
REGLEMENT

ONKOSTENVERGOEDINGEN

ERFGOEDDAG & ERFGOEDWEEK

1. Doelstelling
Met de onkostenvergoeding geeft projectvereniging Erfgoed Noorderkempen een impuls aan
activiteiten die plaatsvinden tijdens het weekend van Erfgoeddag en tijdens de Erfgoedweek
voor scholen, met bijzondere aandacht voor:

● initiatieven voor bijzondere doelgroepen
● samenwerkingen tussen organisaties en sectoren
● versterking van Kempens immaterieel erfgoed
● investeringen in duurzaamheid

2. Wie kan een aanvraag tot onkostenvergoeding indienen?
Iedereen die een publieksactiviteit organiseert in het kader van Erfgoeddag of de
Erfgoedweek die voldoet aan de algemene voorwaarden zoals vermeld onder titel 3 en die
plaatsvindt in het werkingsgebied van Erfgoed Noorderkempen:

● Arendonk
● Baarle-Hertog
● Beerse
● Hoogstraten
● Kasterlee
● Merksplas
● Oud-Turnhout
● Ravels
● Rijkevorsel
● Turnhout
● Vosselaar
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3. Aan welke algemene voorwaarden moet de activiteit voldoen?
● De activiteit vindt plaats tijdens het weekend van Erfgoeddag (van vrijdagavond tot

en met zondag) of tijdens de Erfgoedweek voor scholen op de schooldagen van de
week voor en de week na Erfgoeddag.
Erfgoeddag vindt steeds plaats op de eerste zondag na de paasvakantie.

● De activiteit moet voldoen aan de voorwaarden van een Erfgoeddagactiviteit zoals
opgesteld door FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed:

○ De activiteit is niet louter een opendeurdag.
○ De activiteit focust op cultureel erfgoed.
○ De activiteit is gratis voor het publiek.
○ Activiteiten in het weekend van Erfgoeddag hebben een link met het

jaarthema (2023: Beestig!) Voor activiteiten voor scholen tijdens de
Erfgoedweek geldt deze verplichting niet.

● De deelnemer moet de activiteit geregistreerd hebben via het inschrijvingssysteem
van FARO: https://inschrijven.erfgoeddag.be/ De aanvrager kan hiervoor hulp vragen
aan een medewerker van Erfgoed Noorderkempen via
cultureelerfgoed@erfgoednoorderkempen.be

○ Een activiteit voor het weekend van Erfgoeddag die niet past onder het
jaarthema van Erfgoeddag, kan niet geregistreerd worden via het systeem
van FARO. Indien de activiteit wel voldoet aan alle andere basiscriteria, kan
deze wel rechtstreeks bij Erfgoed Noorderkempen ingeschreven worden. Dit
soort activiteiten krijgt echter een lagere onkostenvergoeding. Dit wordt
toegelicht onder titel 7.

4. Hoe kan je een onkostenvergoeding aanvragen?
Een onkostenvergoeding kan aangevraagd worden zodra de activiteit is geregistreerd via
inschrijven.erfgoeddag.be en ten laatste op 23 maart, via het online aanvraagformulier.
In dit formulier geef je een beschrijving van je activiteit en vul je een begrotingstabel in met
een inschatting van de onkosten en eventuele inkomsten.
De aanvrager kan ook hiervoor hulp vragen aan een medewerker van Erfgoed
Noorderkempen via cultureelerfgoed@erfgoednoorderkempen.be
Per georganiseerde activiteit kan er een aparte aanvraag ingediend worden.

5. Wanneer wordt de onkostenvergoeding betaald?
Ten laatste op 31 maart krijgen alle aanvragers te horen welk bedrag zij toegewezen krijgen,
en wordt het bedrag in 1 schijf overgeschreven naar elke aanvrager.
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6. Hoeveel bedraagt de onkostenvergoeding?
Jaarlijks voorziet Erfgoed Noorderkempen €8.000 (achtduizend euro) voor alle
onkostenvergoedingen voor Erfgoeddag en de Erfgoedweek. Via dit reglement streven we
naar een optimale verdeling van dit budget onder alle aanvragers.

Het bedrag van de onkostenvergoeding verschilt per activiteit.
● Eerst wordt er gekeken naar de bijgevoegde begroting: het toegewezen bedrag kan

nooit méér zijn dan de begrote onkosten (min de eventuele inkomsten).

● Ten tweede zijn er de algemene voorwaarden: een activiteit die voldoet aan alle
algemene voorwaarden zoals vermeld bij titel 3 maar niet aan 1 van de impulscriteria
(zoals vermeld bij titel 8) kan voor maximaal 200€ (tweehonderd euro) vergoed
worden.

● Ten derde kan je bonuspunten verdienen:
Investeer jij bij het organiseren van je activiteit in

○ bijzondere doelgroepen
○ samenwerking
○ versterking van Kempens immaterieel erfgoed
○ duurzaamheid

en licht je dit voldoende toe in het aanvraagformulier,
dan verdien je bonuspunten die het bedrag dat je kan krijgen, verhogen.
Het exacte bedrag dat verkregen kan worden, hangt echter af van het aantal
aanvragen dat bij Erfgoed Noorderkempen wordt ingediend. De activiteiten met het
hoogste puntenaantal krijgen procentueel het grootste stuk uit het totale budget. Het
exacte bedrag dat verkregen kan worden, kan op voorhand niet berekend noch
meegedeeld worden. Ook hier blijft gelden dat het toegewezen bedrag nooit méér
kan zijn dan de begrote onkosten (min de eventuele inkomsten).

7. Hoeveel punten kan je activiteit verdienen?
Een activiteit die minimaal voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld bij titel 3, krijgt 4
basispunten.
Een activiteit voor het weekend van Erfgoeddag die niet past onder het jaarthema van
Erfgoeddag krijgt 2 minpunten.
Een activiteit kan bonuspunten verdienen door te voldoen aan één of meerdere
impulscriteria zoals vermeld bij titel 8.
Het maximaal te behalen puntenaantal is: 15 punten (4 basispunten + 11 bonuspunten)
Het minimaal te behalen puntenaantal is: 2 punten (4 basispunten - 2 minpunten)
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8. Welke impulscriteria zijn er?

1 Bijzondere doelgroepen
Activiteiten die (inclusief of exclusief) georganiseerd worden voor doelgroepen die
regelmatig uit de boot vallen bij klassieke culturele activiteiten, worden extra ondersteund.
Voorbeelden van deze doelgroepen zijn: families met jonge kinderen, tieners, anderstalige
nieuwkomers, personen met een fysieke of mentale beperking,...
Ook klasgroepen met kinderen of jongeren, de doelgroep van de Erfgoedweek voor scholen,
vallen onder deze categorie.

1.1 Inrichting van de activiteit
Indien de organisator bij de inrichting van de locatie van de activiteit expliciet
investeert in de toegankelijkheid voor 1 of meer bijzondere doelgroepen, verdient
men:
1 punt
Bijvoorbeeld: doelgroep families: inrichting kinderhoek, voorzien van
verschoningstafel, collectiestukken op kinderhoogte presenteren,...
doelgroep anderstalige nieuwkomers: rondleiding of brochure in eenvoudig
Nederlands aanbieden, duidelijke pictogrammen gebruiken,...

1.2 Inhoud van de activiteit
Indien de organisator de inhoud van de activiteit expliciet geschikt maakt voor 1 of
meer bijzondere doelgroepen, verdient men:
2 punten
Bijvoorbeeld: doelgroep families: rondleiding op kinderniveau, vertelmoment,
knutselworkshop, spelelementen,...
doelgroep anderstalige nieuwkomers: rondleiding met taaloefenkansen, activiteit met
een multiculturele insteek,...

2 Samenwerkingen
Indien de activiteit  georganiseerd wordt in samenwerking met 1 of meer partners uit de
erfgoedsector en/of een andere sector (bv. toerisme, jeugd, sport, theater,...), verdient men:
1 punt per partner, met een maximum van 3 punten

3 Versterken van Kempens immaterieel erfgoed
Indien de activiteit inzet op het versterken van Kempens immaterieel erfgoed, met name
tradities, dialecten, verhalen of vakmanschap, verdient men:
1 punt

4 Duurzaamheid
4.1 Langdurigheid
Indien de activiteit voor of na Erfgoeddag nog langer doorloopt en buiten Erfgoeddag
nog minstens 4 gratis bezoekmomenten heeft, verdient men:
2 punten



4.2 Verslaggeving
Indien de activiteit wordt samengevat in een videoverslag, podcast of artikel, dat
nadien gratis door iedereen geraadpleegd kan worden, verdient men:
1 punt

4.3 Ecologische duurzaamheid
Indien de aangekochte materialen of diensten bewijsbaar ecologisch duurzaam zijn
(recycleerbaar, langdurig herbruikbaar, huur ipv aankoop, voorzien van
ECO-certificaten,...), verdient men:
1 punt

9. Aan welke bijkomende voorwaarden moet de aanvrager
voldoen?

● De aanvrager vermeldt in alle communicatie, dit kan zijn in gedrukte, digitale of
mondelinge vorm, de melding ‘met steun van Erfgoed Noorderkempen’ en/of het
standaardlogo van Erfgoed Noorderkempen. Dit logo is op te vragen bij Erfgoed
Noorderkempen of kan hier gedownload worden.

● De aanvrager vermeldt ook in alle gedrukte of digitale media het logo van
Erfgoeddag en/of de Erfgoedweek. Deze logo’s kunnen gedownload worden via
https://faro.be/erfgoeddag/promotie

● De aanvrager maakt zijn activiteit bekend via zoveel mogelijk (eigen) kanalen, zowel
fysiek als digitaal: eigen sociale media, gemeentelijk infokanalen, affiche, flyers,
eigen (digitale) nieuwsbrief,...

● Er moet geen financiële afrekening worden ingediend. De aanvrager is wel verplicht
om de financiële afrekening en bewijsstukken 5 jaar te bewaren. Deze kunnen door
Erfgoed Noorderkempen of de hen controlerende instanties gedurende deze periode
steeds worden opgevraagd ter controle.

● De aanvrager meldt problemen die de uitvoering van de activiteit in het gedrang
kunnen brengen onmiddellijk per e-mail aan Erfgoed Noorderkempen.

● De aanvrager meldt het niet plaatsvinden van de activiteit en de reden(en) daarvoor
onmiddellijk per e-mail  aan Erfgoed Noorderkempen.

● Indien de activiteit  niet doorgaat, of niet volbracht wordt zoals bepaald in de
aanvraag, kan Erfgoed Noorderkempen het toegekende bedrag geheel of
gedeeltelijk terugvorderen.
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10. Algemene bepalingen
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Erfgoed Noorderkempen van
29/11/2022 en overwegende dat dit reglement enkel van toepassing is voor de periode dat
Erfgoed Noorderkempen een erfgoedconvenant afsloot met de Vlaamse Gemeenschap
(2021-2026), reikt Erfgoed Noorderkempen onkostenvergoedingen uit onder de
voorwaarden zoals vermeld in dit reglement. Dit reglement loopt af op 31/12/2026 of eerder
indien anders beslist door de Raad van Bestuur van Erfgoed Noorderkempen.

Dit reglement sluit aan op volgende operationele doelstelling uit het Beleidsplan 2021-2026
van Erfgoed Noorderkempen: OD 1.1: Wij coördineren publieksprojecten om erfgoed te
tonen aan een zo groot mogelijk publiek.


