Ondersteuningsbeleid Erfgoedcel Dijk92 (2021-2026)

Reglement werkingssubsidies erfgoedverenigingen

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-erfgoedconvenant 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.
Erfgoedcel Dijk92 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor teksten en beelden die de aanvrager
publiceert in het kader van dit reglement. De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor
de inhoudelijke, vormelijke en financiële realisatie van de publicatie.

Ondersteuning structurele werking van lokale erfgoedverenigingen
Wat?
Binnen de werking van de erfgoedcel vormen lokale erfgoedverenigingen één van de belangrijkste
stakeholders. Erfgoedverenigingen, en hun cultureel-erfgoedcollecties en tradities, vervullen een
unieke rol in het documenteren, bestuderen én levendig houden van het lokale verleden en cultureel erfgoed. Om deze verenigingen een duwtje in de rug te geven, biedt de erfgoedcel financiële
ondersteuning bij de uitbouw van hun structurele werking.

Wie kan aanvragen?


Organisaties met een rechtspersoonlijkheid of feitelijke verenigingen zonder commercieel
oogmerk;



Waarbinnen de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed het hoofddoel is;
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Met maatschappelijke zetel of secretariaat gevestigd in het werkingsgebied van Erfgoedcel
Land van Dendermonde (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele);



Die op structurele basis aan publiekswerking doen (bv. tentoonstellingen, periodieke publicaties, documentatiecentrum, museale werking, stoet, optocht,…).

Het subsidiebedrag
Een basisbedrag van maximum €500 kan jaarlijks verkregen worden via volgend puntensysteem,
waarbij elk punt gelijk staat aan €50:
•

Het jaarlijks uitgeven van een periodieke publicatie – 3 punten (€150)

•

De aanwezigheid van een publiek toegankelijk documentatiecentrum en/of museum – 1 punt
(€50)

•

De digitalisering van de cultureel erfgoedcollecties en (deels) ontsluiting via eigen kanalen en
(bereidheid tot) ontsluiting via www.erfgoedbanklandvandendermonde.be – 2 punten (€100)

•

Expertise- en kennisdeling met erfgoedactoren en particulieren (o.a. via deelname aan overlegplatformen georganiseerd door de erfgoedcel, beantwoorden erfgoedvragen van particulieren,…) – 2 punten (€100)

•

De jaarlijkse organisatie van minimum één - structureel - publieksevenement (bv. tentoonstelling, optocht, Erfgoeddagactiviteit) – 2 punten (€100)

Een aanvullend bedrag van €200 kan jaarlijks verkregen worden indien de periodieke publicatie
voldoet aan alle volgende kwaliteitscriteria :
•

De uitgever heeft aandacht voor vormgeving, moderne druktechnieken, verzorgd taalgebruik
en een consistent kritisch apparaat met verwijzing naar bronnen, literatuur…

•

De publicatie telt per jaargang een minimum aantal redactionele pagina’s (50 p.) en verschijnt
op een ruime oplage (min. 100 ex.).

•

De publicatie presenteert op basis van onderzoeksresultaten een gevarieerd geheel van
(grens- of domein overschrijdende) thema’s en onderwerpen op het vlak van heem-, familieen/of volkskunde, lokale of regionale geschiedenis, archeologie uit het werkingsgebied.

Een aanvullend bedrag van €100 kan jaarlijks verkregen worden indien de periodieke publicatie
voldoet aan volgend kwaliteitscriterium:
•

De periodieke publicatie wordt eveneens digitaal aangeboden via eigen kanalen of die van
partners (hetzij bij publicatie, hetzij na verloop van tijd, bv. na verstrijken van 2 jaar).

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 medewerker van de erfgoedcel bezorgt je een bevestiging van ontvangst.
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Wanneer kan je aanvragen?
Bezorg de aanvraagfiche ten laatste op 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe werkjaar aan de
erfgoedcel. Het toegekende subsidiebedrag wordt ten laatste op 31 december overgemaakt op
het doorgegeven rekeningnummer.

Beoordelingsprocedure


De stuurgroep erfgoed, samengesteld uit vertegenwoordigers uit de 9 gemeenten binnen het
werkingsgebied van de cultureel-erfgoedcel, evalueert een aanvraag op basis van bovenstaande criteria.



Op basis van de inhoud van het aanvraagformulier gekoppeld aan de criteria geeft de stuurgroep erfgoed een positief of negatief advies. Aan een positief advies wordt een voorstel
voor financiële ondersteuning gekoppeld. De grootte van het ondersteuningsbedrag is afhankelijk van de mate waarin de werking beantwoordt aan bovenstaande criteria (zie: het subsidiebedrag).



De aanvraag, inclusief het advies van de stuurgroep erfgoed, wordt overgemaakt aan het dagelijks bestuur van projectvereniging Dijk92. Het dagelijks bestuur geeft zijn akkoord/niet-akkoord om het advies van de stuurgroep erfgoed te volgen. Bij onenigheid ligt de beslissing bij
de raad van bestuur (meerderheidsbeslissing).



De aanvrager ontvangt per e-mail de beslissing inzake de subsidie en dit ten laatste één week
na de vergadering van het dagelijks bestuur/raad van bestuur waarin het dossier op de
agenda staat.



Wie 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 beroep 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 reglement.

Verplichtingen van de aanvrager
De aanvrager aanvaardt de controle van projectvereniging Dijk92 op zowel de inhoud, het financiële aspect als de uitwerking van de activiteiten.
De aanvrager neemt in haar periodieke publicatie het logo van de erfgoedcel en van de Vlaamse
Overheid op. Deze logo’s zijn te downloaden via www.dijk92.be.
De aanvrager is bereid tot samenwerking en kennisdeling met de erfgoedcel. Erfgoedcel Dijk92
heeft het recht over de werking van de aanvrager te communiceren via haar communicatiekanalen.
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