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Projectfiche 2023 
Cultuurprojecten Gemeente Zandhoven 

 

1. Inleiding 

In Zandhoven vinden jaarlijks heel wat bijzondere cultuurprojecten plaats. Dat 

juichen het gemeentebestuur en de cultuurraad toe. Om nieuwe projecten en het 

vernieuwen van bestaande projecten te stimuleren geven zij met de campagne van 

Cultuurprojecten 2023 maar al te graag een duwtje in de rug. 

Organiseer je zelf een nieuw of vernieuwend cultuurproject? Of ken je een bijzonder 

project? Meldt dat project dan zeker voor cultuurprojecten 2023 via bijgevoegd 

formulier. 

Projecten kunnen aangemeld worden van 1 februari tot en met 15 maart 2023. 

Formulieren kunnen digitaal ingevuld worden via de website van gemeente Zandhoven 

(www.zandhoven.be) of aan het onthaal van het gemeentehuis. 

 

2. Deelnamereglement  

Gemeente en OCMW Zandhoven en de cultuurraad organiseren een campagne voor 

het stimuleren van cultuurprojecten in Zandhoven. 

1. DEELNEMEN 

o Deelname is gratis. 

o Je kunt het deelnamereglement en een invulformulier bekomen bij de dienst 

Vrije Tijd op het gemeentehuis (Liersebaan 12, 2240 Zandhoven) of op de 

website www.zandhoven.be.  

o Iedereen die officieel in Zandhoven woont (16+) of een in Zandhoven 

erkende vereniging kan een project indienen. Commerciële organisaties 

komen niet in aanmerking. 

o Iedereen kan maximaal één project van recente datum inzenden. 

o Je levert het ingevulde formulier ten laatste op 15 maart 2023 in. 

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 over de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonlijke gegevens, worden 

de gegevens van de deelnemers opgenomen in een bestand. De gemeente Zandhoven 

zal die gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van Cultuurprojecten 2023. 

2. VOORWAARDEN 

Een cultuurproject wordt gedefinieerd als een project rond kunst in zijn meest brede 

zin. Cultuur wordt in deze definitie gelijkgesteld met beeldende kunsten, 

podiumkunsten, literatuur, mode.... Zowel bestaande projecten die zichzelf 

vernieuwen of nieuwe projecten rond dit thema komen in aanmerking. Een project 

hoeft nog niet te hebben plaatsgevonden om deel te kunnen nemen.  

http://www.zandhoven.be/
http://www.zandhoven.be/
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Het gemeentebestuur van Zandhoven behoudt zich het recht voor om elk project dat 

niet voldoet aan de deze eisen te weigeren. 

3. BEOORDELING 

Projecten die ingediend werden voor 15 maart 2023 worden beoordeeld door de 

cultuurraad. Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van de deelnameforumlieren 

en eventuele extra informatie over het project die op vraag van de cultuurraad 

bekomen kan worden. 

De cultuurfunctionaris fungeert als commissaris. Hij maakt geen deel uit van de jury, 

maar leidt alles in goede banen. Projecten van leden van de cultuurraad komen zelf 

niet in aanmerking tenzij zij zich onthouden van het beoordelingsproces. Deelnemers 

leggen zich neer bij de beslissing van de cultuurraad.  

4. LAUREATEN  

De cultuurraad duidt drie laureaten aan voor cultuurprojecten 2023. Deze drie 

projecten worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en uitgenodigd op de 

avondnocturne die zal plaatsvinden op vrijdag 16 juni 2023. Tijdens deze nocturne 

worden de geselecteerde projecten in de kijker gezet.  

Het project “cultuurprojecten 2023” is bedoeld voor het stimuleren van projecten in 

onze gemeente. Om die reden mag het project niet gezien worden als een wedstrijd 

en wordt er dus ook geen winnaar gekozen. De drie laureaten genieten van extra 

ondersteuning voor hun project.  

5. REGLEMENT  

Door deel te nemen aan de wedstrijd en het inschrijvingsformulier in te dienen, 

aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement zonder 

voorbehoud, net als alle beslissingen die de organisatie zal nemen om het goede 

verloop van het project “Cultuurprojecten 2023” te verzekeren. 

Bij een onbeslist dispuut zal het college van burgemeester en schepenen een 

definitieve beslissing nemen. 

5. MEER INFO  

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Cultuur van de gemeente Zandhoven. 

Dieter Vandenbergh 

Dienst Cultuur – Dienst Vrije Tijd 

Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven  

03-410 16 47 | vrijetijd@zandhoven.be 

mailto:vrijetijd@zandhoven.be
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Coördinaten indiener 

Naam + voornaam  

Email  

Telefoon of GSM  

Adres  

 

Namens wie dien 

het project in (kruis 
en vul aan) 

O In persoonlijke naam 

O In naam van volgende vereniging (vul aan) : 

O In naam van volgende groep  (vul aan) :  

 

Bondige beschrijving project 

De Cultuurraad wil kunst in de meest brede betekenis van het woord stimuleren. 
Onder welk van onderstaande domeinen zou je het project situeren 

O : Beeldende kunsten  

O : Podiumkunsten  

O : Muziek 

O : Fotografie en Film 

O :  Literatuur en Poëzie 

O : Toegepaste kunsten (mode textiel, keramiek, design…) 

O : Andere. Specifieer……. 

 

Omschrijf bondig wat dit project inhoudt en waarom je/jullie het belangrijk vinden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


