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LITERAIRE MANIFESTATIES EN 
STRIPMANIFESTATIES 

Aanvraagformulier 2019 

1 ALGEMEEN 

Naam manifestatie 

Bedrag subsidieaanvraag 

2 INFORMATIE OVER DE AANVRAGER 

Organisatie 

Rechtspersoonlijkheid 

Ondernemingsnummer 

Contactpersoon 

Correspondentieadres 

Telefoon GSM 

E-mail

Website

IBAN BIC 

Rekening op naam van

3 INFORMATIE OVER HET PROJECT 

Datum, uur 

Locatie 

Hoeveelste editie?  

Publiek vorige editie 

Verwacht publiek 

Korte omschrijving 
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Werk je samen met andere partners? 

Vraagt je coproducent ook subsidie aan? 

☐ NEE

☐ JA (toelichten):

Als je met dit formulier een subsidieaanvraag indient, betekent dit dat je het reglement ‘literaire 
manifestaties en stripmanifestaties 2019’ hebt gelezen en goedgekeurd.  

Literatuur Vlaanderen kan de gegevens van je subsidieaanvraag uitwisselen met andere 
subsidiërende instellingen, zoals Kunsten en Erfgoed of het Fonds Pascal Decroos. 

Literatuur Vlaanderen verbindt er zich toe om je persoonsgegevens volgens de geldende 
wetgeving rond gegevensbescherming te verwerken. We verwerken de gegevens die je ons 
bezorgt voor de behandeling van je subsidieaanvraag en voor de activiteiten van Literatuur 
Vlaanderen in het kader van de ondersteuning en promotie van Vlaamse literatuur in binnen- en 
buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek en voor de rapportering in het jaarverslag, op 
de website of in andere communicatie van Literatuur Vlaanderen worden persoonsgegevens 
verwerkt. Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door Literatuur 
Vlaanderen vind je steeds terug op https://www.literatuurvlaanderen.be/privacyverklaring. Door 
een aanvraag te doen bij Literatuur Vlaanderen geef je aan dat je onze privacyverklaring gelezen 
hebt en dat je ermee akkoord gaat. 

Naam en functie 

Plaats en datum 

Handtekening 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.literatuurvlaanderen.be%2Fprivacyverklaring&data=02%7C01%7Clore.piers%40vfl.be%7Cb6317e4fb40e45abe5d708d72609d46a%7C5232d2980b674217ad12cf55d77fa4e7%7C0%7C0%7C637019695968391867&sdata=b4fhMl9rR5cdHDJ5YXMr1I5Rw38CDmOaPakcE5pvS9A%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.literatuurvlaanderen.be%2Fprivacyverklaring&data=02%7C01%7Clore.piers%40vfl.be%7Cb6317e4fb40e45abe5d708d72609d46a%7C5232d2980b674217ad12cf55d77fa4e7%7C0%7C0%7C637019695968391867&sdata=b4fhMl9rR5cdHDJ5YXMr1I5Rw38CDmOaPakcE5pvS9A%3D&reserved=0
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INHOUD 

1 VOORSTELLING VAN DE LITERAIRE MANIFESTATIE OF STRIPMANIFESTATIE 

Vertel meer over het concept van de manifestatie: welke vorm neemt de manifestatie aan? Hoe geef je het 
programma vorm? Wat is de literaire meerwaarde van je concept? Hoe verhoudt het concept zich tot 
eerdere edities? 

Situeer de auteurs in het programma: wie wordt geprogrammeerd en waarom? Wat wordt er van de 
deelnemende auteurs verwacht? 
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Hoe heb je aandacht voor een diverse programmatie (genres, interculturaliteit, gender)? 

Doelstellingen: wat wil je met de manifestatie bereiken? Op welke manier realiseert het concept van de 
manifestatie de doelstellingen? 

☐ Als je een tentoonstelling, locatieproject of festival organiseert, voeg dan als bijlage (voorlopige) plannen
of schetsen toe van:
⋅ de tentoonstellings- of festivalruimte en -opstelling;
⋅ de mogelijkheden en het gebruik van de locatie;
⋅ eventueel een tijdschema.
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2 PROMOTIE EN PUBLIEKSWERKING 

Doelgroep: welk publiek wil je bereiken met deze manifestatie? Welke middelen zet je in om de doelgroep 
te bereiken? Hoe sluit je concept (inhoud, vorm) aan bij de beoogde doelgroep? 

Publieksbereik: hoeveel mensen wil je bereiken? Welke promotiemiddelen zal je daarvoor inzetten? 
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Doel: Hoe dragen de ingezette promotiemiddelen bij aan de doelstellingen voor de manifestatie? 

Participatie van kansengroepen: welke reële plannen heb je om specifieke kansengroepen aan te spreken? 
Hoe zet je bij de publiekswerking in op interculturaliteit, diversiteit en kansarmoedebestrijding? 
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3 UW ORGANISATIE 

Wat is de missie van je organisatie? 

Hoe past de manifestatie in de werking van je organisatie? 
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Hoeveel medewerkers werken er in je organisatie en hoeveel van hen zijn betrokken bij de manifestatie? 
Wat zijn hun taken? Zijn de betrokken medewerkers en partners vrijwilligers of betaal je hen een loon? 

4 SAMENWERKING 

Met welke organisaties en partners werk je samen? Leg helder de rol van iedere partner uit. 
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Op welke manier zorgt de samenwerking ervoor dat de doelstellingen behaald worden? Denk bijvoorbeeld 
aan de inbreng van expertise, de schaalgrootte, de uitwerking van het concept, de toeleiding van een nieuw 
doelpubliek… 

☐ Voeg ondertekende intentieverklaringen toe van je partners die bevestigen dat ze samen met jouw
organisatie aan dit project werken.
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BEGROTING 

1 BEGROTING MET KOSTEN EN OPBRENGSTEN 

Vul het begrotingssjabloon in (www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/organisatoren/subsidies-voor-
literaire-en-stripmanifestaties). Som in detail alle kosten en opbrengsten van het project op. 

Hoe vul je het begrotingssjabloon in? Het Exceldocument bestaat uit drie tabbladen: kosten, 
opbrengsten en resultaat. In de eerste twee tabbladen overschrijf je de voorbeeldbedragen met de 
concrete informatie en bedragen van jouw manifestatie. Je kan steeds lijnen toevoegen. Verander 
niets aan de in het grijs gemarkeerde velden, die bevatten rekensommen en verwijzingen naar 
andere velden. Het derde tabblad ‘resultaat’ wordt automatisch aangevuld met de gegevens die je 
in de eerste twee tabbladen invulde. Je hoeft hier enkel nog het gevraagde subsidiebedrag invullen. 

Belangrijk: Hou er rekening mee dat de gevraagde subsidie niet de enige bron van inkomsten kan 
zijn. Je moet minstens 25% van de inkomsten uit andere bronnen halen. Subsidies van andere 
overheden, uren van werknemers of een eigen inbreng in natura kunnen meegerekend worden 
voor de 25%.  

Neem volgende informatie op in de begroting: 

KOSTEN 

⋅ Literaire kosten: honorarium per auteur, reis- en verblijfskosten per auteur; 
⋅ Andere artistieke kosten: honoraria andere artiesten, reis- en verblijfskosten andere artiesten, curator; 
⋅ Logistieke kosten: huur accommodatie, inkleding accommodatie, opbouw en afbraak, huur materiaal, 

projectie, geluidsinstallatie, catering, verzekeringen; 
⋅ Communicatiekosten: drukwerk, lay-out, website, advertenties; 
⋅ Organisatiekosten: lonen, vrijwilligersvergoeding, telefonie, post, kantoormateriaal; 
⋅ Andere kosten: vul zelf aan en vermeld waarom die kosten nodig zijn. 

OPBRENGSTEN 

⋅ Eigen inkomsten: verkoop van tickets, publicaties, drank; 
⋅ Sponsoring, steun in natura en opbrengsten uit samenwerking met partners; 
⋅ Subsidies (Vlaamse Gemeenschap, provincie, gemeente) 
⋅ Andere opbrengsten: vul zelf aan. 

☐ Neem in de begroting zeker een overzicht op van het bedrag dat iedere auteur voor een optreden krijgt.

2 MEER INFORMATIE BIJ DE BEGROTING 

Geef meer informatie bij de begroting waar nodig. 

http://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/organisatoren/subsidies-voor-literaire-en-stripmanifestaties
http://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/organisatoren/subsidies-voor-literaire-en-stripmanifestaties
http://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/organisatoren/subsidies-voor-literaire-en-stripmanifestaties
http://www.literatuurvlaanderen.be/subsidies/organisatoren/subsidies-voor-literaire-en-stripmanifestaties
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3 MEER INFORMATIE BIJ JE SUBSIDIEAANVRAAG 

Leg uit waarom je het gevraagde bedrag wil en hoe je dat bedrag zal besteden. 

Stuur je aanvraagdossier via mail op in een gebundelde digitale pdf (dit aanvraagformulier, de begroting, 
eventuele bijlagen). Je kan ook één papieren exemplaar van het aanvraagdossier en de bijlagen versturen 
met de post. 

Literatuur Vlaanderen 
Generaal Van Merlenstraat 30 
2600 Berchem 
info@literatuurvlaanderen.be  
03 270 31 61 

Literatuur Vlaanderen is een onderdeel van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). De interne werking van 
het VFL wordt geregeld door het oprichtingsdecreet van 30 maart 1999 (Belgisch Staatsblad 27 augustus 1999), 
het decreet van 30 april 2004 houdende wijziging van het oprichtingsdecreet (Belgisch Staatsblad 29 juni 
2004), het Huishoudelijk Reglement van maart 2016 en de specifieke reglementeringen per subsidievorm. Deze 
teksten zijn op verzoek verkrijgbaar bij Literatuur Vlaanderen of raadpleegbaar op www.literatuurvlaanderen.be.

mailto:info@literatuurvlaanderen.be
mailto:info@literatuurvlaanderen.be
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