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reglement 

projectsubsidie 

FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 

Antwerpen | Berchem | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Borgerhout 

Deurne | Ekeren | Hoboken | Merksem | Wilrijk 

 

 

1. Wat is de projectsubsidie ‘Fonds voor Talentontwikkeling’? 

Met de projectsubsidie ‘Fonds voor Talentontwikkeling’ ondersteunen Fameus en Stad Antwerpen 
tijdelijke en uitzonderlijke kunst- en cultuurprojecten van amateurkunstenaars of niet-professionele 
kunstenaars.  
 
Het project dat je indient voor de subsidie: 

 behoort niet tot de dagelijkse werking van je vereniging of van jou als kunstenaar, 
 is het resultaat van een artistiek proces, 
 verhoogt de kwaliteit van de dagelijkse werking van  je vereniging of van jou als kunstenaar, 
 ontwikkelt het talent van de kunstenaars die deelnemen. Daarom moeten deelnemers 

professionele begeleiding krijgen en is er een feedbackmoment nodig. 
 

2. Wanneer heb ik recht op de projectsubsidie? 

Je voldoet aan volgende voorwaarden. 
 

A. WIE. Je kunt de subsidie aanvragen als: 

 individuele kunstenaar of collectief 

 vereniging voor amateurkunsten die een vzw of feitelijke vereniging is  
(Het is niet verplicht, maar wel een pluspunt als je aangesloten bent bij een landelijke 
organisatie voor amateurkunsten.1) 

 professionele organisatie (Wie deelneemt aan je project, moet amateurkunstenaar zijn.) 

 school die het project buiten de gewone schoolactiviteiten organiseert  
 

B. WAAR. Je kunt de subsidie aanvragen als: 
 je vereniging of je organisatie een werking heeft in een van de 9 Antwerpse districten 2 
 de meeste kunstenaars die deelnemen aan je project in een van de 9 Antwerpse districten 

wonen2 
 

 
                                                           
1
 Er zijn 9 landelijke organisaties voor amateurkunsten: Centrum voor Beeldexpressie, Creatief Schrijven, Danspunt, 

Koor&Stem, KUNSTWERKT, MuziekMozaiëk, OPENDOEK, Poppunt en Vlamo. Je aansluiten bij een dan deze organisaties geeft je 
heel wat voordelen als vereniging of kunstenaar. 
2
 Er zijn 9 Antwerpse districten: Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, 

Merksem of Wilrijk. 
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C. WAT. Je kunt de subsidie aanvragen als je het project: 
 in een van de 9 Antwerpse districten organiseert2., 
 goed afbakent, zowel in tijd en ruimte, en zowel inhoudelijk als financieel, 
 uitwerkt tijdens de vrije tijd, 
 laat voldoen aan de verplichte criteria. Een jury oordeelt daarover. Over die criteria lees je 

meer bij: ‘6. Hoe beoordeelt de jury mijn project?’. 
 
 

3. Hoe groot is de projectsubsidie die ik kan aanvragen? 
 

De subsidie: 

 is niet hoger dan 10.000 euro. 

 kan nooit hoger zijn dan wat het project werkelijk kost. Die kost toon je aan met je 
begroting. 

 is er niet voor projecten die winst maken. Sluit je een project af met winst, dan kan Fameus  
de subsidie terugvragen. (Fameus houdt dan rekening met de subsidies die je eventueel van 
andere overheden kreeg.) 

 
Elk jaar legt Fameus samen met Stad Antwerpen de hoogte van het totale subsidiebudget vast. Dit 
bedrag vind je terug op de website van Fameus. (www.fameus.be/subsidies) 
 
 

4. Hoeveel keer kan ik de projectsubsidie aanvragen? 
 
Als aanvrager kan je: 

 maximaal twee keer per jaar en één keer per indiendatum de subsidie ontvangen. Over de 
indiendata lees je meer onder: ‘7. Wanneer vraag ik de projectsubsidie aan?’. 

 maximaal twee keer de subsidie ontvangen voor een terugkerend project. Het project moet 
dan nieuwe elementen bevatten en rekening houden met de evaluatie van het vorige 
project. 

 

 

5. Wie beoordeelt mijn aanvraag? 

Een jury beoordeelt je project. In die jury zitten: 
 vertegenwoordigers van de landelijke organisaties voor amateurkunstenorganisaties1 die 

erkend zijn door het decreet,  
 vertegenwoordigers van de stad Antwerpen, 
 vertegenwoordigers van de verenigingen voor amateurkunsten, 
 amateurkunstenaars, 
 externe experten.  
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6. Hoe beoordeelt de jury mijn aanvraag? 

 
Het reglement van het Fonds voor Talentontwikkeling bevat twee soorten criteria: verplichte criteria en 
aandachtspunten. Een jury beoordeelt je project op beide criteria, op basis van motivatie, haalbaarheid  
en op de noodzaak van het project. Aandachtspunten zijn niet verplicht, maar het is een pluspunt als je 
project met een of meer aandachtspunten rekening houdt. 
  

A. Verplichte criteria 

 Het project moet het talent bevorderen van de kunstenaars die deelnemen en/of de 

kwaliteit verbeteren van hoe de vereniging, de organisatie of de individuele kunstenaar nu 

werkt. 

 Het project moet het resultaat zijn van een creatief proces. De amateurkunstenaars die 
deelnemen, stappen mee in een langdurig artistiek traject. Ze repeteren meermaals samen 
en/of ze creëren iets samen.  

 Het project moet aan procesbegeleiding en coaching doen. Een regisseur, dirigent, 
beeldend kunstenaar, stemcoach... begeleidt meerdere keren de amateurkunstenaars die 
deelnemen.  

 Het project moet een toonmoment/presentatiemoment hebben aan het einde van het 
creatieve proces. Bijvoorbeeld: een publiek kan een toonmoment/voorstelling bijwonen, 
een publicatie lezen, een kunstwerk bekijken…  

 Het project moet een feedbackmoment hebben waarmee je aantoont dat de deelnemers 
inspraak hebben in het project. Dit kan tussentijds en/of aan het einde van het creatieve 
proces. 

 Je toont aan dat het project noodzakelijk is. Je omschrijft duidelijk waarom je dit project 

indient. 

 Je project is haalbaar. Je toont aan dat je hebt nagedacht over een efficiënte werkwijze en 

een realistische timing voor je project. 

 

B. Aandachtspunten 

 Je project doet aan cross-over. Je combineert meerdere kunstdisciplines in je project.1  

 Samenwerking is belangrijk voor je project. Je werkt samen met andere verenigingen, 

(professionele) organisaties of kunstenaars. 

 Openheid is belangrijk voor je project. Je hebt oog voor diversiteit, andere gemeenschappen 

of (sub)culturen zoals jeugd, senioren, personen met een beperking, mensen in armoede... 

 Je project is experimenteel. Je project is inhoudelijk vernieuwend, probeert nieuwe 

technieken uit en/of speelt zich af op een nieuwe of originele plek. 

 Je zoekt naast de subsidies van Fonds voor Talentontwikkeling andere inkomsten om je 

project te ondersteunen. Bijvoorbeeld: ticketverkoop, verkoop drank, andere subsidies, 

sponsoring… 

 

 

  

                                                           
1
 Binnen de amateurkunsten heb je deze verschillende kunstdisciplines: dans, theater, muziek, zang, schrijven, poëzie, 

fotografie, film, multimedia, circuskunsten.  
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7. Wanneer vraag ik de projectsubsidie aan? 

Je dient je aanvraag in ten laatste 2 maanden voor je project begint (= de eerste bijeenkomst van het 
artistieke traject). Er zijn vier deadlines: 

 voor 1 maart 
 voor 1 juni 
 voor 1 september 
 voor 1 december 

 

 

8. Welke documenten dien ik in om de projectsubsidie aan te vragen? 

Met deze documenten vraag je de subsidie aan: 
 

A. een volledig ingevuld aanvraagformulier dat je downloadt op www.fameus.be/foto-
projectsubsidies of opvraagt bij info@fameus.be 
 

B. een begroting. Daarin geef je een overzicht van de geschatte inkomsten en uitgaven van het 
project. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Let op! 
 

 Deze uitgaven mag je niet meetellen: 
o onkosten die je niet rechtstreeks voor je project maakt 
o personeelskosten om je project te organiseren 
o relatiegeschenken en representatiekosten zoals een zakenlunch of een 

receptie 
o vaste onkosten die je ook zonder dit project hebt, bijvoorbeeld je 

facturen voor water, gas en elektriciteit, de huur van je locatie, je lidgeld 
voor de landelijke organisatie voor amateurkunsten of je facturen voor 
kantoormateriaal  

o parkeertickets 
 

 De jury vraagt om eigen inkomsten te zoeken naast de gevraagde subsidies van 
‘Fonds voor Talentontwikkeling’. Bijvoorbeeld door verkoop van tickets, verkoop 
van drank of eten, sponsoring, anders subsidies… 

 

mailto:info@fameus.be
http://www.fameus.be/foto-projectsubsidies
http://www.fameus.be/foto-projectsubsidies
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C. één of meerdere verplichte bijlagen 
Ben je een natuurlijk persoon? Dan bezorg je Fameus: 

 een bankafschrift of -bewijs met het IBAN-nummer en de naam van de subsidie-
aanvrager 
 

Ben je een feitelijke vereniging? Dan bezorg je Fameus: 
 een lijst van de bestuursleden 
 een bankafschrift of -bewijs met het IBAN-nummer en de naam van de feitelijke 

vereniging 
 

Ben je een vzw? Dan bezorg je Fameus: 
 een bankafschrift of -bewijs met het IBAN-nummer en de naam van de vzw 
 het laatste goedgekeurde jaarverslag met de balans, de resultatenrekening, de 

toelichting bij de rekeningen en een activiteitenverslag 
 de begroting van het lopende jaar 

 

De jury beoordeelt alleen volledig en correct ingevulde aanvragen! 

 

 

9. Hoe moet ik mijn aanvraag indienen? 

 

Je bezorgt je aanvraag aan Fameus: 
 via e-mail: info@fameus.be 
 per post:  Fameus vzw, Hofstraat 15, 2000 Antwerpen 

 

 

10. Wat als ik hulp nodig heb? 

 

De medewerkers van Fameus begeleiden je graag om je aanvraagformulier en begroting in te vullen. 
Neem contact op met de subsidiemedewerker van Fameus, ten laatste drie weken voor je moet 
indienen. Ook met prille ideeën ben je welkom bij Fameus. 
Contact: info@fameus.be of 03 202 74 36. 
 
 

11. Kan ik mijn aanvraag mondeling toelichten? 
 
Fameus beslist of je de subsidie krijgt na het advies van de jury. De jury vergadert telkens twee weken 
na de indiendatum. Die data staan op www.fameus.be/foto-projectsubsidies. Tijdens die 
juryvergaderingen kan je je project komen toelichten en kan je eventuele vragen van de jury 
beantwoorden. Als je dat wil doen, duid je dat aan op je aanvraagformulier. Fameus laat je de datum, 
het uur en de plaats van de juryvergadering op tijd weten. Je project mondeling toelichten is niet 
verplicht. 

 

 

 

 

 

mailto:info@fameus.be
mailto:info@fameus.be


 

 

Fameus vzw  Hofstraat 15, 2000 Antwerpen 
reglement Fonds voor Talentontwikkeling  info@fameus.be |  03 202 74 36 

 

6 / 7 

12. Wanneer weet ik of ik de projectsubsidie krijg? 

 

Ten laatste 4 weken na de indiendatum (dus 4 weken na 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december) 
weet je of je de subsidie krijgt.  
 

13. Wanneer betaalt Fameus mij uit?  
 
Is je aanvraag goedgekeurd, dan krijg je van Fameus - na ondertekening van de overeenkomst - 60% van 
het subsidiebedrag. De overige 40% krijg je nadat het project is afgelopen, en nadat je het 
evaluatieformulier met de nodige bewijsstukken aan Fameus bezorgde. Over het evaluatieformulier lees 
je meer bij ‘14. Hoe evalueert Fameus mij?’. 

 

14. Hoe evalueert Fameus mij? 
 
Na afloop van je project vul je het evaluatieformulier in dat je kan terugvinden via www.fameus.be/foto-
projectsubsidies . Je dient je evaluatiedossier in, ten laatste drie maanden na het einde van je project: 

 via e-mail: info@fameus.be 
 per post:  Fameus, Hofstraat 15, 2000 Antwerpen 

 
Je evaluatiedossier bevat: 

 een inhoudelijk projectverslag. Daarin vertel je de positieve en negatieve ervaringen van je 
project. Je evalueert ook of je de doelstellingen van je project bereikte. 

 een financieel projectverslag. Dat bestaat uit de afrekening van het project. Die stel je op 
eenzelfde manier op als je begroting. De afrekening toont aan waarvoor je de subsidie gebruikte 
en bevat: 

 een totaaloverzicht van de inkomsten en uitgaven, die je nummert 
 genummerde bewijsstukken voor je onkosten. Dat nummer verwijst telkens naar de 

omschrijving van je onkosten in het totaaloverzicht. Die bewijsstukken kunnen zijn: 
- facturen op naam van de subsidie-aanvrager, als de uitgave hoger is dan 50 euro  
- kassatickets, als de uitgave lager is dan 50 euro 
- correct opgemaakte onkostennota's, met handtekening1 
- correct opgemaakte kleine kunstenaarsvergoedingen, met handtekening1 

 
 

15. Welk engagement verwacht Fameus van mij? 

 

A. Op alle digitale en papieren publicaties voor je project vermeld je: 
 het sponsorlogo van Stad Antwerpen,  
 het logo van Fameus, 
 dat de Stad Antwerpen en Fameus je project ondersteunen. 

 
Vraag de logo’s aan Fameus bij info@fameus.be of download ze via www.fameus.be/downloads  
 
 

 
 

                                                           
1
 Op www.fameus.be/documentatie vind je een voorbeeld van een correct opgemaakte onkostennota en kleine 

kunstenaarsvergoeding. 

mailto:info@fameus.be
http://www.fameus.be/foto-projectsubsidies
http://www.fameus.be/foto-projectsubsidies
mailto:info@fameus.be
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B. Je laat je inhoudelijk en financieel controleren door Fameus: 
 Je bezorgt de jury en Fameus een uitnodiging voor het presentatiemoment. Fameus kijkt ter 

plaatse of je de subsidie gebruikt voor het doel waarvoor je ze aanvroeg. 
 Fameus controleert je ook financieel. 

 
C. Je engageert je inhoudelijk: 

 Elk individu, elke feitelijke vereniging of vzw die de subsidie ontvangt, engageert zich om 
constructief mee te werken aan de opbouw van een stad, waarin burgers zonder 
onderscheid, met respect voor elkaar, in harmonie samenleven.  

 Je leeft uiteraard de wetten van het Belgische volk na en ook het Europese Verdrag ter 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.  
 
Doe je dat niet, dan kun je een sanctie krijgen: 
- Je moet de subsidie terugbetalen aan Fameus. 
- Fameus vzw kan de samenwerking verbreken. 
- Je kunt een huurverbod krijgen in Zaal Zirkus en alle stedelijke centra.  
- Je krijgt geen logistieke ondersteuning. 

 

16. Wanneer moet ik de subsidie terugbetalen aan Fameus? 
 
Je betaalt de subsidie terug als: 

 je de subsidie niet gebruikt voor het doel waarvoor je de subsidie aanvroeg, 
 je geen evaluatie of een foute evaluatie geeft aan Fameus vzw, 
 je niet toelaat dat Fameus vzw je controleert. 

 
Je kunt Fameus niet aansprakelijk stellen voor de schade die je lijdt door die sancties.  
 

17. Privacyverklaring 
 
Fameus gebruikt jouw persoonlijke gegevens in haar subsidiewerking, hiervoor hebben we een 
gerechtvaardigd belang. Wil je weten waar we jouw gegevens gebruiken en hoe we ons extra inzetten 
voor jouw privacy? Lees dan onze privacyverklaring via www.fameus.be/privacyverklaring 
 
Dit reglement vervangt het vorige reglement (18 december 2006) van Fonds voor Talentontwikkeling . 
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