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AANVRAAGFORMULIER  

SUBSIDIE PERIODIEKE ERFGOEDPUBLICATIES 

 

Voor de regio Noorderkempen wordt de financiële ondersteuning van periodieke publicaties 

geregeld via het subsidiereglement dat je kunt raadplegen via www.erfgoednoorderkempen.be 

of dat je kunt opvragen door een mailtje te sturen naar 

cultureelerfgoed@erfgoednoorderkempen.be. Dit reglement vermeldt een aantal voorwaarden 

voor de aanvrager alsook een aantal criteria waaraan de publicatie dient te voldoen. Neem het 

reglement grondig door voor je dit aanvraagformulier invult. Met eventuele vragen kan je altijd 

terecht bij de medewerkers van Erfgoed Noorderkempen.  

 

Opgelet:  

 Een aanvraag voor subsidie volgende het reglement Periodieke Publicaties kan slechts 

éénmaal per jaar en moet ten laatste op 15 februari ingediend worden. 

 Nadien dien je jaarlijks – voor 1 oktober – een zelfevaluatie in. 

 Aan deze aanvraag voeg je een aantal bijlagen toe:  

o Jaarboek:  1 exemplaar van de uitgave voorafgaand aan de subsidieaanvraag 

o Tijdschrift:  2 verschillende exemplaren van het tijdschrift uit de jaargang      

voorafgaand aan de subsidieaanvraag 

o Nieuwe publicatie:  Een kladversie van de uit te geven publicatie 

 

  

http://www.erfgoednoorderkempen.be/
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Datum aanvraag: 

 

 

Algemene gegevens  

Naam organisatie  

Correspondentieadres  

Contactpersoon  

Telefoon en/of GSM  

E-mail  

Rekeningnummer  

Rekeningnummer op naam van  

Website  

Juridische Vorm o vzw  

o feitelijke vereniging  

o andere  

 

Naam publicatie 

 

 

Type publicatie 

☐  Jaarboek (vul de tabel op p.3 in) 

☐  Ledenblad (vul de tabel op p.4 in)  
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Beoordelingscriteria jaarboeken 

Geef in onderstaande tabel aan welke criteria van toepassing zijn op het laatste jaarboek 

uitgegeven in de periode voorafgaand aan je subsidieaanvraag. Indien je eerder nooit een 

jaarboek uitgaf dan is dit van toepassing op de kladversie. Op basis van deze criteria wordt het 

variabele gedeelte van de subsidie berekend.  

 

Jaarboek  Vink aan wat van 

toepassing is 

Oplage 1-250  

251-500  

>500  

Aantal pagina’s (reclamepagina’s tellen 

niet mee in het totaal) 

1-150  

151-300  

>300  

Aantal meewerkende auteurs 1-3  

4-6  

>6  

Kleurendruk   

Uniform gebruik kritisch notenapparaat 

en bibliografie 

  

Beeldgebruik met bronvermelding   

Ontsluiting via digitale weg Ingave op artikelendatabank 

van Histories vzw 

 

Publicatie van 

samenvattingen van artikels 

op de eigen website 

 

Aanwezigheid van uitgevende 

organisatie op sociale media 
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Beoordelingscriteria tijdschriften 

Geef in onderstaande tabel aan welke criteria van toepassing zijn op de edities van het tijdschrift 

uitgegeven in het jaar voorafgaand aan je subsidieaanvraag. Indien je nooit eerder een tijdschrift 

uitgaf dan is dit van toepassing op de kladversie. Op basis van deze criteria wordt het variabele 

gedeelte van de subsidie berekend.  

 

Tijdschrift  Vink aan wat van 

toepassing is 

Oplage 1-250  

251-500  

>500  

Gemiddeld aantal pagina’s 

(reclamepagina’s tellen niet mee in het 

totaal) 

1-20  

21-40  

>40  

Aantal edities/jaar 1-2  

3-4  

>4  

Aantal meewerkende auteurs 1-3  

4-6  

>6  

Kleurendruk   

Uniform gebruik kritisch notenapparaat 

en bibliografie 

  

Beeldgebruik met bronvermelding   

Ontsluiting via digitale weg Ingave op artikelendatabank 

van Histories vzw 

 

Publicatie van 

samenvattingen van artikels 

op de eigen website 

 

Aanwezigheid van uitgevende 

organisatie op sociale media 
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Opmerkingen 

Hier kun je aangeven welke criteria gedurende de jaargang volgend op de aanvraag kunnen 

veranderen (bv. hogere oplage, …). 
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Begroting 

Geef hier een overzicht van alle uitgaven die gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van je 

publicatie.  

UITGAVEN 

Item Bedrag 

  

  

  

  

  

Totaal:   

 

De subsidie mag worden gecumuleerd met subsidies die bij andere overheden en/of 

organisaties werden bekomen, uitgezonderd subsidies toegekend binnen het Cultureel-

Erfgoeddecreet. Het bedrag van de gecumuleerde subsidies mag echter nooit meer zijn dan de 

totale kost van de opmaak, productie en verzending van de publicatie. De aanvrager vermeldt in 

onderstaande tabel expliciet alle andere subsidieaanvragen die bestemd zijn voor het realiseren 

van de publicatie. 

OVERIGE SUBSIDIES 

Naam organisatie aangevraagd goedgekeurd Bedrag 

    

    

    

Totaal:  

 

 

☐  Ik heb het subsidiereglement gelezen en ga akkoord met de inhoud. 

Datum  Naam  Handtekening 


