Visienota “Cultuur-projecten van burgers en verenigingen”
Premisse
In de visie van CC Baarle staan vier pijlers centraal: cultuur, educatie, ontmoeting en sociaalmaatschappelijk. We nemen afhankelijk van de pijler een al dan niet meer actieve rol op. Voor de
pijler “ Cultuur” willen we een (pro)- actieve rol opnemen.
In de werkgroep van “de creatievelingen” borrelden heel wat voorstellen van diverse aard op. We
merken echter dat mensen wel wat terughoudender zijn als het erop aankomt om deze voorstellen
dan mee te realiseren.
CC Baarle staat open voor suggesties, projecten, creatieve voorstellen van mensen en verenigingen.
Ze vinden echter de weg niet genoeg naar CC Baarle voor deze voorstellen.

Doelen
•
•
•
•

CC Baarle heeft een pakket ondersteuningsmaatregelen ontwikkeld.
Mensen en verenigingen vinden hun weg naar CC Baarle bij het organiseren van projecten.
CC Baarle profileert zich meer als een organisatie waar je terecht kan voor projectondersteuning.
CC Baarle ontwikkelt een meer diverse programmering.

Wat
Burgers en verenigingen kunnen een cultureel project of activiteit ter ondersteuning indienen bij CC
Baarle.

Visie
Veel amateurkunstenaars
Heel veel mensen beoefenen een vorm van amateurkunsten in hun vrije tijd: theater, muziek, kunst,
dans… Onderzoek toont aan dat ongeveer 27 procent zich een actieve amateurkunstenaar noemt.
Het bereik van amateurkunsten is echter nog groter als je de bezoekers van expo’s,
theatervoorstellingen, concerten edm mee telt. Het sociale aspect van amateurkunsten is verder
belangrijk. Amateurkunstenaars beoefenen graag hun kunst (individueel of in groep) omwille van het
artistieke aspect, maar zeker het sociale gebeuren, de ontmoeting is een niet te verwaarlozen aspect.
Het profiel van amateurkunstenaars is zeer divers: jong en oud, hoog opgeleid en minder hoog,
vrouwen en mannen…

Samengevat: een brede doorsnede van de bevolking beoefent amateurkunsten of komt ermee in
aanraking.
(Bron: Amateurkunsten in beeld gebracht)

Diverse verenigingen
In een gemeente zijn veel verenigingen actief. Mensen verenigen zich graag om erbij te horen,
omwille van het sociale gebeuren, omwille van gemeenschappelijke interesses. De samenstelling van
de bevolking kan je bij verenigingen ook aantreffen. Veel verenigingen maken momenteel al gebruik
van de faciliteiten van ons cultureel centrum.

Actief organiseren
Mensen en verenigingen organiseren een divers pallet aan activiteiten in hun familie, in hun wijk en
buurt, in hun vereniging…. Heel wat mensen zijn er actief bij betrokken.
Actieve burgers en verenigingen willen niet dat wij alles voor hen oplossen met een
standaardoplossing. Ze willen maatwerk van ons en een cultureel centrum dat met hen meedenkt en
hen mee begeleidt. Er komt echter heel wat kijken bij zo’n organisatie op allerlei vlak. Je moet met
heel wat rekening houden. Voor wel wat mensen en verenigingen is het dan niet zo simpel.
CC Baarle neemt de actieve rol van burgers en verenigingen niet over, maar neemt een
ondersteunende rol op.

Meer participatie is minder verzuring en meer gelukkige mensen
Meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Een bijdrage leveren geeft burgers
voldoening, sociale contacten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden op te doen. Ze voelen
zich meer betrokken bij hun buurt, hun gemeente, de samenleving… Onderzoek toont aan dat
mensen die meer actief participeren minder verzuurd zijn en meer gelukkig.
(Bron: diverse onderzoeken van Professor Marc Elchardus en anderen)

Welke ondersteuning?
CC Baarle kan 5 manieren van ondersteuning bieden aan culturele projecten van burgers en
verenigingen. Het kan op 1 specifieke manier zijn, maar het kan ook een variatie van verschi-llende
mogelijkheden zijn.
De ondersteuning is trapsgewijs opgebouwd. Het eerste item van de ondersteuning kan altijd
aangevraagd worden. Wanneer er een financiële ondersteuning verwacht/gegeven wordt, is onze
betrokkenheid groter en intenser. Daarna zijn de organisatorische, technische en infrastructurele
ondersteuning mogelijk. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet een project voldoen aan één
of meerdere basisdoelstellingen van CC Baarle: cultuur, educatie, ontmoeting, sociaal. De focus ligt
echter wel op cultuur.

Inhoudelijk
Algemeen
Op termijn zetten we tips and tricks voor het organiseren op onze website: handleidingen, links naar
subsidielijnen van de gemeentes en andere instanties, Sabam en Billijke Vergoe-ding, draaiboeken,
timing promotie… Kortom allerlei nuttige informatie, gebundeld op 1 pagina voor organisatoren van
activiteiten. (Momenteel staat dergelijke info niet op de site van de gemeentes.)
Specifiek
Burgers en verenigingen kunnen bij CC Baarle langs komen voor zakelijk en artistiek advies. Dit kan
zowel als er nog maar een pril idee is als wanneer er al een meer uitgewerkt voorstel op tafel kan
liggen. We zetten graag onze knowhow en ervaring in. De beheerders en de directeur zijn het
aanspreekpunt.

Financieels
CC Baarle maakt een bedrag in haar begroting vrij om bepaalde projecten financieel mee te
ondersteunen. We willen hiermee stimulansen geven aan organisatoren die iets willen uitproberen.
We willen dat het financiële aspect geen drempel vormt voor het organiseren van de activiteit. De
hoogte van het bedrag hangt van een aantal criteria af. (zie verder)

Organisatorisch
We geven specifiek advies over alle organisatorische aspecten van een activiteit, we maken mee een
inrichtingsplan op, stellen onze materialen mee ter beschikking (tafels, stoelen, nadars…) als ze
beschikbaar zijn. Onze eigen materialen stellen we enkel in CCB ter beschikking, niet op locatie. We
gaan mee kijken naar het terrein edm

Technisch
Het technisch materiaal van CC Baarle is enkel ter beschikking voor een activiteit in CCB zelf, niet op
verplaatsing.
De uitleendienst van PVM Malle stelt heel wat materialen ter beschikking; audio, licht, projectie,
expo… Vele materialen zijn gratis te lenen of tegen een kleine vergoeding. CCB kan de materialen
uitlenen. We kunnen voor activiteiten deze materialen reserveren. Indien de planning het toelaat,
gaan we de materialen ook ophalen.

Infrastructureel
We stellen de zalen van CC Baarle aan het goedkoopste tarief ter beschikking voor de voorbereiding
en de uitvoering van de activiteit.

Criteria voor de financiële ondersteuning
De onderstaande criteria verwerken we in het aanvraagformulier.
Projecten kunnen tussen 200 en 1000 euro subsidie krijgen. Er zijn afwijkingen mogelijk bij grotere
projecten en/of bij projecten die passen in het algemene beleid van CC Baarle. .
•
•
•
•
•

Project van burgers of verenigingen uit Baarle en specifiek voor Baarle bedoeld.
Amateurkunstenaars krijgen toon- en presenteerkansen.
Een actieve samenwerking met twee verenigingen ( of 1 burger en 1 vereniging)
Een actieve samenwerking met meer dan twee verenigingen (of 1 burger en meerdere
verenigingen.)
Het project wordt niet enkel binnen de eigen kring gepromoot maar treedt actief naar buiten on
een groter bereik te bewerkstelligen.

Procedure aanvragen
•
•

•

•

Burgers en verenigingen maken een afspraak met de directeur of één van de collega’s voor
advies.
Na advies maken de organisatoren al dan niet een dossiertje op voor de financiële en andere
ondersteuning. Dit dossiertje is beperkt en vraagt geen ingewikkelde teksten of het maken van
een grote nota. Ook bij de opmaak van de nota kan men advies inwinnen.
Organisatoren maken een kleine nota op met hun voorstel. De directeur neemt een beslissing
over het project. Projecten tem 1000 euro worden autonoom beslist en de lijst wordt ter info
bezorgd aan de Raad van Bestuur. Projecten groter dan 1000 euro worden voorgelegd aan de
Raad van Bestuur ter goedkeuring.
Bij goedkeuring van financiële steun nodigt de aanvrager CC Baarle uit op het project. Ze
vermelden in elke publicatie (gedrukt of online) onze steun in de vorm van: “met steun van CC
Baarle’’ en het plaatsen van ons logo. We maken een kleine overeenkomst op voor de aanvrager
waarin we alle afspraken vast leggen.

