Subsidiereglement OAZE-sessies
Toelichting en doel
Ginter is een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur, bibliotheek en erfgoed van de
acht gemeenten Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem.
Het OAZE project is een belangrijk onderdeel van de culturele samenwerking binnen Ginter. Met het
project OAZE willen we de Jonge Maker ondersteunen, bijvoorbeeld door de toonkansen voor jonge
makers te vergroten.
Jonge maker
Een jonge maker is een creatief talent gedomicilieerd binnen de Ginter-regio. Dat kan een talent
voor schrijven, muziek, dans, kunst en nog veel meer zijn. Door zich te registreren op het OAZEplatform kunnen de jonge makers voor zichzelf een profielpagina aanmaken. Dit is een soort
visitekaartje op het internet waar organisatoren hen gemakkelijk kunnen terugvinden om ze zo bij
projecten of evenementen te betrekken. Ginter zal de jonge makers ook ondersteunen,
bijvoorbeeld door hun toonkansen te vergoten binnen de Ginter-gemeenten.
Oaze-sessies
“OAZE-sessies zijn voorstellingen waarbij jonge makers de kans krijgen om hun creatieve
activiteiten (zoals muziek en beeldende kunst) in een professionele setting en voor publiek, te
brengen. Het uitgangspunt is om via de ‘OAZE-sessies’ podiumervaring aan te bieden, wat
essentieel is voor de ontwikkeling van talent uit de Ginter-regio.” (www.oaze.be)
Deze talentvolle jonge makers hebben dus een podium nodig. Om te zorgen dat er concerten en
andere creatieve activiteiten met jonge makers in de Ginter-regio georganiseerd worden, wil Ginter
een duwtje in de rug geven. Organisatoren die onze jonge makers een podium willen geven, kunnen
een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming. Ginter heeft hiervoor tot het einde van
de legislatuur budget voorzien.
Organisatoren van een evenement met een jonge maker op grondgebied van Gistel, Ichtegem,
Jabbeke, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout of Zedelgem kunnen een aanvraag indienen
voor een tegemoetkoming voor het boeken van de artiest/kunstenaar. De subsidie kan maximaal
€ 300 per evenement bedragen.

Evenementen
Art.1. Welke evenementen komen in aanmerking?
Evenementen die georganiseerd zijn:
-

Op grondgebied van de gemeenten Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Koekelare, Kortemark,
Oudenburg, Torhout of Zedelgem;
Moeten een publiek karakter hebben;
Kunnen zowel binnen als buiten zijn;
Kunnen zowel op privéterrein (bijvoorbeeld: café, tuin, garage, parking, loods) als publiek
domein (bijvoorbeeld: een straat, park, plein, jeugdcentrum) georganiseerd worden;
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-

Moeten voor iedereen integraal toegankelijk zijn (bijvoorbeeld: mensen met een handicap,
rolstoelgebruikers, buggy,…).

Aanvragen
Art. 2. Wie kan een aanvraag indienen
De aanvraag moet gebeuren door de organisator (leeftijd 16+) van het evenement.
Een organisator kan maar éénmaal per jaar in aanmerking komen voor het project “Oaze-sessies”.

Art. 3. Termijn voor indienen van de aanvragen
De subsidieaanvraag moet ten laatste één maand voor het plaatsvinden van het evenement worden
ingediend.

Art. 4. Indienen van de aanvraag
De aanvraag gebeurt via het online aanvraagformulier (www.oaze.be). Dit aanvraagformulier bevat
volgende informatie:
-

Naam en contactgegevens van de organisator
Opzet en doelstelling, algemene info en datum van het evenement
Adres en locatie waar het evenement zal plaatsvinden
Naam van de artiest/kunstenaar waarvoor de tegemoetkoming voorzien wordt
Link naar het profiel van deze artiest/kunstenaar op het OAZE-platform: oaze.be
Totale kosten jonge maker voor betreffend evenement
Rekeningnummer van de organisator

Enkel tijdig ingediende en volledige aanvragen komen in aanmerking voor een mogelijke subsidie in
kader van dit reglement.
De – volledige – aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het maximaal
budget is bereikt.

Subsidievoorwaarden
Art. 5. Beslissing
De coördinator van Ginter neemt binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst een beslissing tot al dan niet
toekennen van de subsidie.
Deze beslissing wordt per e-mail bekendgemaakt aan de aanvrager.

Art. 6. Subsidie
Ginter geeft een financiële tegemoetkoming in de kosten van de jonge maker. Deze bedraagt max.
€ 300. De organisator is verantwoordelijk voor de betaling van de door hem gekozen jonge maker.
Een getekende overeenkomst (tussen organisator en jonge maker) en betalingsbewijs worden samen
aan Ginter bezorgd zodat de tegemoetkoming op de opgegeven rekening kan worden gestort. De
bewijsstukken kunnen gemaild worden naar info@ginter.be. De uitbetaling van de subsidie zal
binnen 14 dagen na ontvangst van deze documenten gebeuren.
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Art. 7. Communicatie
In alle communicatie (zowel gedrukte als digitale publiciteit zoals sociale media, briefwisseling,
promotiemateriaal, uitnodigingen) moet de steun van Ginter duidelijk blijken door het logo van OAZE
te gebruiken en duidelijk te vermelden dat het evenement doorgaat “als Oaze-sessie” en “met
medewerking van Ginter”.
Op de website www.oaze.be wordt het logo van Oaze aangeboden.

Art. 8. Algemene verplichtingen
Door het indienen van de aanvraag aanvaardt de aanvrager uitdrukkelijk de bepalingen en
voorwaarden van dit reglement.
Ginter behoudt het recht de echtheid van bepaalde gegevens na te gaan en hierover inlichtingen in
te winnen, met alle middelen die zij nuttig acht.
In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager of niet naleven van de
voorwaarden, kan Ginter beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst
geen subsidies meer toe te staan aan de aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te
vorderen.
Indien een evenement waaraan subsidie werd toegekend, niet kan doorgaan of na indiening van de
aanvraag werd gewijzigd, deelt de aanvrager dit onmiddellijk mee aan Ginter. De coördinator van
Ginter kan de subsidie geheel of gedeeltelijk wijzigen of inhouden.

Art. 9. Geschillen
De raad van bestuur van Ginter is bevoegd in elk geschil aangaande dit reglement en haar uitvoering.

Dit Subsidiereglement OAZE-sessies werd goedgekeurd op de raad van bestuur van 15 september
2021 en treedt in werking vanaf 13 oktober 2021.
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