Subsidiereglement OAZE-creatie
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 ze te helpen in het
realiseren van een project.
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 hen 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-creatie
Jonge makers die een eigen project willen uitwerken (bijvoorbeeld productie of voorstelling cd,
maken van een film of documentaire, uitgeven van een boek, première van een nieuw
theaterstuk ondersteunen, …) kunnen terecht bij Ginter voor financiële ondersteuning.
De jonge makers van Ginter zijn creatief en zitten boordevol ideeën. Om die ideeën uit te voeren, is
soms een duwtje in de rug nodig. Ginter wil de jonge maker net dat zetje geven. Door een financiële
tegemoetkoming te geven en te zeggen dat we geloven in hun project. Ginter heeft hiervoor tot het
einde van de legislatuur budget voorzien.
Jonge makers (geregistreerd op OAZE-platform) op grondgebied van Gistel, Ichtegem, Jabbeke,
Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout of Zedelgem kunnen daarom subsidie aanvragen bij
Ginter indien zij een project willen uitvoeren. De subsidie kan max. € 500 bedragen.

Projecten
Art.1. Welke projecten komen in aanmerking?
-

-

De jonge maker (leeftijd 16+) is gedomicilieerd in een van de volgende gemeenten: Gistel,
Ichtegem, Jabbeke, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout of Zedelgem
Het project heeft betrekking op één of meer van de volgende culturele materies: de kunsten
(beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, letteren en taal, muziek, podiumkunsten,
architectuur, vormgeving/design), circuskunsten, amateurkunsten, cultureel-erfgoed of
sociaal-cultureel werk
Het project heeft een ruim en breed publiek voor ogen binnen en buiten de Ginter-regio
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Art. 2.
Het project waarvoor subsidie gevraagd wordt, heeft een realistische timing en is praktisch
uitvoerbaar. Er wordt tevens aangegeven wanneer het project zal worden afgerond.

Art. 3.
De projectsubsidie moet integraal worden aangewend voor het project en is bedoeld als
tegemoetkoming in creatie- en productiekosten.
Voor een tegemoetkoming in de kosten voor het presenteren van het project wordt verwezen naar
het ‘Subsidiereglement OAZE-sessies’.

Aanvragen
Art. 4. Wie kan een aanvraag indienen
De aanvraag moet gebeuren door de jonge maker die een project wil uitwerken.
Een jonge maker kan maar éénmaal per jaar en per project voor subsidie in aanmerking komen
conform dit reglement.

Art. 5. Indienen van de aanvraag
De aanvraag gebeurt via het online aanvraagformulier (www.oaze.be). Dit aanvraagformulier bevat
volgende informatie:
-

Naam en contactgegevens van de jonge maker
Toelichting van het project en verwachte einddatum
Link naar het profiel van de artiest/kunstenaar op het OAZE-platform: oaze.be
Een begroting van het project met daarin kosten gespecificeerd.
Rekeningnummer van de jonge maker

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. 6. Beslissing
De coördinator van Ginter neemt binnen 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. 7. Subsidie
Ginter geeft een financiële tegemoetkoming in de kosten van het project van de jonge maker. Deze
bedraagt max. € 500. De uitbetaling van de subsidie zal binnen 14 dagen na beslissing van de
coördinator van Ginter gebeuren.

Art. 8. 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
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te gebruiken en duidelijk te vermelden dat het project mede tot stand is gekomen “als onderdeel van
Oaze-creatie” en “met medewerking van Ginter”.
Op de website www.oaze.be wordt het logo van Oaze aangeboden.

Art. 9. 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.
Ginter kan vragen om op de hoogte te blijven van de voortgang van het project (o.a. aan de hand van
mailing, verslag, persoonlijk contact).
Sowieso bezorgt de organisator:
• aan de coördinator en de raad van bestuur van Ginter een uitnodiging voor het publieksmoment
(indien van toepassing)
• aan de coördinator en de raad van bestuur van Ginter het eventuele eindresultaat van het project
(catalogus, folder…)
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 project waaraan subsidie werd toegekend, niet uitgevoerd wordt 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, inhouden of terugvorderen.

Art. 10. 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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