
PROJECTSUBSIDIES VOOR TALENTONTWIKKELING 
IN DE AMATEURKUNSTEN 
Webinar - 17 augustus 2021

Foto: Koor&Stem – BEVOCAL: La Nuit de la Chance



Agenda 

• Inleiding (Wouter Rogiers) 

• Een blik op het reglement (Lore Goovaerts) 

• Een blik op KIOSK (Lieselotte Moortgat) 

• Vragen en Q&A 



Foto: Kunstwerkt – Painting Nights#2 © Tijs Soete

Inleiding 
Wouter Rogiers

Raadgever Cultuur

kabinet Jan Jambon



Waarom? 

• Talentontwikkeling in de 
amateurkunstensector 
aanmoedigen 

• Samenwerking met het 
deeltijds kunstonderwijs en 
de professionele 
kunstensector stimuleren 

• Experimenteel karakter 

• Maximaal 3 jaar van kracht



Foto: VLAMO – De Moedige Vlamingen Lokeren © Gerbrand Van Uytvanck

Een blik op het 

reglement
Lore Goovaerts 

Departement CJM 



Wat? 

• Subsidies voor projecten die inzetten op 
talentontwikkeling van amateurkunstenaars 

• Artistieke talenten 

• Omkaderende competenties 

• Afgebakend project: geen reguliere werkingskosten

• Maximale projectduur: 2 jaar
• Bv. 1 januari 2022 – 31 december 2023 

• Bv. 15 september 2022 – 14 september 2024.

• Er moet een periode van 12 maanden zijn tussen 
twee gesubsidieerde projecten

Foto: OPENDOEK – Amarantha Kunst & Geest © Johan Wynants 



Wat? 

• Amateurkunsten: vrije tijd 

• Disciplines: 
• muziek

• dans 

• theater

• beeldende kunsten

• schrijven en woord

• fotografie, film en mediakunst

• circuskunsten

• Breed: ook subsdisciplines en cross-overs 

Foto: OPENDOEK – Amarantha Kunst & Geest © Johan Wynants 



Voor wie? 

• Individuele amateurkunstenaars (natuurlijk persoon) 

• Amateurkunstenverenigingen:

• Met rechtspersoonlijkheid: vzw of stichting 

• Feitelijke vereniging: enkel via natuurlijk persoon 
als vertegenwoordiger 

• Opgelet voor indienen in KIOSK !

• Gevestigd in Vlaanderen of Brussel 



Voor wie niet? 

• Lopende projecten 

• Projecten die al subsidie ontvangen van de Vlaamse 
overheid 

• Organisaties met een werkingssubsidie van de Vlaamse 
overheid binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media. 



Hoe en wanneer aanvragen? 

Enkel digitaal 

indienen via KIOSK 

Deadline:

15 september 2021 om 23u59

Start project ten vroegste

op 1 januari 2022

Maximale subsidie: 10.000 euro



Beoordeling 
van de aanvraag 

Aan de hand van drie beoordelingscriteria: 

1. De mate waarin het project inzet op 
talentontwikkeling en bijdraagt tot de 
ontwikkeling van de artistieke en/of 
omkaderende competenties van de 
belanghebbende(n) 

2. De mate waarin er sprake is van een 
projectmatige aanpak (op het vlak van 
timing, planning, begroting)

3. De mate waarin het project inzet op 
nazorg na afloop van het project met het 
oog op duurzame verankering van de 
resultaten

Foto: VI.BE – Loof 2019 © Silke Vanweddingen



Beoordeling 
van de aanvraag 

Bijkomend criterium in geval van 
samenwerking met partner(s): 

• Beoordeling van de inhoudelijke 
meerwaarde van het 
samenwerkingsverband 

! Geen verplichting om samen te werken

Foto: Ell Circo D’ell Fuego © Victoriano Moreno 



Wanneer mag je een beslissing verwachten? 

15 november: advies van de commissie wordt voorgelegd aan de 
minister

1 december: beslissing minister  

Advies Inspectie van Financiën 

Mededeling beslissing via KIOSK 



Foto: Danspunt – De Grote Belgische Dansvitrine: Lauryn De Ruyck © Kurt Van der Elst

Een blik op KIOSK
Lieselotte Moortgat 

Departement CJM 



http://kiosk.vlaanderen.be

http://kiosk.vlaanderen.be


Kies je naam als je wil 
indienen als:
- Natuurlijk persoon
- Feitelijke vereniging

Kies de naam van de organisatie 
waarvan je vertegenwoordiger bent 
als je wil indienen namens de 
organisatie.

Krijg je de naam van de organisatie waarvoor je een 
aanvraag wil indienen niet te zien?
Informatie over instellen van mandaten op onze website:
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen/
mandaten-afsluiten-en-rechten-toekennen

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen/mandaten-afsluiten-en-rechten-toekennen














Foto: BREEDBEELD – Expo Zomerfabriek 

Vragen 
Lore Goovaerts 

Departement CJM 



Kan een gemeentelijk cultuurcentrum 
intekenen op deze subsidielijn voor 
een project met 
amateurkunstenverenigingen en/of 
amateurkunstenaars?

× Neen, de indiener moet een 
amateurkunstenaar of 
amateurkunstenvereniging zijn

× Maar samenwerking is wel mogelijk 

Foto: Creatief Schrijven – Zin van je leven 



Een project dat al gestart is, komt niet in 
aanmerking. 

Wij hebben al over ons project nagedacht, 
contact met professionele coaches 
gemaakt i.v.m. eventuele samenwerking, 
budget uitgetekend, enz.

Telt dat als “gestart"?

▪ algemeen: project start vanaf dat er 
kosten gemaakt worden

▪ voorbereidende fase mag al begonnen 
zijn 

▪ Start ten vroegste 1 januari 2022 

Foto: BREEDBEELD © Eva Donckers 



• Komt een project binnen ‘street art’ 
in aanmerking voor subsidie? 

• Komt een project binnen ‘mode’ in 
aanmerking voor subsidie? 

✓ Ja, ook subdisciplines en cross-overs komen in 
aanmerking 

Foto: VI.BE – Sound Track, Coline & Toitoine © Jeroen Bossee



Wij willen een wedstrijd organiseren 
voor jeugdorkesten. Komt dit in 
aanmerking voor subsidie? 

▪ focus op talentontwikkeling

▪ dagelijkse werking overstijgen 

Foto: Koor&Stem – Cultuurmarkt 



Wij ontvangen een 
(werkings)subsidie van onze 
gemeente. Komen we dan nog in 
aanmerking voor subsidiëring? 

✓ Ja. Enkel projecten die al een 
subsidie ontvangen van de 
Vlaamse overheid of organisaties 
met een werkingssubsidie 
binnen CJSM komen niet in 
aanmerking. 

Foto: VLAMO –Harmonie Jabbeke © Pieter Clicteur



Foto: Creatief Schrijven – Naft voor Woord 
© Thomas Verfaille

Vragen
Via Q&A 



Nog vragen 
na deze 
infosessie? 

• Stel je vraag per mail aan 
amateurkunsten@vlaanderen.be

• Heb je een vraag over KIOSK? 
kiosk@vlaanderen.be

• Informatie op onze website  

• Overzicht van veelgestelde vragen 

• Blanco aanvraagformulier 

• Subsidiereglement

• Handleidingen KIOSK

Foto: Kunstwerkt – Stichting IJsberg © Leontien Allemeersch

mailto:amateurkunsten@vlaanderen.be
mailto:kiosk@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/amateurkunsten/subsidies/projectsubsidies-voor-talentontwikkeling

