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Reglement voor projectondersteuning van West-Vlaamse koren. 

 

Binnen de perken van de werkingskredieten verleent Koor&Stem West-Vlaanderen vzw          
financiële ondersteuning van maximaal 300 Euro aan projecten die georganiseerd          
worden door aangesloten koren groepen. Voor uitzonderlijke projecten kan de raad van            
bestuur na grondige evaluatie de financiële ondersteuning aanpassen. De         
ondersteuning wordt beperkt tot één project per koor om de twee jaar. 

Onder project wordt verstaan: een concert met een verantwoord artistiek niveau,           
waarbij de inbreng van het koor overwegend centraal staat. Het project moet uiteraard             
plaats vinden in West-Vlaanderen. 

Met de ondersteuning wil Koor&Stem West-Vlaanderen vzw vernieuwende en         
verbredende initiatieven realisatiekansen bieden, samenwerkingsinitiatieven en      
interdisciplinaire initiatieven stimuleren en vooral kwaliteitsbevordering realiseren. 

Om in aanmerking te komen voor projectondersteuning moet de aanvrager (feitelijke           
vereniging of vereniging zonder winstoogmerk) aangesloten zijn bij Koor&Stem en          
volledig voldaan hebben aan de lidmaatschapsvoorwaarden. De aanvragende        
vereniging moet gevestigd en actief zijn in West-Vlaanderen. 

De koren die geselecteerd werden door de Provincie West-Vlaanderen voor de           
auditieconcerten en bijgevolg gesubsidieerd worden door de Provincie kunnen de          
projectondersteuning van Koor&Stem West-Vlaanderen in principe niet bekomen. 

De projectaanvragen worden uitsluitend ingediend via het on line aanvraagformulier op 
de website west-vlaanderen@koorenstem.be. Voor de goede orde moet de aanvraag 
minstens 3 maanden voor de aanvang van het project ontvangen worden. Een 
aanvraag die later ingediend wordt, loopt het risico niet meer tijdig en volledig 
onderzocht te kunnen worden. 
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De raad van bestuur van Koor&Stem West-Vlaanderen vzw beslist na evaluatie van het 
aanvraagdossier of het project voor ondersteuning in aanmerking komt.  

Projecten komen niet in aanmerking voor ondersteuning wanneer ze: 

● worden ingediend door een groep die niet bij Koor&Stem vzw is aangesloten 

● louter een randactiviteit zijn van een andere manifestatie 

● niet volgens de voorgeschreven procedure of te laat worden ingediend. 

De begroting moet alle kosten bevatten. De raad van bestuur beoordeelt het project 
overwegend op basis van de artistieke meerwaarde. 

Indien het project niet kan plaatsvinden of indien de gegevens die bij de aanvraag              
werden verstrekt veranderd zijn, brengt de initiatiefnemer Koor&Stem vzw daarvan          
onmiddellijk op de hoogte. 

Binnen twee maanden na het beëindigen van het project bezorgt de initiatiefnemer een             
afrekening met opgave van alle inkomsten en uitgaven, gestaafd met de nodige            
bewijsstukken. 

Indien na afloop van het project blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of indien              
de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de raad van bestuur van              
Koor&Stem West-Vlaanderen vzw de ondersteuning intrekken. De initiatiefnemer        
aanvaardt de controle door een door Koor&Stem West-Vlaanderen vzw aangesteld          
persoon. 

De initiatiefnemer dient in al zijn promotiemateriaal en mededelingen naar aanleiding 
van het project het logo van Koor&Stem West-Vlaanderen vzw te plaatsen. De 
initiatiefnemer dient tijdig een uitnodiging tot het bijwonen van het project te sturen aan 
Koor&Stem West-Vlaanderen vzw, Heilig-Hartstraat 8, 8870 Izegem of aan 
west-vlaanderen@koorenstem.be. De initiatiefnemer bezorgt op aanvraag enkele 
vrijkaarten voor Koor&Stem-vertegenwoordigers. 

De raad van bestuur van Koor&Stem West-Vlaanderen beslist in alle gevallen die niet 
geregeld zijn in dit reglement of die een explicitering vereisen. 

Dit reglement is besproken en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Koor&Stem             
West-Vlaanderen vzw op 5 oktober 2017 Het is van toepassing vanaf 15 oktober 2017              
en vervangt de bestaande reglementen betreffende de projectondersteuning van         
West-Vlaamse koren en de ondersteuning van een meerkorenproject. 

Ann Sarre, 
Voorzitter. 
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