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Wedstrijdreglement eenmalige projectoproep ‘vrijwilligers 

voor onroerend erfgoed’ 

 

 

I –Algemene bepalingen 

Artikel 1  

Stichting Monumentenstrijd (private stichting) richt in samenwerking met het agentschap Onroerend 

Erfgoed en Herita vzw een eenmalige projectoproep in met als titel ‘vrijwilligers voor onroerend 

erfgoed’.  

 

Artikel 2. 

Er wordt een subsidie uitgereikt om projecten ten voordele van onroerend of varend erfgoed die een 

sterke vrijwilligerswerking vertonen, aan te moedigen en te honoreren. De subsidie dient om 

projecten te ondersteunen die inzetten op de betrokkenheid van de burger. Het kan gaan over:  

- een vrijwilligerswerking die betrokken is bij de inventarisatie, het onderzoek, het beheer of 

de ontsluiting van één of meerdere beschermde erfgoedsites of vaartuigen 

- een project dat gericht is op het ondersteunen of stimuleren van vrijwilligerswerk ten 

voordele van onroerend of varend erfgoed: bijvoorbeeld het samenbrengen van 

verschillende vrijwilligersorganisaties, het uitbouwen van een ondersteunende website, het 

uitwerken van een tool die vrijwilligers helpt bij het ontsluiten van erfgoed ….  

Artikel 2. 

§1. Er moet een band zijn met beschermd onroerend of varend erfgoed, maar de projecten moeten 

niet noodzakelijk gebonden zijn aan één specifiek erfgoedobject. 

§2. Louter onderhouds- en restauratieprojecten zijn uitgesloten van de subsidie. Beheerswerken die 

hoofdzakelijk uitgevoerd worden door vrijwilligers komen wel in aanmerking.  

 

 

II – Aanvraagvoorwaarden 

Artikel 3. 

§1. Zowel vzw’s, stichtingen als bedrijven en andere private rechtspersonen kunnen een aanvraag 

indienen. Uitgesloten zijn publieke rechtspersonen zoals overheidsdiensten, lokale besturen, 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, kerkfabrieken … 

§2. Deelnemende organisaties hebben hun zetel in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

§3. Commerciële projecten komen niet in aanmerking voor de subsidie. 

Artikel 4. 

Verschillende private rechtspersonen kunnen samen een aanvraag indienen. In dat geval treedt 

slechts één organisatie op als officieel aanspreekpunt tijdens de duur van het traject en staat deze in 
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voor de verdere inhoudelijke en administratieve opvolging en de uitbetaling van de subsidie. Aan het 

dossier wordt dan een ondertekende overeenkomst tussen de verschillende organisaties over het 

samenwerkingsproject en -traject toegevoegd. 

 

Artikel 5. 

§1. De zakelijkrechthouder(s) van het betrokken erfgoed dient/dienen zich akkoord te verklaren met 

deelname aan de projectoproep. Van deze akkoordverklaring wordt een schriftelijk bewijs aan het 

dossier toegevoegd. Gebruikers van het erfgoed of belanghebbenden anders dan de aanvrager 

moeten op de hoogte gebracht worden van deelname aan de projectoproep. 

Artikel 6. 

Een aanvrager kan slechts 1 project indienen.  

Artikel 7. 

§1. Het project moet uitgevoerd worden met voldoende kwaliteit en zorg voor het erfgoed. 

Vertegenwoordigers van Stichting Monumentenstrijd, het agentschap Onroerend Erfgoed en Herita 

kunnen het project bezoeken en controleren op onder meer de kwalitatieve aanpak.  

§2. Het deelnemende project moet op het moment van de uitvoering in orde zijn met alle vigerende 

wet-, decreet- en regelgevingen en beschikken over de nodige vergunningen. 

Artikel 8. 

Het project moet een herkenbaar communicatieluik bevatten. 

Artikel 9. 

Het project mag pas uitgevoerd worden na toekenning van de subsidie en moeten uitgevoerd zijn 

voor 30 september 2020. De subsidie wordt enkel toegekend aan nog te realiseren projecten. Reeds 

gerealiseerde of lopende projecten komen niet in aanmerking. 

Artikel 10. 

§1. De projectsubsidie moet een belangrijke bijdrage en wezenlijke meerwaarde leveren tot de 

realisatie van het project. Het gaat om haalbare projecten, waarin de subsidie een belangrijke 

bijdrage vormt in de globale kosten.  

§2. Zeer grote projecten waar de subsidie slechts een klein deel van de kosten dekt, komen niet in 

aanmerking voor een subsidie. Duidelijk afgelijnde gehelen binnen een aanvaard gefaseerd project 

komen wel in aanmerking voor een subsidie. 

 

 

III – Procedure 

Artikel 11. 

De projectoproep wordt bekendgemaakt via de gangbare communicatiekanalen van de betrokken 

inrichters. Iedereen mag deze (correcte en volledige) informatie verder verspreiden of 

bekendmaken. 

Artikel 12. 

§1. De inrichters stellen online een inschrijvingsformulier beschikbaar. 

§2. De volledige kandidatuur bestaat uit: 
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- naam en statuut van de aanvrager(s) 

- bankrekeningnummer waarop de subsidie gestort kan worden 

- contactgegevens (telefoon en e-mail) 

- omschrijving en doel van het project 

- omschrijving van de vrijwilligers en de wijze van hun betrokkenheid 

- omschrijving van het verbindend karakter  

- stappenplan met timing 

- raming van de onkosten en de verwachte onkostenstaten (facturen …) 

§3. De aanvrager engageert zich om het formulier correct, volledig en naar waarheid in te vullen.  

§4. De aanvrager dient het formulier op digitale wijze in, op de manier die de oproep voorschrijft. 

§5.  De inschrijvingen worden afgesloten op 15 september 2019. Elke aanvrager ontvangt een e-

mailbericht met een ontvangstbevestiging. 

Artikel 13.  

§1. Het agentschap Onroerend Erfgoed controleert de ontvankelijkheid van de ingediende dossiers. 

§2. Een dossier is ontvankelijk als ze volledig is en voldoet aan de algemene bepalingen, de 

aanvraagvoorwaarden en subsidiemodaliteiten. 

§3. Enkel ontvankelijke dossiers worden voorgelegd aan de jury. 

 

 

IV - Jury 

Artikel 14. 

§1. Voor de selectie van de projecten stelt Stichting Monumentenstrijd een jury samen. Deze jury is 

samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken inrichters en het middenveld, aangevuld met 

deskundigen. Elk jurylid heeft een evenredige stem.  

§2. De jury maakt een advies op en legt dit voor aan de raad van bestuur van Stichting 

Monumentenstrijd die zelf geen deel uitmaakt van de jury. De raad van bestuur van de stichting 

maakt de uiteindelijke keuze welke projecten een subsidie ontvangen. 

Artikel 15. 

De jury beoordeelt de aanvraagdossiers op basis van volgende beoordelingscriteria: 

- de wijze van inschakeling van vrijwilligers 

- de voorbeeldwaarde, het vernieuwend of verbindend karakter 

- de uitstraling 

- de voorziene communicatie 

- de geachte haalbaarheid op vlak van projectrealisatie en timing 

- de complementariteit ten opzichte van andere initiatieven 

- de samenwerking met andere instanties 

- de toegevoegde waarde van de projectsubsidie 

- de kleinschaligheid  

Artikel 16. 

Het advies van de jury bevat de volgende elementen:  

1° een beknopte evaluatie per project op basis van de beoordelingscriteria vermeld in artikel 15 
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2° een opdeling van de projecten in positief en negatief geadviseerde projecten 

3° een rangschikking van de positief geadviseerde projecten 

 

 

Artikel 17. 

§1. De uiteindelijke en definitieve weerhouding en bevestiging van de gesubsidieerde projecten 

gebeurt door de raad van bestuur van Stichting Monumentenstrijd.  

§2. Alle aanvragers worden na de beslissing van de stichting op de hoogte gebracht. 

 

 

V – Subsidiemodaliteiten 

Artikel 18. 

§1. De subsidie bedraagt 80% van de aantoonbare kosten, met een maximum van 8000 euro indien 

het project ingediend wordt door erfgoedverenigingen die enkel met vrijwilligers werken en dus niet 

over betaald personeel beschikken. 

§2. De subsidie bedraagt 60% van de aantoonbare kosten, met een maximum van 8000 euro indien 

het project ingediend wordt door erfgoedverenigingen met een mix van vrijwilligerswerk en 

beroepskader. 

Artikel 19. 

§1. De basiswerking van een organisatie en personeelskosten komen niet in aanmerking voor een 

subsidie. 

§2. Volgende kosten komen eveneens niet in aanmerking:  

- aankoop van ICT-middelen (computers, digitale schermen …)  

- kosten voor catering 

§3. De subsidie is niet cumuleerbaar met een premie of andere subsidie van het agentschap 

Onroerend Erfgoed voor hetzelfde project. 

Artikel 20. 

§1. De subsidie kan enkel gebruikt worden voor de financiering van het ingediende project. 

§2. De uitbetaling van de subsidie gebeurt in 2 schijven: 70% bij start van het project en 30% bij het 

aanleveren van een eindverslag met schuldvordering dat ten laatste op 15 oktober 2020 moet 

ingediend worden bij de stichting.  

§3. De subsidie is in ieder geval beperkt tot het deficit van de volledige projectbegroting en wordt 

berekend op basis van de uiteindelijk gemaakte uitgaven.  

§4. De subsidie kan niet verhoogd worden. Als het eindbedrag van de werkelijke en gerapporteerde 

onkosten lager ligt dan dat waarop de subsidie werd berekend, dan wordt de subsidie in verhouding 

verminderd. 

 

 

VI – Bijzondere bepalingen 
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Artikel 21. 

Er is geen discussie mogelijk (via briefwisseling, e-mail of enige andere wijze) over de beslissing van 

de stichting en de jury en over de weerhouden projecten. 

Artikel 22. 

§1. De voertaal voor de projectoproep en -uitvoering is Nederlands. 

§2. De aanvrager vermeldt in alle betrokken communicaties zoals brieven, affiches, folders, 

publicaties, perscontacten, aankondigingen, programma’s en andere, op een gepaste en duidelijk 

zichtbare wijze de steun van Stichting Monumentenstrijd, het agentschap Onroerend Erfgoed en 

Herita. Daarvoor worden de correcte en volledige logo’s gebruikt.  

§3. De weerhouden projecten en de aanvragers blijven zowel tijdens als na de uitvoering ter 

beschikking voor ruimere publiciteits- en kennisdelingsmogelijkheden, ondernomen door de 

inrichters van deze projectoproep. 

Artikel 23. 

§1. Deelname aan deze projectoproep verleent noch de indiener van het project, noch de 

zakelijkrechtshouder(s) van het erfgoed enige rechten. Het kan evenmin enig recht op 

schadevergoeding doen ontstaan.  

§2. Deelname aan de oproep impliceert dat op geen enkele wijze en op geen enkel tijdstip zowel 

tijdens als na het project enige auteurs-, reproductie- en/of publicatierechten geclaimd kunnen 

worden jegens de inrichters van deze oproep. De eigenaar en/of zakelijkrechthouder van het erfgoed 

moet tevens toestaan dat de inrichters van deze oproep beeldmateriaal maken en/of gebruiken voor 

eigen communicatiedoeleinden. 

Artikel 24. 

Alle informatie die door de aanvrager verstrekt werd in het kader van deze projectoproep, zal 

uitsluitend gebruikt worden en dienstig zijn voor de organisatie van deze projectoproep. 

Artikel 25. 

§1. Door hun inschrijving aanvaarden de aanvragers dit reglement. Zij verbinden er zich toe om: 

- de subsidie enkel aan te wenden waarvoor ze bestemd is 

- zich aan de vooropgestelde timing te houden 

- het project uit te voeren volgens het goedgekeurde dossier en eventuele wijzigingen voor te 

leggen voor akkoord aan Stichting Monumentenstrijd 

- controle door Stichting Monumentenstrijd, het agentschap Onroerend Erfgoed en Herita te 

aanvaarden 

§2. Bij inbreuken op de bepalingen van dit reglement kan Stichting Monumentenstrijd beslissen tot 

het al dan niet uitbetalen van de subsidie of tot het terugvorderen van de reeds uitgekeerde 

bedragen. Hetzelfde kan gebeuren indien blijkt dat onjuiste, valse of onvolledige gegevens aan de 

inrichters verstrekt is. 

_______________ 


