SUBSIDIEREGLEMENT
PERIODIEKE ERFGOEDPUBLICATIES
Inleiding
Het versterken en activeren van de regionale erfgoedactoren met expertise, materiaal en
middelen is één van de strategische doelstellingen van ons cultureel-erfgoedconvenant (20212026). Hieronder valt onder meer de inhoudelijke en financiële ondersteuning van periodieke
erfgoedpublicaties.

Onder periodieke erfgoedpublicaties verstaan we tijdschriften of jaarboeken die voornamelijk
over roerend en/of immaterieel erfgoed gaan en die verschijnen met vooraf bepaalde vaste
tussenpozen en dit voor een onbepaalde tijd.

Enkele aandachtspunten
Het aanvragen van een subsidie voor een periodieke publicatie kan slechts eenmaal per jaar en
moet ingediend worden voor 15 februari. De subsidie geldt dan vanaf 1 december van het
huidige jaar en loopt in principe tot het einde van de convenantsperiode (2026), tenzij de Raad
van Bestuur anders beslist.
De subsidie is geen vaste jaarlijkse toelage: het bedrag van de subsidie is variabel en wordt
jaarlijks bepaald op basis van de kwaliteit van de periodieke publicatie.
Jaarlijks moet een zelfevaluatie ingediend worden voor 1 oktober.
Rond 1 december zal het subsidiebedrag overgemaakt worden.
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen
op 17/12/2020 en overwegende dat dit reglement enkel van toepassing is voor de periode dat
Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen een erfgoedconvenant afsloot met de Vlaamse
Gemeenschap (2021-2026), reikt Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen – deelwerking
cultureel erfgoed (hierna genoemd Erfgoed Noorderkempen) – subsidies uit onder de
voorwaarden zoals vermeld in dit subsidiereglement. Dit reglement loopt af op 31/12/2026 of
eerder indien anders beslist door de Raad van Bestuur van de projectvereniging.

Artikel 1. Doelstelling
Dit subsidiereglement versterkt het lokaal cultureel-erfgoedveld van het werkingsgebied van
Erfgoed Noorderkempen (Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas,
Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar) door het toekennen van subsidies voor
periode erfgoedpublicaties.
Hiermee sluit het subsidiereglement aan op volgende operationele doelstelling uit het
Beleidsplan 2021-2026 van Erfgoed Noorderkempen: OD 2.5: Wij voorzien een
ondersteuningsbeleid om publieksgerichte projecten over onze regio de versterken.

Artikel 2. Aansprakelijkheid
Erfgoed Noorderkempen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de teksten en beelden die
de aanvrager publiceert in het kader van dit subsidiereglement. De aanvrager van de subsidie is
verantwoordelijk voor de inhoudelijke, vormelijke en financiële realisatie van de publicatie.

HOOFDSTUK 2: SUBSIDIEVOORWAARDEN
Artikel 3. Voorwaarden aanvrager
De aanvrager moet voldoen aan volgende voorwaarden:
1. Vzw’s en verenigingen erkend door de gemeentebesturen uit het werkingsgebied van
Erfgoed Noorderkempen kunnen subsidies aanvragen;
2. De zorg voor cultureel erfgoed is de voornaamste doelstelling van de aanvrager;
3. Organisaties die werkingsmiddelen binnen het Cultureel-Erfgoeddecreet krijgen, komen
niet in aanmerking voor subsidiëring binnen dit reglement.
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Artikel 4. Voorwaarden periodieke erfgoedpublicatie
Om aanspraak te kunnen maken op subsidiëring volgens dit reglement moet de periodieke
erfgoedpublicatie voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
1. Het is een periodieke publicatie, dit wil zeggen een tijdschrift of een jaarboek. Een
tijdschrift is een gedrukte publicatie die meermaals per jaar verschijnt met vooraf
bepaalde tussenpozen en dit gedurende een onbepaalde tijd. Een jaarboek is een
gedrukte publicatie die jaarlijks (of uiterlijk om de 2 jaar) verschijnt en dit gedurende
een onbepaalde tijd;
2. Het tijdschrift of jaarboek presenteert de resultaten van onderzoek op het domein van
o.a. heemkunde, familiekunde, volkskunde, lokale of regionale geschiedenis, archeologie,
bouwkundig onderzoek of industriële archeologie;
3. Publicaties louter gewijd aan onroerend erfgoed komen niet in aanmerking;
4. De publicatie heeft geen commercieel oogmerk.

Artikel 5. Beoordelingscriteria
1. Per vereniging kan slechts één soort publicatie financieel ondersteund worden (dus óf
een jaarboek, óf een tijdschrift).
2. Het basisbedrag van de subsidie bedraagt 400 euro. Bijkomend krijgt elke periodieke
publicatie op basis van onderstaande puntensysteem een quotering. Per behaald punt
krijgt men een bijkomende subsidiëring van 15 euro. Er zijn in totaal maximum 30
punten te behalen, dit wil zeggen dat de maximale subsidie per publicatie 850 euro
bedraagt.
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De punten worden als volgt verdeeld over de criteria:

Jaarboek

Punten

Oplage

Aantal pagina’s (reclamepagina’s tellen niet
mee in het totaal)

Aantal meewerkende auteurs

1-250

1

251-500

2

>500

3

1-150

1

151-300

2

>300

3

1-3

1

4-6

2

>6

3

Kleurendruk

6

Uniform gebruik kritisch notenapparaat en
bibliografie

3

Beeldgebruik met bronvermelding

3

Ontsluiting via digitale weg

Totaal:

Ingave op artikelendatabank
van Histories vzw

3

Publicatie van
samenvattingen van artikels
op de eigen website

3

Aanwezigheid van uitgevende
organisatie op sociale media

3
30 punten
(max.)
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Tijdschrift

Punten

Oplage

Aantal pagina’s (reclamepagina’s tellen niet
mee in het totaal)

Aantal edities/jaar

Aantal meewerkende auteurs

1-250

1

251-500

2

>500

3

1-20

1

20-40

2

>40

3

1-2

1

3-4

2

>4

3

1-3

1

4-6

2

>6

3

Kleurendruk

6

Uniform gebruik kritisch notenapparaat en
bibliografie

3

Beeldgebruik met bronvermelding

3

Ontsluiting via digitale weg

Totaal:

Ingave op artikelendatabank
van Histories vzw

2

Publicatie van
samenvattingen van artikels
op de eigen website

2

Aanwezigheid van uitgevende
organisatie op sociale media

2
30 punten
(max.)
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HOOFDSTUK 3: PROCEDURES
Artikel 6. Aanvraagprocedure
1. De subsidieaanvraag voor nieuwe publicaties moet ten laatste op 15 februari worden
ingediend bij Erfgoed Noorderkempen. Het dossier wordt digitaal ingediend via
cultureelerfgoed@erfgoednoorderkempen.be.
2. De aanvrager ontvangt daarop van Erfgoed Noorderkempen per kerende e-mail een
ontvangstbevestiging;
3. Het dossier bestaat uit
- een ingevuld aanvraagformulier waarin wordt aangegeven hoe aan de verschillende
criteria wordt voldaan. In het formulier is ook plaats om aan te geven hoe men de
publicatie in de toekomst eventueel wil aanpassen om meer tegemoet te komen aan de
verschillende criteria. Een recente versie van het aanvraagformulier is steeds terug te
vinden op de website van de Erfgoed Noorderkempen
(www.erfgoednoorderkempen.be);
- als bijlage (bij voorkeur digitaal):
Jaarboek: 1 exemplaar van de uitgave voorafgaand aan de subsidieaanvraag
Tijdschrift: 2 verschillende exemplaren van het tijdschrift uit de jaargang
voorafgaand aan de subsidieaanvraag
Nieuwe publicatie: Een kladversie van de uit te geven publicatie
4. Het meest recente exemplaar van de publicatie waarvoor een subsidie wordt
aangevraagd, wordt ook gedeponeerd bij het Turnhoutse Stadsarchief en de Lokale
Bibliotheek.

Artikel 7. Beoordelingsprocedure
1. Het dossier wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde voorwaarden en criteria
voor subsidiëring zoals vermeld in Hoofdstuk 2 van dit reglement;
2. De beoordeling van de subsidiedossiers gebeurt door een beoordelingscommissie,
samengesteld uit de medewerkers van Erfgoed Noorderkempen;
3. De eerstvolgende Raad van Bestuur na de uiterste indiendatum beslist over de
toekenning van de bedragen op basis van het verslag van de beoordelingscommissie. De
vergaderdata zijn terug te vinden op de website (www.erfgoednoorderkempen.be);
4. De aanvrager ontvangt per e-mail van Erfgoed Noorderkempen de beslissing betreffende
de subsidiëring;
5. De toegekende bedragen moeten steeds passen binnen de voorziene middelen in de
begroting van Erfgoed Noorderkempen. Het toegewezen subsidiebedrag bedraagt
maximum 850 euro;
6. Het toegekende subsidiebedrag mag worden gecumuleerd met subsidies die bij andere
overheden en/of organisaties werden bekomen, uitgezonderd subsidies toegekend
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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 expliciet alle andere subsidies die uitsluitend gebruikt
worden voor de realisatie van de publicatie.
7. Het toegewezen subsidiebedrag wordt overgemaakt op een rekening die op naam staat
van een organisatie met rechtspersoonlijkheid. Voor feitelijke verenigingen is dit een
rekening waarvan minstens drie leden van de feitelijke vereniging volmachthouder zijn.
8. Een toegekende subsidie geldt tot het einde van de beleidsperiode (2021-2026), maar
het bedrag wordt jaarlijks bijgestuurd na evaluatie van de meest recente uitgave(n).
9. De Raad van Bestuur van Erfgoed Noorderkempen beslist over alle betwistingen m.b.t.
de toepassingen van dit subsidiereglement.

Artikel 8. Evaluatieprocedure
1. Nadat de subsidie is toegekend, wordt deze jaarlijks geëvalueerd. Dit gebeurt aan de
hand van een zelfevaluatiedossier dat moet worden ingediend vóór 1 oktober van elk
jaar dat de subsidie wordt toegekend;
2. Er wordt nagegaan of de boeken of tijdschriften werden gedeponeerd bij de lokale
Openbare Bibliotheek en het Stadsarchief Turnhout;
3. Alle kwantitatieve criteria die bij de beoordeling golden, worden nageteld. Op basis van
deze resultaten wordt het toegekende bedrag herberekend en bijgesteld;
4. De bijgestelde bedragen worden door de laatste Raad van Bestuur van Erfgoed
Noorderkempen vastgelegd;
5. Erfgoed Noorderkempen zorgt voor een verslag van de beoordeling en beslissing van de
Raad van Bestuur met betrekking tot de toegekende bedragen en stuurt dit per e-mail
naar de aanvrager, ten laatste tegen 1 december van het werkingsjaar;
6. Indien nodig vermeldt dit verslag punten ter verbetering of remediëring;
7. Indien uit de evaluatie blijkt dat niet of onvoldoende aan de vooropgestelde criteria is
voldaan, kan de Raad van Bestuur beslissen om de subsidie voor het komende jaar in te
houden en dit totdat aan alle vragen toegevoegd aan het evaluatieverslag is voldaan;
8. Indien er twee jaar na elkaar sterk wordt afgeweken van de criteria zoals deze in de
aanvraag voorop werden gesteld en ook geen gevolg werd gegeven aan de herhaalde
vraag tot bijsturing, kan uiteindelijk aan de Raad van Bestuur een herevaluatie worden
bezorgd om het toegekende bedrag aan te passen of zelfs geheel te schrappen;
9. Omgekeerd, wanneer een vereniging telkens beter presteert dan aanvankelijk verwacht
bij de aanvraag, kan een verhoging van het subsidiebedrag overwogen worden;

Artikel 9. Uitbetalingsprocedure
1. De uitbetaling van het integrale subsidiebedrag gebeurt binnen één maand na de
beslissing van de RVB.
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HOOFDSTUK 4: VERBINTENISSEN VAN DE AANVRAGER
Artikel 10. Communicatie
1. Omdat de publicatie financieel ondersteund wordt door Erfgoed Noorderkempen, wordt
de steun van Erfgoed Noorderkempen aangegeven op alle edities van de publicatie door
vermelding van het standaardlogo van Erfgoed Noorderkempen
2. Van elke publicatie wordt één exemplaar gedeponeerd in de bibliotheek van het
Stadsarchief Turnhout en één exemplaar in de plaatselijke Openbare Bibliotheek;
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