
Aanvraag van een 
projectsubsidie voor 
kunstenaars in het kader van 
het Kunstendecreet 

KE090717-130228

Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Kunsten en Erfgoed 
Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL
Tel. 02 553 68 68 – Fax 02 553 69 69
Website: 

In te vullen door de 
behandelende afdeling

dossiernummer

ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u bij het agentschap Kunsten en Erfgoed een projectsubsidie aan voor kunstenaars, in het kader 
van het Kunstendecreet.

Wie vult dit formulier in?
Dit formulier moet ingevuld worden door de individuele kunstenaar die de projectsubsidie aanvraagt.

Hoe moet u deze aanvraag indienen?
U doet uw aanvraag zowel digitaal als op papier:
Voeg uw aanvraag en alle bijlagen samen in één bestand (pdf, zip-file ...) en stuur dat bestand per e-mail naar uw 
contactpersoon. U vindt de gegevens van uw contactpersoon hieronder. Zet in de onderwerpsregel van uw e-mailbericht 
de vermelding ' Aanvraag van een projectsubsidie', de naam van de kunstenaar en het jaartal. 
Stuur uw aanvraag samen met alle bijlagen ook met een aangetekende brief naar het agentschap of geef ze persoonlijk 
af tegen ontvangstbewijs op het onderstaande adres:
Kunsten en Erfgoed
T.a.v. (naam van de contactpersoon voor uw subsidieaanvraag)
Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL

Wie is de contactpersoon voor uw subsidieaanvraag?
- architectuur en vormgeving: cecile.jacobs@cjsm.vlaanderen.be - tel. 02 553 68 25
- audiovisuele kunsten en muziek: bart.belmans@cjsm.vlaanderen.be- tel. 02 553 69 91
- beeldende kunst: barbara.reyns@cjsm.vlaanderen.be - tel. 02 553 68 86
- dans, mengvorm, muziektheater, theater: kim.plaitsier@cjsm.vlaanderen.be - tel. 02 553 69 64
- sociaal-artistieke werking: peter.hinoul@cjsm.vlaanderen.be – tel. 02 553 68 82

Waar vindt u meer informatie?
Informatie over het Kunstendecreet vindt u op .

Opgelet! Als bepaalde gegevens in dit formulier veranderen nadat u uw aanvraag hebt ingediend, moet u dat zo snel 
mogelijk melden aan Kunsten en Erfgoed op het adres dat bovenaan op dit formulier staat.

Gegevens van de kunstenaar

1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.

aanschrijftitel De heer Mevrouw

voor- en achternaam   Stéphanie Vilayphiou   

kunstenaarsnaam    Stéphanie Vilayphiou  

straat en nummer    Munthofstraat 27

postnummer en
gemeente

1060 Sint-Gillis

geboorteplaats en
-land

    Saint-Martin-d'Hères, Frankrijk 

geboortedatum dag 0 5 maand 1 1 jaar 1 9 8 3

telefoonnummer of
gsm

  04 89 00 88 59   

mailto:peter.hinoul@cjsm.vlaanderen.be
mailto:kim.plaitsier@cjsm.vlaanderen.be
mailto:barbara.reyns@cjsm.vlaanderen.be
mailto:bart.belmans@cjsm.vlaanderen.be
mailto:cecile.jacobs@cjsm.vlaanderen.be
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faxnummer  geen    

e-mailadres   stephanie@stdin.fr   

website   http://stdin.fr/   

rijksregisternummer 8 3 1 1 0 5 3 9 0 1 9

IBAN B E 1 3 3 6 3 0 9 4 3 7 1 2 3 9         

          

BIC B B R U B E B B      

financiële instelling   ING België   

2 Wilt u de eventueel toegekende subsidie laten uitbetalen via een 
rechtspersoon of een feitelijke vereniging?

ja. Ga naar vraag 3.

nee. Ga naar vraag 6.

Gegevens van de rechtspersoon of de feitelijke vereniging

3 Vul hieronder de gegevens van de rechtspersoon of de feitelijke vereniging 
in.

naam      

rechtspersoonlijkheid      

ondernemingsnumme
r 

    .    .    

IBAN                           

          

BIC                      

financiële instelling      

4 Vul hieronder de correspondentiegegevens van de organisatie in.
U hoeft deze vraag alleen te beantwoorden als het correspondentieadres verschilt van het adres van de maatschappe-
lijke zetel.

straat en nummer      

postnummer en
gemeente

     

telefoonnummer      

e-mailadres      

faxnummer      

webadres      

5 Vul hieronder de gegevens van de contactpersoon in.

aanschrijftitel De heer Mevrouw

voor- en achternaam      

straat en nummer      

postnummer en
gemeente
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telefoonnummer      

e-mailadres      

faxnummer      
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Gegevens van het aanvraagdossier

6 Kruis de discipline aan waarbinnen deze subsidieaanvraag zich situeert.
U mag maar één hokje aankruisen.

architectuur en vormgeving

audiovisuele kunsten 

beeldende kunst

dans 

mengvorm

muziek

muziektheater 

sociaal-artistieke werking 

theater 

7 Kruis de indiendatum aan.
U mag maar één hokje aankruisen.

uiterlijk op 1 september voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 januari van het volgende jaar

uiterlijk op 1 december voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 april van het volgende jaar

uiterlijk op 1 maart voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 juli van hetzelfde jaar

8 Geef de naam en een korte omschrijving van het project.

Relearn: OSP Zomerschool, het opnieuw denken van ontwerp onderwijs.

9 Vul de financiële gegevens van de projectsubsidie in.

totale uitgaven   15000    euro

aangevraagd
subsidiebedrag

  12650    euro

Bij te voegen documenten

1
0

Kruis in vraag 11 tot en met 13 alle documenten aan die u bij dit formulier 
voegt.

Verplichte documenten

1
1

Voeg de volgende verplichte documenten met betrekking tot het project bij uw aanvraag.

een situering van het project en het belang ervan binnen het oeuvre van de aanvrager

een sluitende begroting

een voorstelling van de projectpartners. Voeg zo veel mogelijk engagementsverklaringen bij het dossier.

1
2

Voeg de volgende verplichte documenten met betrekking tot de aanvrager van de projectsubsidie bij uw aanvraag.

een curriculum vitae van de aanvrager

documentatie over het oeuvre van de aanvrager (persknipsels, recensies, …)

kritische teksten met betrekking tot het oeuvre van de aanvrager

Optioneel document

1 Als de aanvrager de mogelijk toegekende subsidie via een rechtspersoon of een feitelijke vereniging laat uitbetalen, voegt
u ook het volgende document bij uw aanvraag.
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3

een schriftelijke toestemming van de rechtspersoon of de feitelijke vereniging, waarin die zich akkoord verklaart om 
als ontvanger van de subsidie te worden beschouwd en om alle verplichtingen op zich te nemen die verbonden zijn 
aan de beslissing tot de toekenning van een subsidie

Ondertekening door de aanvrager

1
4

Vul de onderstaande verklaring in.

Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

datum dag 0 1 maand 0 3 jaar 2 0 1 3

handtekening

 

     

Privacywaarborg

15 De gegevens die u meedeelt, worden door het agentschap Kunsten en Erfgoed, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, 
verwerkt voor identificatiedoeleinden.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om kennis te krijgen van uw gegevens in ons bestand en zo nodig de
verbetering ervan aan te vragen.
Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u het register bij de Commissie voor de Bescherming 
van de Persoonlijke Levenssfeer raadplegen.


