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reglement 

werkingssubsidies 
FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 

Antwerpen | Berchem | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Borgerhout 
Deurne | Ekeren | Hoboken | Merksem | Wilrijk 

 
 

1. Wat is de werkingssubsidie ‘Fonds voor Talentontwikkeling’? 

Met de werkingssubsidie ‘Fonds voor Talentontwikkeling’ ondersteunen Fameus vzw en de stad 
Antwerpen de werking van verenigingen die als doelstelling hebben met kinderen en jongeren kunst te 
beoefenen. De deelnemers ontwikkelen zich in groepsverband door één of meerdere artistieke 
expressievormen te beoefenen. Hieruit ontstaan toonmomenten voor een ruim publiek die actief 
gepromoot worden. 
 
De werking die je indient voor de subsidie: 

• verhoogt de kwaliteit van de dagelijkse organisatie van je vereniging; 
• ontwikkelt het talent van de kinderen en jongeren die deelnemen. Dit door deelnemers te 

begeleiden door kunstenaars 1 met pedagogische bekwaamheid;  
• voorziet een publiek moment voor de deelnemers (een optreden, toonmoment, open 

repetitie, deelname aan een publieke culturele activiteit,..)  
 

 
De subsidie wordt steeds toegekend voor twee werkingsjaren volgend op de indiendatum. 
Werkingssubsidies worden slechts uitbetaald volgens zover er kredieten beschikbaar zijn in het jaarlijks 
budget van Fameus vzw. Na het eerste werkingsjaar bezorg je een werkingsverslag en financiële 
afrekening van het voorbije werkjaar. Bij het niet naleven van de voorwaarden, behoudt Fameus zich 
het recht toe de subsidie terug te vorderen.   

 
 

2. Wanneer kom je in aanmerking voor de werkingssubsidies? 

Je voldoet aan volgende verplichte voorwaarden. 
 

A. WIE. Je kunt de subsidie aanvragen als: 
• je een vzw of feitelijke vereniging bent met als doelstelling samen met kinderen en jongeren 

kunst te beoefenen; 
• de vereniging een ‘voor en door jongeren’-verhaal vertelt, alle deelnemers jonger zijn dan 

30 jaar en er minstens 10 deelnemers zijn; 
                                                           
1Een kunstenaar die een professionele kunstopleiding gevolgd heeft of professionele competenties verworven heeft door ervaring. 
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• het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal drie leden, waarvan de helft jonger is 
dan 30 jaar1. Binnen de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met 
diversiteit op gebied van gender en etnisch-culturele achtergrond. Je vereniging of je 
organisatie heeft een werking in tenminste één van de negen Antwerpse districten2; 

• meer dan de helft van de deelnemers van je werking in één van de negen Antwerpse 
districten wonen. 

 
B. WAT. Je kunt de subsidie aanvragen als: 

• de werking goed is afgebakend, zowel in tijd en ruimte, en zowel inhoudelijk als financieel; 
• de werking plaatsheeft in de vrije tijd; 
• je vereniging een groepsgerichte, zelfstandige en onafhankelijke werking ontplooit die 

minstens al 1 jaar actief is; 
(tip: zijn jullie nog geen volledig jaar aan het werk? Vraag dan projectsubsidies aan via het 
Fonds voor Talentontwikkeling – Projectsubsidies) 

• je vereniging is opgericht als privé-initiatief, zonder beroepsdoeleinde of winstoogmerk; 
• de werking educatief wordt begeleid en gericht is op talent- en praktijkontwikkeling van de 

amateurkunsten 
• de deelnemers inspraak hebben over het programma en verantwoordelijk zijn in het 

medebeheer; 
• je voldoet aan de verplichte criteria. Een jury oordeelt daarover. Hierover lees je meer bij: 

‘7. Hoe beoordeelt de jury mijn werking?’. 
 
 

3. Hoeveel subsidies kan je aanvragen? 
 

De subsidie: 
• de toegekende werkingssubsidie wordt door de jury bepaald, maar bedraagt maximaal 4250  

euro per werkingsjaar, (8500,00 euro per aanvraagperiode van 2 jaar);  
• kan nooit hoger zijn dan wat de werking werkelijk kost. Die kost toon je aan met je 

begroting. 
 

Afhankelijk van het beschikbare budget wordt er een maximum aantal werkingen gesubsidieerd.  
 
 
4. Wanneer vraag je de werkingssubsidie aan?  
 
Er is om de 2 jaar een mogelijkheid om aan te vragen op volgende deadline: 1 oktober. 
 
De eerstvolgende deadline is  

• 1 oktober 2019, je werking kan starten vanaf 1 januari 2020. 
 
De aanvraag heeft altijd betrekking op de komende twee werkingsjaren.  
 
 
 
                                                           
1 Als het bestuur bijvoorbeeld 3 leden telt dan moeten minstens 2 leden jonger zijn dan 30 jaar. Als het bestuur bijvoorbeeld 7 leden telt dan 
moeten minstens 4 leden jonger zijn dan 30 jaar.  
2 Er zijn negen Antwerpse districten: Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem of 
Wilrijk. 
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5. Hoeveel keer kan je de werkingssubsidie aanvragen? 

Als aanvrager kan je: 

• maximaal één keer per twee jaar de subsidie ontvangen voor een terugkerende werking. Na 
twee jaar dien je een nieuw plan in waarbij je rekening houdt met de evaluatie van de vorige 
beoordeling.  

• Voor speciale projecten kan er aanvullend projectsubsidie worden aangevraagd via het 
reglement voor projectsubsidies van het Fonds voor Talentontwikkeling: 
(http://www.fameus.be/foto-projectsubsidies) 

 
6. Wie beoordeelt de aanvraag? 

Een jury beoordeelt je werking. In die jury zitten: 
• vertegenwoordigers van de landelijke organisaties voor amateurkunstenorganisaties1 die 

erkend zijn door het amateurkunstendecreet; 
• vertegenwoordigers van de stad Antwerpen; 
• vertegenwoordigers van de verenigingen voor amateurkunsten; 
• amateurkunstenaars; 
• externe experten.  

 
 

7. Hoe beoordeelt de jury de aanvraag? 
 
Het reglement van Fonds voor Talentontwikkeling bevat twee soorten criteria: verplichte criteria en 
aandachtspunten. Een jury beoordeelt je werking op beide criteria. Aandachtspunten zijn niet verplicht, 
maar het is een pluspunt als je werking met één of meer aandachtspunten rekening houdt. 
  

A. Verplichte criteria 
• De werking levert een bijdrage tot de talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Je 

omschrijft duidelijk wat je met deze werking  wil bereiken; 
• De werking staat open voor jongeren van verschillende etnisch-culturele origine, religie, 

geaardheid en sociaal-economische positie.  
• De werking staat open voor vernieuwing en innovatie van haar artistieke werking.  
• De werking moet het resultaat zijn van een creatief proces. De amateurkunstenaars die 

deelnemen, stappen mee in een langdurig artistiek traject. Ze repeteren meermaals samen 
en/of ze creëren iets samen; 

• De werking moet aan procesbegeleiding en coaching doen. Deelnemers worden begeleid 
door kunstenaars met pedagogische bekwaamheid; 

• Jaarlijks worden er minstens 20 werksessies van minimaal 60 minuten gegeven, gespreid 
over minstens 10 maanden per werkingsjaar;  

• De werking moet jaarlijks minstens 3 artistieke toonmomenten (optreden, openrepetitie, 
deelnamen aan een wedstrijd, opendeurdag,… ) hebben voor een breed publiek. Deze 
toonmomenten zijn toegankelijk en worden actief gepromoot; 

• De werking organiseert jaarlijks een feedbackmoment voor de deelnemers, hier bevraag je 
hen over de werking van het afgelopen jaar; 
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• De werking is haalbaar. Je toont aan dat je hebt nagedacht over een efficiënte werkwijze en 
een realistische timing voor je werking; 

• Je zoekt naast de subsidies van Fonds voor Talentontwikkeling andere inkomsten om je 
werking te ondersteunen. Bvb: ticketverkoop, verkoop drank, andere subsidies, 
sponsoring… .  
Let op: je voorziet minstens 20% aan eigen inkomsten.  
 

B. Aandachtspunten 
• De werking doet aan cross-over. Je combineert meerdere kunstdisciplines in je werking;1  
• Je werkt samen met andere verenigingen, (professionele) organisaties of kunstenaars; 
• Je bent aangesloten bij een landelijke organisatie voor amateurkunsten2; 
• De werking heeft oog voor inclusie van jongeren met een beperking. 

 
8. Welke documenten dien je in om de werkingssubsidie aan te vragen? 

Met deze documenten vraag je de subsidie aan: 
 

A. een volledig ingevuld aanvraagformulier dat je downloadt op www.fameus.be/foto-
werkingssubsidies of opvraagt bij gwen@fameus.be 
 

B. een begroting. Daarin geef je een overzicht van de geschatte inkomsten en uitgaven van de 
werking per werkingsjaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C. één of meerdere verplichte bijlagen 

Ben je een feitelijke vereniging? Dan bezorg je Fameus vzw: 
 een lijst van de bestuursleden (naam, rijksregister, adres) 

                                                           
1 Binnen de amateurkunsten heb je deze verschillende kunstdisciplines: dans, theater, muziek, zang, mode, beeldende kunst, slam poetry, 
schrijven, poëzie, performance,  fotografie, film, multimedia, circuskunsten en al hun mengvormen.  
2 Er zijn 9 landelijke organisaties voor amateurkunsten: Centrum voor Beeldexpressie, Creatief Schrijven, Danspunt, Koor&Stem, KUNSTWERKT, 
MuziekMozaiëk, OPENDOEK, Poppunt en Vlamo. Je aansluiten bij één van deze organisaties geeft je heel wat voordelen als vereniging of 
kunstenaar. 

Let op! 
• Deze uitgaven mag je niet meetellen: 

o relatiegeschenken en representatiekosten zoals een zakenlunch of een receptie; 
o parkeertickets. 
o zitpenningen voor vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene 

vergadering mogen niet gefinancierd worden met de werkingssubsidie 
 

• De jury vraagt om eigen inkomsten te zoeken naast de gevraagde subsidies van ‘Fonds voor 
Talentontwikkeling’. Bijvoorbeeld door verkoop van tickets, verkoop van drank of eten, 
sponsoring, andere subsidies… 
 
Je voorziet minstens 20 %  eigen inkomsten 
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 een bankafschrift of -bewijs met het IBAN-nummer en de naam van de feitelijke 
vereniging 

 de begroting van het lopende jaar  
 

Ben je een vzw? Dan bezorg je Fameus vzw: 
 een bankafschrift of -bewijs met het IBAN-nummer en de naam van de vzw 
 een kopie van de geldige statuten van de vzw en lijst van bestuursleden (naam, 

rijksregisternummer, adres) 
 het laatste goedgekeurde jaarverslag met de balans, de resultatenrekening, de 

toelichting bij de rekeningen en een activiteitenverslag 
 de begroting van het lopende jaar 

 
De jury beoordeelt enkel volledig en correct ingevulde aanvragen! 
 
 
9. Hoe moet ik mijn aanvraag indienen? 

 
Je bezorgt je aanvraag aan Fameus vzw: 

• via e-mail: gwen@fameus.be 
 
10. Wat als ik hulp nodig heb? 

 
De medewerkers van Fameus vzw begeleiden je graag om je aanvraagformulier en begroting in te 
vullen. Neem contact op met de subsidiemedewerker van Fameus vzw, ten laatste vier weken voor je 
moet indienen.  
Contact: gwen@fameus.be of 03 202 74 36. 
 
 
11. Kan ik mijn aanvraag mondeling toelichten? 
 
Fameus vzw beslist of je de subsidie krijgt na het advies van de jury. De jury vergadert telkens drie 
weken na indiendatum. Die data kan je terugvinden op www.fameus.be/subsidies. Tijdens die 
juryvergaderingen kan je je werking komen toelichten en kan je eventuele vragen van de jury 
beantwoorden. Als je dat wil doen, duid je dat aan op je aanvraagformulier. Fameus vzw laat je de 
datum, het uur en de plaats van de juryvergadering op tijd weten. Je werking mondeling toelichten is 
niet verplicht. 
 

 
12. Wanneer weet ik of ik de werkingssubsidie krijg? 

 
Ten laatste zes weken na indiendatum weet je of je de subsidie krijgt.  
 
 
13. Wanneer betaalt Fameus vzw mij uit?  

Is je aanvraag goedgekeurd, dan krijg je van Fameus vzw - na ondertekening van de overeenkomst - 80% 
van het subsidiebedrag voor het eerste werkingsjaar.  
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Na afloop van het eerste werkingsjaar bezorg je Fameus vzw vòòr 28 februari een werkingsverslag en 
financiële afrekening van het voorbije jaar. Na goedkeuring door Fameus vzw wordt het saldo (20%) van 
het vorige jaar gestort, alsook het voorschot van 80% voor het tweede werkingsjaar.  Na indiening van 
het werkingsverslag en financiële afrekening van het tweede werkingsjaar, wordt dan de resterende 
20% gestort.  
 
 
14.Hoe evalueert Fameus vzw mij? 
 
Download het formulier voor het werkingsverslag en de financiële afrekening op de website 
(http://www.fameus.be/foto-werkingssubsidies). Je dient je werkingsverslag met afrekening in ten 
laatste op 28 februari die volgt op het voorbije werkingsjaar. 

•        via e-mail: gwen@fameus.be 
 
Je evaluatiedossier bevat: 

• een inhoudelijk werkingsverslag. Daarin vertel je de positieve en negatieve ervaringen van je 
werking. Je evalueert ook of je de doelstellingen van je werking bereikte. 

• een financieel werkingsverslag dat bestaat uit de afrekening van de werking. Die stel je op 
eenzelfde manier op als je begroting. De afrekening toont aan waarvoor je de subsidie gebruikte 
en bevat een totaaloverzicht van de inkomsten en uitgaven. 
  

15. Welk engagement verwacht Fameus vzw van mij? 
 

A. Op alle digitale en papieren publicaties voor je werking vermeld je: 
• het sponsorlogo van Stad Antwerpen,  
• het logo van Fameus vzw, 
• dat de Stad Antwerpen en Fameus vzw je werking ondersteunen. 

 
Download de logo’s via www.fameus.be/downloads 

 
B. Je laat je inhoudelijk en financieel controleren door Fameus vzw: 

• Je bezorgt de jury en Fameus vzw een uitnodiging voor een toonmoment. Fameus vzw kijkt 
ter plaatse of je de subsidie gebruikt voor het doel dat je ze aanvroeg. 

• Fameus vzw controleert je ook financieel. 
 

C. Je engageert je inhoudelijk: 
• Elke feitelijke vereniging of vzw die de subsidie ontvangt, engageert zich om constructief 

mee te werken aan de opbouw van een stad, waarin burgers zonder onderscheid, met 
respect voor elkaar, in harmonie samenleven.  

• Je leeft de wetten van het Belgische volk na en ook het Europese Verdrag ter bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.  
 
Doe je dat niet, dan kun je een sanctie krijgen: 
- Je moet de subsidie terugbetalen aan Fameus vzw. 
- Fameus vzw kan de samenwerking verbreken. 
- Je kunt een huurverbod krijgen in Zaal Zirkus en alle stedelijke centra.  
- Je krijgt geen logistieke ondersteuning. 
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16. Wanneer moet ik de subsidie terugbetalen aan Fameus vzw? 
 
Je betaalt de subsidie terug als: 

• je de subsidie niet gebruikt voor het doel waarvoor je de subsidie aanvroeg, 
• je geen evaluatie of een foute evaluatie geeft aan Fameus vzw, 
• je niet toelaat dat Fameus vzw je controleert. 

 
Je kunt Fameus vzw niet aansprakelijk stellen voor de schade die je lijdt door die sancties.  
 
 
17. Privacyverklaring 
 
Fameus gebruikt jouw persoonlijke gegevens in haar subsidiewerking, hiervoor hebben we een 
gerechtvaardigd belang. Wil je weten waar we jouw gegevens gebruiken en hoe we ons extra inzetten 
voor jouw privacy? Lees dan onze privacyverklaring via www.fameus.be/privacyverklaring 
 
 
Dit reglement vervangt het vorige reglement van het Fonds voor Talentontwikkeling. 
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