Darna vzw
Vlaams-Marokkaans Culturenhuis
Steenstraat 25-27
1000 Brussel

REGLEMENT

Darna Express
Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de
dialoog tussen de Vlaams en Marokkaanse gemeenschappen

Het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Darna vzw organiseert een projectoproep voor
individuen en culturele organisaties uit Brussel en Vlaanderen.
Het projectenfonds Darna Express vindt zijn oorsprong in de overeenkomst die tussen de
Vlaamse Gemeenschap en Marokko werd ondertekend op 6 september 2016 ter oprichting
van het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Darna vzw. Eén van de functies van het nieuwe
cultuurhuis is het bevorderen en ondersteunen van Vlaams-Marokkaanse culturele
initiatieven door organisaties en individuen.
In het kader van deze functie werd overgegaan tot de oprichting van een projectenfonds. De
vzw is op zoek naar interessante culturele initiatieven die in Brussel en Vlaanderen kunnen
plaatsvinden. Alle culturele projecten die de dialoog tussen de Vlaamse en Marokkaanse
gemeenschappen bevorderen, kunnen in aanmerking komen. We geven daarbij bijzondere
– maar niet exclusief – aandacht aan jongeren.

1. Wie kan een aanvraag indienen?
- Eén of meerdere natuurlijke personen en kunstenaars
- De niet-commerciële vzw's en feitelijke verenigingen
Zowel de verenigingen als de natuurlijke personen moeten actief zijn in de brede kunsten cultuursector in Brussel of Vlaanderen en er hun maatschappelijke zetel, woonplaats,
atelier of secretariaat hebben.
2. Welke projecten komen in aanmerking voor een toelage?
Projecten die voor subsidie in aanmerking komen, moeten een aantoonbaar VlaamsMarokkaanse karakter hebben. Deze begrippen worden breed en inclusief
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geïnterpreteerd.
De projecten maken gebruik van één of meerdere kunstdisciplines (podiumkunsten,
muziek, beeldende kunsten, vormgeving, letteren, audiovisuele kunsten,...) of zijn sociocultureel van aard (culinaire activiteit, gespreksavond, …).
Projecten die voor en/of door jongeren zijn georganiseerd worden extra aangemoedigd.
Het gaat om activiteiten die de culturele talentontwikkeling en cultuurparticipatie van
jongeren beogen.
Het project moet binnen het jaar na de goedkeuring én in Brussel of Vlaanderen
plaatsvinden.

3. Voor welke uitgaven kan een subsidie aangevraagd worden?
Volgende kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan het project komen in aanmerking
voor een subsidie:
• artistieke gages;
• tijdelijke huurkosten;
• organisatorische kosten zoals de huur van technisch materiaal (geluidsinstallatie, een
podium, een wc-wagen, …), vrijwilligersvergoedingen, verplaatsingsonkosten
• promotie- en publicatiekosten (ontwerp promotiemateriaal, drukwerk, …)
• administratieve kosten;
• voertuig- en verplaatsingskosten;
• betaling van derden en onderaannemers, erelonen (voor
opleidingen/workshops/coaches)
In geen geval kan de subsidie gebruikt worden voor de interne werking van een organisatie
of als structurele ondersteuning.
De kosten worden bewezen aan de hand van facturen en onkostennota’s.

4. Aan welke criteria moet het project voldoen?
Het project heeft een (socio-) culturele missie en vertoont een duidelijk aantoonbare link
met de doelstellingen van vzw Darna:
• de interactie tussen de Marokkaanse en de Vlaamse cultuur bevorderen;
• de interculturaliteit in Brussel en in de rest van Vlaanderen bevorderen en versterken;
• een platform oprichten voor ontmoeting, dialoog en culturele uitwisseling tussen de
Marokkaanse en Vlaamse gemeenschappen;
• de burgers van de beide gemeenschappen, en de organisaties die ijveren voor de
Vlaams-Marokkaanse interculturaliteit, ertoe aanzetten om de kennis van de
Marokkaanse en Vlaamse cultuur wederzijds te verdiepen en deel te nemen aan het
maatschappelijk debat;
• bijdragen aan de ontwikkeling van een harmonische en eendrachtige samenleving,
met respect voor de culturele verschillen van beide gemeenschappen.
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Het projectvoorstel wordt daarnaast aan volgende criteria getoetst:
•
•
•
•
•
•
•

artistieke kwaliteit van het project
betrokkenheid van de vereniging
haalbaarheid van het project
originaliteit van het project
het project richt zich op de blinde vlekken in het Vlaams en Brussels cultureel veld
aanmoediging van actieve cultuurparticipatie
bevordering van de culturele ontmoeting tussen burgers, in het bijzonder jongeren

5. Wat is het bedrag van de subsidie?
Het aangevraagde subsidiebedrag mag maximum €10.000 bedragen
Voorwaarde: Het project wordt voor minstens 50% gefinancierd vanuit een andere
bron (andere subsidie, eigen middelen, …). De eigen inbreng hoeft niet uitsluitend
financieel te zijn, maar moet wel voldoende aangetoond worden. Eigen werkuren
komen niet in aanmerking.
6. Wat zijn de indiendata?
De subsidieaanvragen kunnen heel het jaar door worden ingediend, maar ze worden
slechts tweemaal per jaar door de jury onderzocht.
De twee volgende uiterste indiendata voor de subsidieaanvraag zijn:
- 30 juni 2018
- 1 december 2018
7. Hoe moet de subsidieaanvraag ingediend worden?
Stuur het ingevulde formulier en bijlagen naar project@darnavzw.be
8. Waaruit is een subsidiedossier samengesteld?
Het aanvraagdossier moet de volgende documenten bevatten :
• een exemplaar van het aanvraagformulier correct ingevuld, gedateerd en
ondertekend;
• een exemplaar van een gedetailleerd en realistisch budget van het project, met alle
geschatte inkomsten en uitgaven. In het aanvraagformulier vindt u een voorbeeld
voor het budget.
Verenigingen moeten ook volgende documenten toevoegen:
• de statuten van de vereniging (dit geldt niet voor de feitelijke verenigingen);
• een recente balans en resultatenrekening;
• het activiteitenverslag van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.
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9. Wat zijn de vereisten m.b.t. steunvermelding en communicatie?
Tijdens het evenement en op alle informatiedragers (drukwerk, digitale kanalen, etc)
i.v.m. het project moet de steun van vzw Darna en het logo worden vermeld. De logo's
kunnen opgevraagd worden via project@darnavzw.be (en later via de website te
downloaden). De begunstigde is verplicht om de leden van vzw Darna tijdig een
uitnodiging en vrijkaarten voor het project te bezorgen via de projectcoördinator.
Voor de projecten die de organisatie van een publieke activiteit inhouden, vragen we ons
ook een korte aankondiging te bezorgen met vermelding van de datum en de locatie, die
we dan op onze (sociale) media kunnen plaatsen.

10. Hoe gaat het verder na indiening van de aanvragen?
De ingediende aanvragen worden voorgelegd aan een jury die de dossiers beoordeelt op
volledigheid en inhoudelijke en artistieke waarde.
Midden januari (indiendatum 1 december) en midden september (indiendatum 30juni)
ontvangt u een antwoord op uw aanvraag.

11. Wanneer en hoe wordt het subsidiebedrag uitbetaald?
• Subsidiebedrag onder de €2.500
Bij een toegekend subsidiebedrag van € 2.500 zal de betaling in één schijf gebeuren,
na goedkeuring van het project.
•

Subsidiebedrag boven de €2.500 - uitbetaling in twee schijven:
De betaling gebeurt in twee schijven:
- De eerste schijf wordt na goedkeuring van het project uitbetaald. De omvang van
de eerste schijf bedraagt 75% van het toegekend subsidiebedrag.
- De tweede schijf (25%) zal uitbetaald worden na beëindiging van het project en
het indienen van een volledig dossier.

Ten laatste drie maanden na afloop van het project moet de begunstigde volgende
documenten indienen:
• inhoudelijk verslag (activiteitenverslag);
• financieel verslag met een volledig overzicht van de definitieve uitgaven en
inkomsten;
• bewijsstukken die betrekking hebben op de goedgekeurde uitgavenposten en;
• een exemplaar van het gebruikte promomateriaal of van het eindproduct (publicatie,
verslag, dvd, enz.) dat het resultaat is van het project.
Vanaf het moment van verzending van het volledig dossier moet de begunstigde
rekening houden met een termijn van minstens één maand vooraleer het bedrag van de
subsidie op zijn/haar rekening staat.
Darna vzw kan de subsidie geheel of gedeeltelijk inhouden of terugvorderen indien:
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•
•
•
•

de subsidie niet (geheel of gedeeltelijk) aangewend werd voor het doel waarvoor zij is
toegekend of niet strookt met de aangeleverde informatie in het subsidiedossier;
de gevraagde verantwoordingsstukken niet, niet tijdig of niet correct voorgelegd
werden;
geen controle werd toegelaten;
een andere voorwaarde van dit reglement niet werd nageleefd.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op:
vzw Darna
Steenstraat 25-27
1000 Brussel
02/ 514 62 80
project@darnavzw.be
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