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Formulier subsidieaanvraag voor periodieke erfgoedpublicaties 

 

 

Met dit formulier vraagt u bij de Erfgoedcel Kempens Karakter een subsidie aan voor een 
periodieke erfgoedpublicatie. De voorwaarden en criteria om in aanmerking te komen voor 
die subsidie worden opgesomd in het ‘Subsidiereglement voor periodieke erfgoedpublicaties’. 
Voor meer informatie over dit reglement en de procedure kan u altijd terecht bij de 
Erfgoedcel Kempens Karakter. 
 
 
Gelieve dit formulier ten laatste op 15 oktober ingevuld en ondertekend terug te sturen (in 
drukletters aub) naar: 

Erfgoedcel Kempens Karakter 
Begijnhof 27 in 2200 Herentals 

 
Let op: U vraagt subsidie aan voor de periodieken (jaarboek en/of tijdschrift) die verschenen zijn 
tussen 15 oktober van het voorgaande jaar en 15 oktober van het lopende jaar. Bijvoorbeeld: Een 
subsidieaanvraag voor een jaarboek met titel ‘Jaarboek 2014’ dat uitkomt in november 2014, dient u 
in tegen 15 oktober 2015. Kwam dezelfde titel uit in augustus 2014, dan valt de deadline voor de 
aanvraag op 15 oktober 2014. 
 
Gelieve het ingevulde formulier ook digitaal op te sturen naar info@kempenskarakter.be 
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1. Gegevens van de aanvrager 

  

Naam van de organisatie:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Juridische vorm van de organisatie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres maatschappelijke zetel van de organisatie:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres secretariaat van de organisatie:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Website van de organisatie:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer van de organisatie:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aantal bezoldigde medewerkers:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Afgevaardigde in Plenaire Vergadering van Kempens Karakter:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bijdrage tot werking Kempens Karakter gedurende het afgelopen jaar (publicaties, tentoonstellingen, 

projecten, …): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Gegevens van de contactpersoon 

 

Aanspreektitel: 

Ο De heer 
Ο Mevrouw 
 

Naam en voornaam:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Telefoon: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie in de organisatie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Gegevens van de periodieke publicatie 

 

Titel(s) van de periodieke publicatie(s) (met vermelding van jaargang(en) en nummer(s)): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Periodiciteit (indien meerdere publicaties, gelieve te specifiëren): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Onderwerp (indien meerdere publicaties, gelieve te specifiëren): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aantal redactionele pagina’s (indien meerdere publicaties, gelieve te specifiëren): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oplage (indien meerdere publicaties, gelieve te specifiëren): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aantal abonnees: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kostprijs abonnement: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partners:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Welke zaken heeft u veranderd t.o.v. de editie(s) uit vorige aanvraag? Dit kan betrekking hebben op 

het gebruik van (kleuren)foto’s, manier van inbinden, oplage, gebruik en/of vermelding van bronnen, 

lay-out, enz. (Indien niet van toepassing, ga naar puntje 4). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Overzicht van financiële middelen 

 

Uitgaven voor opmaak (indien meerdere publicaties, gelieve te specifiëren):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uitgaven voor druk (indien meerdere publicaties, gelieve te specifiëren):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uitgaven voor verzending (indien meerdere publicaties, gelieve te specifiëren): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Andere uitgaven (indien meerdere publicaties, gelieve te specifiëren):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inkomsten (sponsoring, subsidies,…): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Bij te voegen documenten 

 

Overzicht met bewijsstukken van uitgaven en inkomsten. 

Twee gedrukte exemplaren (van de jaarproductie) van de periodieke publicatie(s) waarvoor een 

subsidie wordt aangevraagd. Met jaarproductie wordt bedoeld: alle tijdschriften en/of jaarboeken 

die verschenen zijn tussen 15 oktober van het voorgaande jaar en 15 oktober van het lopende jaar. 
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6. Ondertekening 

 

Ik verklaar dat alle gegevens in het aanvraagdossier naar waarheid ingevuld zijn. 

Ik bevestig dat ik het subsidiereglement voor periodieke publicaties volledig heb gelezen en ermee 

akkoord ga. 

Ik verklaar namens de hierboven vermelde organisatie dat die organisatie alle voorwaarden uit het 

subsidiereglement voor periodieke publicaties strikt zal naleven. 

 

Datum: 

Handtekening: 

 

 

Naam en voornaam: 

Functie in de organisatie: 


