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Omschrijving – Doel 
 
Met dit project hopen de Cultuurraad en de gemeente een nieuwe, frisse wind te laten waaien 
doorheen het verenigingsleven.  Deze cheque heeft een drievoudig doel.  In de eerste plaats willen we 
het socio-culturele leven in de gemeente stimuleren door de nodige financiële middelen ter 
beschikking te stellen.  In de tweede plaats wordt de verenigingen de kans geboden hun werking en 
de inzet van de leden te etaleren, om zo aan ledenwerving te doen.  Ten slotte wil de cultuurraad ook 
de samenwerking met andere verenigingen en organisaties bevorderen. 
 
Aan deze cultuurcheques willen we zogenaamde projectcheques koppelen.  Projectcheques zijn 
ongeveer gelijk aan de cultuurcheques, maar ruimer naar de inrichters toe.  Door het uitschrijven 
hiervan willen we ook tegemoetkomen aan de ideeën van bv. tijdelijke verenigingen, particulieren, 
scholen, …  De bedoeling blijft dezelfde: inrichten van bijzondere of vernieuwende projecten, 
opengesteld voor de gehele bevolking. 
 
Naar aanleiding van het cultuurbeleidsplan willen we elk jaar een som vrij maken voor dergelijke 
bijzondere en vernieuwende initiatieven.  De cultuurcheques zijn met andere woorden een 
aanmoediging om buitengewone initiatieven op te zetten, om iets te organiseren waar de 
verenigingen-inrichters anders niet de middelen toe hadden.   
 
Een jury, samengesteld uit mensen uit het culturele veld, eveneens van buiten de gemeente, zal 
uiteindelijk twee projecten weerhouden. De projecten die op de derde en vierde plaats eindigen, 
krijgen een aanmoedigingspremie om hun geleverde inspanningen te belonen. 
 
 
Voorwaarden 
 
- De voorgestelde activiteiten moeten gecategoriseerd kunnen worden onder de noemer 

"bijzondere en vernieuwende initiatieven" of een bijzonder cachet geven aan een reeds bestaande 
activiteit; 

- Samenwerking tussen verenigingen en organisaties staat centraal bij de uitvoering van het 
project; 

- De inrichters gebruiken de logo's van de Cultuurraad en de Gemeente Hechtel-Eksel bij de 
promotiecampagne voor hun project.  Deze logo's worden door de cultuurdienst ter beschikking 
gesteld; 

- De betrokken verenigingen verklaren zich bereid tot terugbetaling van de toegekende som bij niet-
uitvoering van het ingediende project;  

- De projecten kunnen, zonder de financiële steun van de cultuurcheque, niet of nauwelijks 
uitgevoerd worden. De verenigingen-inrichters voegen bij hun kandidatuur een raming van de 
kosten en opbrengsten om dit te staven; 

- Het bedrag van de Cultuurcheque moet volledig besteed worden aan de organisatie van het 
voorgestelde evenement. 

 
 
Bedragen 
 
Er worden twee projecten geselecteerd als uiteindelijke winnaars.  Elk ontvangt de som van € 1.750 
als tussenkomst in de onkosten.  Dit bedrag moet geheel gespendeerd worden aan de uitvoering van 
het project.   
 



Degenen die als derde en vierde geklasseerd zijn, krijgen een aanmoedigingspremie, telkens € 100.  
Aan deze som zijn geen uitvoeringsverplichtingen gekoppeld.  Deze premie is louter stimulerend 
bedoeld. 
 
De sommen worden uitbetaald door de gemeente Hechtel-Eksel na een positief advies van de 
gemeentelijke Cultuurraad.  
 

Frequentie – timing 
 
Per jaar wordt er één uitreiking voorzien van twee cheques en twee aanmoedigingspremies. 
 
De uitschrijving van de cheques vindt plaats in de periode januari-februari van elk jaar.  Ten laatste op 
31 oktober van datzelfde jaar moeten de kandidaat-projecten bij de gemeentelijke Cultuurdienst 
binnengebracht worden. In de periode november/december neemt de gemeentelijke Cultuurraad een 
beslissing over de projecten. In december wordt het resultaat aan de deelnemende verenigingen 
kenbaar gemaakt. De cultuurcheque(s) en aanmoedigingspremie(s) worden in januari/februari van het 
daaropvolgende jaar uitbetaald. 
De premies gelden telkens voor projecten die doorgaan tijdens het volgende jaar (bv. in het jaar 2008 
toekenning voor projecten in het jaar 2009). 
 

 
Wie komt er in aanmerking voor deze cheques? 
 
Deze oproep richt zich in eerste instantie tot de verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke 
Cultuurraad (cf. cultuurcheques).   
 
We willen ook tegemoetkomen aan een ruimer publiek (van verenigingen).  Vandaar dat we met de 
projectcheques mogelijkheden willen aanbieden aan bv. tijdelijke verenigingen, scholen, 
jeugdverenigingen.  De gestelde eisen blijven dezelfde: samenwerking en inrichten van bijzondere of 
vernieuwende projecten, opengesteld voor de gehele bevolking, zijn bepalende criteria voor de jury. 
 

 
Bijkomende informatie 
 
Voor bijkomende informatie kan u altijd terecht bij de dienst Cultuur of de Cultuurraad: 
 
Gemeente Hechtel-Eksel Voorzitter Cultuurraad  
Dienst Cultuur Jos Geyskens 
Don Boscostraat 5 Kortestraat 20 
3940  Hechtel-Eksel 3940  Hechtel-Eksel 
tel. 011 89 11 83  tel. 011/73.51.65 
e-mail: an.plessers@hechtel-eksel.be 
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