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Ondersteuningsbeleid Erfgoedcel Dijk92 (2021-2026) 
 
Reglement samenwerkingsprojecten cultureel erfgoed 

 

 

 

Algemene bepalingen 

De Raad van Bestuur van Projectvereniging Dijk92 keurde dit reglement goed op 23/09/2020. 

Dit reglement is van kracht voor de periode waarin Projectvereniging Dijk92 een cultureel-erf-

goed-convenant afsloot met de Vlaamse Gemeenschap (2021-2026) en loopt af op 

31/12/2026 of eerder indien anders beslist door de Raad van Bestuur van de projectvereniging. 

Het ondersteuningsbeleid van Erfgoedcel Dijk92 kadert binnen de doelstellingen vastgelegd in 

het cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap (2021-2026) ter uitvoering van 

het lokale cultureel-erfgoedbeleid: 

S.D.1 Meer erfgoedzorgers voeren de basisfuncties kwaliteitsvol uit. 

S.D.2 Meer mensen, in het bijzonder voor ons moeilijk bereikbare doelgroepen, beleven én 

zijn betrokken bij cultureel erfgoed.  

S.D.3 Horizontale en verticale samenwerking versterkt en verrijkt erfgoedzorg(ers). 

S.D.4 Erfgoedcel Dijk92 groeit als transparante en lerende organisatie, die participatief en 

flexibel werkt.  

 
Samenwerkingsprojecten rond cultureel erfgoed 

Wat? 

De erfgoedcel gaat jaarlijks in zee met twee initiatiefnemers van een cultureel-erfgoed “voor-

beeldproject”. Hiermee willen we cultureel-erfgoedprojecten met een regionale uitstraling, een 

focus op innovatie en/of samenwerking over de gemeentegrenzen heen stimuleren. Duur-

zaamheid, participatie en samenwerking staan centraal. 

De samenwerking omvat inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteuning. De erfgoedcel 

wordt volwaardige partner in het project. De samenwerking wordt vastgelegd in een overeen-

komst waarin staat wie welke rol heeft in het project.  

Wie kan aanvragen? 

 Individuen, organisaties en instellingen met of zonder rechtspersoonlijkheid (heem-

kundige kringen, musea zonder kwaliteitslabel, socioculturele verenigingen, stichtin-

gen, kerkfabrieken, sportverenigingen, jeugdverenigingen, scholen, etc.) én zonder 

winstoogmerk; 
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 Met maatschappelijke zetel of secretariaat gevestigd in het werkingsgebied van Erf-

goedcel Land van Dendermonde (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, 

Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele); 

 Gemeente- en OCMW-besturen en diensten die rechtstreeks onder hun gezag vallen, 

kunnen geen beroep doen op financiële ondersteuning (wel op logistieke en inhoude-

lijke begeleiding). 

Subsidiebedrag 

De erfgoedcel voorziet jaarlijks €10.000 werkingsmiddelen in haar begroting voor samenwer-

king in 2 voorbeeldprojecten. Als volwaardige partner neemt de erfgoedcel een deel van de 

projectuitgaven – ter waarde van €5.000 per project - voor haar rekening.  

Opgelet: 

 De besteding van deze financiële middelen gebeurt steeds in afspraak met de hele pro-

jectgroep.  

 De toegekende financiële middelen moeten besteed zijn binnen één jaar na de start van 

het traject. 

 De erfgoedcel levert enkel een bijdrage voor kosten die betrekking hebben op het cul-

tureel erfgoed.  

 De financiële bijdrage van de erfgoedcel bedraagt maximum 75% van de totaalkost van 

het project. 

Hoe kan je aanvragen? 

Een aanvraag gebeurt via het officiële aanvraagformulier, ter beschikking gesteld via 

www.dijk92.be. Je dient het dossier, bij voorkeur digitaal, in via erfgoedcel@dijk92.be. Een me-

dewerker van de erfgoedcel bezorgt je een bevestiging van ontvangst. 

Na een controle of het project aan de vereiste voorwaarden voldoet (zie beoordelingscriteria), 

wordt de aanvrager uitgenodigd om het project mondeling toe te lichten voor een adviesgroep. 

De mondelinge voorstelling van het project vindt plaats voor 15 maart van elk kalenderjaar. 

Wanneer kan je aanvragen? 

Projectdossiers worden ingediend vóór 1 februari van elk kalenderjaar.  

Opgelet: 

 Een subsidieaanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van het project! 

 Het einde van het project is voorzien vóór 31 januari van het daaropvolgende kalen-

derjaar. 

 

http://www.dijk92.be/
mailto:erfgoedcel@dijk92.be
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Beoordelingscriteria 

Algemene voorwaarden waaraan moet voldaan zijn: 

1. Het project stelt roerend (materiële getuigenissen van het verleden zoals archieven, boe-

ken, museumstukken) en/of immaterieel erfgoed (minder tastbare overblijfselen zoals 

volksverhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten) centraal. We noemen iets erfgoed als 

het een waardevolle betekenis heeft voor een groep mensen en als het belangrijk is om er 

zorg voor te dragen en het te bewaren voor toekomstige generaties. Projecten rond on-

roerend erfgoed (zoals gebouwen en landschappen) of projecten waarin de erfgoedin-

steek niet voldoende duidelijk is komen niet in aanmerking. 

2. Het project heeft betrekking op cultureel erfgoed uit het Land van Dendermonde, maar 

kan door de keuze van het onderwerp deze regiogrenzen overschrijden. 

3. Het project is in de tijd beperkt en behoort niet tot de reguliere werking van de aanvrager 

en wordt dus niet op regelmatige basis herhaald. 

4. Een project heeft geen winstoogmerk. 

5. Het project sluit aan bij één of meerdere doelstellingen van het cultureel-erfgoedconve-

nant van Erfgoedcel Dijk92 of heeft een duidelijk link ernaar (zie algemene bepalingen). 

6. Het project wordt opgemaakt met een realistische begroting. De begroting omvat de voor-

ziene inkomsten en uitgaven.  

De geldigheid van deze criteria wordt bepaald op basis van het aanvraagformulier. 

Specifieke beoordelingscriteria: 

Als aan de algemene voorwaarden wordt voldaan, wordt de aanvraag verder getoetst aan vol-

gende specifieke criteria. Naargelang de beoordeling ervan (onvoldoende, voldoende, goed, 

zeer goed) en het belang van het project in relatie tot de overige ingediende projecten wordt 

aan de aanvraag een rangorde toegewezen. 

1. Het project is vernieuwend voor de aanvrager en het Land van Dendermonde: het project 

valt op door een vernieuwende of verrassende insteek inzake de keuze van erfgoed of de 

manier van procesmatige aanpak, methodiek of ontsluiting (bijv. pilootproject, experimen-

teel karakter, gebruik van sociale media en/of multimediale (game, app) technieken, ver-

rassende of atypische keuze van locatie(s), timing, promotiecampagne,…) 

2. Het project heeft minimum één van de volgende aspecten van participatie tot doel:  

o Diversiteit: de aanvrager richt zich tot een diverse groep bij de uitwerking van het pro-

ject. 

o Samenwerking over de sectoren heen (jeugd, toerisme, welzijn,...): de aanvrager werkt 

bij de uitwerking van het project samen met partners met een verschillende achter-

grond. 

o Doelgroepenwerking: de aanvrager gaat met het project in dialoog met voor haar wer-

king atypische doelgroep(en)  
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o Vrijwilligerswerking: de aanwerving en inschakeling van nieuwe vrijwilligers naast je 

bestaande vrijwilligerswerking is een pluspunt. 

3. Het project wordt gekenmerkt door hedendaagse manieren van presentatie en ont-

sluiting: de nadruk ligt op een actieve belevingswaarde voor en interactie met en door het 

publiek (= tweerichtingsverkeer en inbreng van de doelgroep). Voor deze actieve beleving 

wordt gebruik gemaakt van hedendaagse communicatie- en presentatiematerialen en –

technieken. 

4. Het project heeft een  duurzame en kwalitatief blijvende zichtbare waarde, bijv. via een 

publicatiebrochure, infofolder, inventaris, catalogus, website, studiedag, reizende tentoon-

stelling, educatief pakket, game, app… 

Deze beoordelingscriteria worden afgetoetst tijdens een mondelinge voorstelling van het pro-

ject voor de adviesgroep.  

Beoordelingsprocedure 

 Na het ontvangen van een projectdossier evalueert de coördinator van de erfgoedcel of 

aan de noodzakelijke voorwaarden (zie hierboven) voldaan is.  

 De aanvrager krijgt binnen 14 dagen na indienen van het dossier bericht of hij/zij het pro-

ject mag voorstellen voor een adviesgroep. Op dat moment wordt ook de datum voor het 

gesprek meegedeeld. De mondelinge voorstelling van het project vindt plaats voor 15 

maart van elk kalenderjaar. 

 Een vertegenwoordiging van de stuurgroep erfgoed, eventueel aangevuld met experten 

indien relevant, vormt de adviesgroep voor de beoordeling van de dossiers. De advies-

groep maakt op basis van de inhoud van het dossier en de mondelinge toelichting door de 

aanvrager een rangschikking op tussen de ingediende projecten. De adviesraad kan in 

haar advies bijkomende voorwaarden formuleren.  

 De rangschikking wordt overgemaakt aan het dagelijks bestuur van projectvereniging 

Dijk92. Het dagelijks bestuur geeft zijn akkoord/niet-akkoord om de rangschikking van de 

adviesgroep te volgen. Bij onenigheid ligt de beslissing bij de raad van bestuur (meerder-

heidsbeslissing).  

 Met de 2 projecten die bovenaan de rangschikking eindigen wordt een samenwerkings-

overeenkomst afgesloten. De aanvragers wiens project niet werd geselecteerd worden 

hiervan op de hoogte gebracht vóór 31 maart. De motivatie van de adviesgroep om het 

project niet te honoreren wordt toegelicht. 

 Een aanvrager die niet akkoord is met de beslissing van het dagelijks bestuur/de raad van 

bestuur kan binnen één week na ontvangst van de beslissing beroep aantekenen. Dit be-

roep wordt behandeld op de eerstvolgende raad van bestuur. De raad van bestuur van 

Dijk92 beslist over alle betwistingen m.b.t. de toepassingen van dit subsidiereglement. 
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Evaluatieprocedure 

 Ten laatste twee maanden na afloop van het traject dient de aanvrager digitaal een evalu-

atieformulier in. Dit evaluatieformulier wordt ter beschikking gesteld via www.dijk92.be 

 Het evaluatieformulier peilt naar het verloop van het traject en de samenwerking met de 

erfgoedcel. Het bevat eveneens een overzicht van de gemaakte kosten en ontvangen fi-

nanciële bijdragen. 

 Het evaluatieformulier wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de stuurgroep erfgoed en 

de raad van bestuur van projectvereniging Dijk92.  

 

Verplichtingen van de aanvrager 

De aanvrager aanvaardt de controle van projectvereniging Dijk92 op zowel de inhoud, het fi-

nanciële aspect als de uitwerking van de activiteiten. 

Als de aanvrager communicatie voert over het project, wordt het logo van Erfgoedcel Dijk92 

en van de Vlaamse Overheid opgenomen in de communicatie. Deze logo’s zijn te downloa-

den via www.dijk92.be   

De aanvrager is bereid tot samenwerking en kennisdeling over het project, ook na afloop. De 

erfgoedcel heeft het recht over het project te communiceren via haar communicatiekanalen. 

 

http://www.dijk92.be/
http://www.dijk92.be/

