• projecten die al door de Stad Brussel gesubsidieerd worden;
• dossiers die niet ingevuld worden via het gevraagde format (zie hieronder);
• onvolledige dossiers; 
• dossiers met een onvolledig of onrealistisch budget.

Het toegekende bedrag zal in één schijf uitbetaald worden. Het project mag financiële ondersteuning van andere 
overheden aanvragen en ontvangen. Gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden in uw aanvraag (welke overheid/ instantie, 
bedrag).

foto circus zonder handen - 8 april



IV. TIMING

11 oktober 2016  de oproep wordt voorgesteld op de algemene vergadering van de cultuurraad. Laatste   
   opmerkingen kunnen hier gegeven worden
26 oktober 2016  de oproep wordt verspreid
13 januari, 16u  deadline voor het indienden van projecten
Januari 2017  de cultuurbeleidscoördinator + adviesgroep cultuurraad verwerkt en analyseert de projecten
Februari 2017  advies cultuurraad
Maart 2017  het schepencollege van de Stad Brussel neemt een beslissing, op voordracht van de Schepen  
   van Nederlandstalige aangelegenheden
April –mei  2017  de beslissing van het schepencollege wordt meegedeeld

V. CONTACT

Je kan het lokaal cultuurbeleidsplan downloaden op de website van de Stad Brussel of een gratis exemplaar aanvragen 
bij de gemeenschapscentra, de stedelijke bibliotheek, de cultuurbeleidscoördinator of het bevoegde kabinet.

Vragen? 

Anja Stroobants, cultuurbeleidscoördinator van de stad Brussel.
Sint-Katelijnestraat 11- 1000 Brussel
T 02 279 64 49

Annelies Smets, medewerker Ans Persoons, schepen bevoegd voor Nederlandstalige aangelegenheden in de Stad Brussel
Stadhuis
Grote Markt – 1000 Brussel
T 02 279 44 12

E: cultuurbeleid@brucity.be

VI. AANVRAAGFORMULIER 

Opgelet, onvolledige formulieren komen niet in aanmerking voor een subsidie

1.Wie ben je ? Gegevens van de organisatie (maximum 1 pagina)

1.1 Initiatiefnemer
naam van de organisatie:
adres:
telefoon:
e-mail:
website/facebookpagina: 

en / of

1.2 Coördinator voor de uitvoering van het project
naam: 
adres:
telefoon:
e-mail: 

1.3 Contactpersoon voor de administratieve follow-up van het dossier
naam: 
adres:
telefoon:
e-mail: 

1.4 Beknopte, algemene beschrijving van de doelstellingen en activiteiten van je organisatie

2. Wat wil je doen? Projectvoorstel

2.1 Titel van je project

2.2 Wat ga je doen en waarom?

2.3. Met wie werk je samen en waarom?
(Gebruik maximum 1 pagina voor vraag 2.3 en 2.4)
 

2.4. Wie wil je bereiken?
(Bijvoorbeeld mensen met een beperking, jongeren, 60+,…)

Klankkleuren 2 - Jeugd en muziek


