MET STRAAT-, BUURT- OF LOKALE VERENIGINGSINITIATIEVEN
Vlaanderen Feest! vindt plaats naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en stimuleert een ‘feestival’ van geanimeerd gemeenschapsleven. De editie 2022 opent in het weekend van vrijdag 24-zondag 26 juni en loopt daarna verder gedurende een
11-daagse van vrijdag 1 juli tot en met de Vlaamse feestdag van maandag 11 juli.
Wil u in die periode een straat- of buurtfeest of een plaatselijke verenigingsactiviteit organiseren? En bent u als organisator geen (afdeling van een) politieke partij, horecazaak of een andere instantie met een profitkarakter? Dan kan u organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! worden door via www.vlaanderenfeest.eu te kandideren voor een tussenkomst in gemaakte kosten via een optie op een
feestcheque tot €180. Kandideren kan vanaf 11 maart tot zolang er feestcheques beschikbaar zijn.
NB: Elke lokale overheid kan ook één tot twee evenementen selecteren als gemeentelijke / stedelijke festiviteit voor Vlaanderen Feest!
Een lokaal initiatief dat kandideert voor een feestcheque mag daar niet al toe behoren. Per organisator en per lokaal initiatief is maar één
kandidatuur ontvankelijk.

VAN INITIATIEF NAAR FEESTCHEQUE TOT 180 € IN ÉÉN, TWEE, DRIE!
1. ORGANISEER EEN ACTIVITEIT EN VRAAG EEN FEESTCHEQUE AAN (MAX. 180 EURO)
Plan daarvoor in de periode van Vlaanderen Feest! een initiatief binnen onderstaand concept.
Vlaanderen Feest! mikt op initiatieven die mensen als groep bijeenbrengen om samen een programma te beleven met een niet-competitief karakter dat zich afspeelt op één vaste locatie binnen de eigen gemeente van de organisator.
Er wordt ook verwacht dat het initiatief zich richt naar alle bewoners (voor een straat-of buurtinitiatief) of een algemeen publiek
uitnodigt (als het om een andere activiteit gaat).
Wedstrijden, markten, beurzen, tentoonstellingen, uitstappen, fiets-, wandel-, loop- of andere parcoursactiviteiten voldoen dus niet aan
deze criteria. Net zomin als activiteiten met een te besloten karakter zoals een vriendenreünie, een samenzijn met alleen maar enkele
buren, een besloten ledeninitiatief, een personeels-, familie- of verjaardagsfeest.
Plan uw activiteit tijdig en kandideer (bij voorkeur online en vanaf 11 maart) op www.vlaanderenfeest.eu via het daarvoor bestemde
formulier. Als meerdere dagdelen van uw initiatief in aanmerking komen, selecteert u het meest geschikte dagdeel. Na aanvaarding
van uw kandidatuur, komt stap 2.
2. PARTICIPEER MET HET INITIATIEF ALS LOKALE ORGANISATIEPARTNER AAN VLAANDEREN FEEST!
Integreer in de campagne door onderstaande vereisten in te vullen qua communicatie en presentatie.
a) Qua communicatie vooraf: twee zaken moeten aanwezig zijn op alle promotie voor het initiatief:
- HET CAMPAGNELOGO ‘VLAANDEREN FEEST! TER GELEGENHEID VAN 11 JULI’
		 in de kop van de aankondiging (en zeker niet tussen sponsors (op ten minste 1 cm hoogte))
- DE AANDUIDING ‘INITIATIEF VOOR HET FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP’:
		 bij voorkeur met het op de campagnewebstek beschikbare logo (op ten minste 1 cm hoogte)
		 eventueel ook nog aanvaardbaar als (neven-boven-of onder)titel in tekst van ten minste 14 punt
Maak echter bij voorkeur gebruik van DE PROMOTIE-INSTRUMENTEN (AFFICHE, FLYER, UITNODIGING) die Vlaanderen Feest!
zelf aanbiedt, met daarop al de vereiste logo’s en met ruime invulmogelijkheid voor de eigen programmagegevens.
• Digitale versies van de logo’s en de invulbare affiche, flyer of uitnodiging (van A3 tot A5 met aangepaste invulruimte) zijn
beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu
(doorklikken op: >organisatoren>campagnemateriaal).
• Papieren versies van de campagneaffiches of -flyers (op A3 met A4 invulruimte of op A4 met A5 invulruimte) kunnen gratis 		
besteld worden via het formulier om te kandideren.
b) Qua presentatie op de activiteit zelf: Hang het campagnespandoek plus de officiële Vlaamse Leeuwenvlag op een voor het publiek
opvallende plaats ordentelijk naast elkaar, bv. aan het podium of vooraan in de ruimte waar het initiatief plaatsvindt (de leeuwenvlag
hangt u rechtop, de leeuw klauwend naar links bij vooraanzicht).
• Het campagnespandoek plus de leeuwenvlag kan u gratis bestellen via het formulier om te kandideren.
3. RECUPEREER EFFECTIEF TOT 180 EURO GEMAAKTE REALISATIEKOSTEN VOOR HET INITIATIEF
Stel hiervoor een bewijsdossier samen met vier componenten om in te dienen na afloop
a) Hou daarvoor een exemplaar bij van elke verspreide aankondiging ter promotie van het initiatief die voldoet aan de vooropgestelde
bepalingen onder 2.a. Ten minste één bewijsstuk is vereist.
b) Vergeet niet foto’s te maken van het samen met de officiële Vlaamse Leeuwenvlag opgehangen campagnespandoek. De foto moet
een relatie van de opgehangen banieren tot het publiek illustreren, een loutere close-up van de banieren volstaat dus niet! Voeg één of
enkele van die foto’s toe aan het bewijsdossier.
c) Vervolledig het bewijsdossier verder met (een kopie van) geldige kosten/betaalbewijzen ter staving van de gemaakte uitgaven die
rechtstreeks en uitsluitend betrekking hadden op de realisatie van uw activiteit. (z.o.z.)
d) Voeg ook het ingevulde en ondertekende ‘document reservering’ toe. (Het document wordt in mei toegestuurd aan de contactpersoon van elk aanvaard initiatief. Hou het zorgvuldig bij en vul het correct in na afloop.)
Bezorg de bewijsvoering in één globaal dossier per post of digitaal in één pdf bestand vóór 11 augustus aan het secretariaat van Vlaanderen Feest!. Het verworven bedrag na toetsing van het dossier wordt in oktober meegedeeld aan de contactpersoon voor het initiatief,
waarna de betaling volgt. Bewaar een kopie als backup mocht het originele dossier niet toegekomen zijn op het campagnesecretariaat.
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TOELICHTING BIJ DE VEREISTE BEWIJSVOERING OVER DE GEMAAKTE UITGAVEN VOOR DE REALISATIE VAN EEN
ACTIVITEIT OM TOT MAX. 180 EURO TE KUNNEN RECUPEREREN NA AFLOOP
Onderstaande kostenposten komen in aanmerking voor tussenkomst, als ze gemaakt worden voor een activiteit die mensen
als groep bijeenbrengt voor een programma met een niet-competitief karakter dat zich afspeelt op één vaste locatie in de
eigen gemeente van de organisator:
a) prestatievergoedingen voor toespraken, culturele acts, optredens en voorstellingen
b) billijke vergoedingen en sabam voor die acts, optredens of voorstellingen
c) zaal, tent, podium, tafels en stoelen, materiaal voor tafel- of locatieaankleding
d) geluids-, projectie- of belichtingsapparatuur…
e) producten om aanwezigen animatie te bieden (bv. springkasteel, spelbenodigdheden…)
f) kosten voor invulling of vermenigvuldiging van communicatie-instrumenten uit de set die Vlaanderen Feest! ter beschikking
stelt voor de promotie
g) verzekeringen m.b.t. het programma (tot max. 90 euro)
h) drank & eten, materiaal of apparatuur om voedsel of drank te bereiden, te bewaren of te serveren, … (tot max. 90 euro)
Ter staving van bovenstaande kostenposten worden 3 soorten kosten/betaalbewijzen aanvaard.
a) Facturen met een ‘voor voldaan’ vermelding of vergezeld van een rekeninguittreksel waaruit de betaling van de gefactureerde
kost blijkt.
b) Kastickets op voorwaarde dat de betaalde producten die voor tussenkomst in aanmerking komen, duidelijk onderscheiden
staan van eventuele andere producten en ook als dusdanig aangeduid zijn.
c) Een ‘bewijs van verhuring/levering van een prestatie of van materiaal’
Het document dient gesteld te zijn in tekstverwerking volgens het model dat Vlaanderen Feest! hiervoor ter beschikking stelt.
Ondertekening door zowel de betaler als de begunstigde is vereist.
Het modeldocument kan van de campagnewebstek gedownload worden via www.vlaanderenfeest.eu (doorklikken op
>organisatoren>straat-, buurt- of lokale verenigingsinitiatieven).
Zorg ervoor dat u het document voor invulling en ondertekening op het gepaste moment bij de hand hebt.
Door dit bewijsdocument gestaafde uitgaven zonder toegevoegde afdruk van overschrijving maar die cash betaald zijn, kunnen
tot max.90 euro per begunstigde (tot max.125 euro per prestatievergoeding) gerecupereerd worden.
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