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1. INLEIDING 

Staycation XL. Verbinden tijdens de zomer in Elsene is een voorzichtige stap naar het heropbouwen van 
het sociale en culturele leven dat zwaar beproefd werd door COVID19-pandemie. De projectoproep 

heeft dan ook een bijzondere aandacht voor de verbindende rol die culturele initiatieven in de 
samenleving hebben.  

 
Deze projectoproep richt zich tot burgers, verenigingen en organisaties, die in de zomermaanden met 

hun initiatief mee hun schouders willen zetten onder een verbindend, cultureel vrijetijdsaanbod in 
Elsene. Kandidaten kunnen werken rond één of meerdere van de vier vooropgestelde thema’s:  

 
- Gelijkwaardigheid en inclusie (Verbinden van verschillen) 

- Zelfexpressie en creatieve ontwikkeling (Verbinden via creatieve expressie) 
- Isolatie en eenzaamheid (Verbondenheid bevorderen) 
- Duurzaamheid en ecologisch bewustzijn (Verbinden op lange termijn) 

 
Verbinden kan in elke fase van het project (van de voorbereiding over de uitvoering tot het 

uiteindelijke resultaat) en op verschillende manieren (burgerparticipatie, interactie met de buurt, 
samenwerking, co-creatie, enz.).  

 
De initiatiefnemer van een geselecteerd project ontvangt een projectsubsidie van 2.000,00 euro en 

optioneel tot 400,00 euro aan leenkosten voor materiaal voor de uitvoering van zijn project in de 
periode van 21 juni tot en met 19 september 2021. Er zullen 15 projecten gehonoreerd worden. De 

geselecteerde projecten zullen ook opgenomen worden in de brede communicatiecampagne rond 
Staycation, die gecoördineerd wordt door de gemeente. 

 
CONTEXT 

Deze projectoproep kent zijn oorsprong in de 
gemeentelijke communicatiecampagne die in de zomer van 
2020 voor het eerst gevoerd werd. Onder de naam 

Staycation XL. Zomer in Elsene wilde de gemeente culturele 
verenigingen en hun activiteiten opnieuw zichtbaarheid 

bieden nadat de culturele sector sinds dat voorjaar volledig 
werd stilgelegd omwille van de COVID19-pandemie. De 

zomerse initiatieven van lokale, culturele verenigingen 
werden gebundeld tot een overzicht van het culturele 

vrijetijdsaanbod in Elsene tijdens de zomermaanden.  
 

Het woord ‘staycation’ is een samentrekking van de 
Engelse woorden ‘stay’ (blijf) en ‘vacation’ (vakantie) en 

duidt een vakantie in eigen streek aan. Gezien de 



omstandigheden en omwille van restricties zouden meer mensen dan anders hun zomermaanden in 

eigen land doorbrengen. Staycation XL. Zomer in Elsene bood hen een overzicht van lokale, 
kwalitatieve culturele activiteiten: 17 zomerse initiatieven (workshops, cinema in openlucht, 

tentoonstellingen, straatanimatie, voorleessessies in het park, e.d.) van 13 culturele organisaties. Meer 
dan 6.800 personen genoten van het Staycation XL programma in de periode van midden juni tot 

midden september 2020.  
 

2. VOORWAARDEN TOT KANDIDATUUR 

• De aanvrager kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn  

• Het project is een cultureel initiatief dat plaatsvindt in Elsene 

• De begin- en einddatum ligt tussen maandag 21 juni en zondag 19 september 2021  

• Het initiatief is gericht op de bewoners en/of bezoekers van de Gemeente Elsene 

• Het initiatief tracht verbinding te stimuleren door in te zetten op participatie, co-creatie 
en/of interactie met de buurt/wijk. 

• Het initiatief is publiek toegankelijk en draagt bij tot een zomers vrijetijdsaanbod  

• De initiatiefnemer zet in op toegankelijkheid en communiceert meertalig (minstens FR/NL) 
over en tijdens de activiteit(en). 

• Het initiatief sluit aan bij minstens één van de volgende thema’s:  

Gelijkwaardigheid en inclusie (verbinden van verschillen) 

Zelfexpressie en creativiteit (verbinden via creatieve expressie) 

Eenzaamheid en isolatie (verbondenheid bevorderen) 

Duurzaamheid en ecologisch bewustzijn (verbinden op lange termijn) 

 

Het indienen van een geldige kandidatuur moet gebeuren op ten laatste 19 april 2021 om 15:00 
 

3. EVALUATIE EN SELECTIECRITERIA VAN DE PROJECTEN 
De aanvraagdossiers zullen worden geëvalueerd op basis van 3 hoofdcriteria: 

 

 CRITERIUM AANDEEL IN 

EVALUATIE (100) 

BESCHRIJVING 

Thematische aanpak 30 De manier waarop er inhoudelijk zowel creatief als 

kwalitatief wordt beantwoord en ingespeeld op één of 
meerdere van de voorgestelde thema’s.  

 

Verbindende kwaliteit 

 

30 De manier waarop doelgroepen bij het proces worden 

betrokken (participatie) en hoe de uitwerking/resultaat 
wordt gedeeld/opengesteld (toegankelijkheid).  

 



Het openstellen van het project naar verschillende 
taalgemeenschappen toe via een meertalige communicatie 

over en binnen het project wordt eveneens in acht genomen. 

Methodologische 

kwaliteit 

40 Een afgewerkt, gestructureerd en autonoom project 

voorstellen met een realistische planning en 
verantwoordelijk budgetbeheer ten opzichte van de 

resultaten die voorop worden gesteld.  
 
Ook de manier waarop het initiatief rekening houdt met de 

geldende sanitaire maatregelen en ruimte laat voor 
anticipatie op wijzigende sanitaire maatregelen wordt in 

acht genomen. 

 
 
4. PLANNING EN ALGEMENE FINANCIËLE ASPECTEN 

 
Het ingevulde aanvraagdossier moet per mail worden verstuurd naar cultuur@elsene.brussels en 

in twee exemplaren per post naar het Gemeentesecretariaat, Elsensesteenweg 168 te 1050 
Brussel, ten laatste op maandag 19 april 2021 voor 15:00. Op de enveloppe vermeldt u ‘Dienst 

Cultuur en Wijkleven - Staycation XL’. Onder ADMINISTRATIEVE PROCEDURES leest u meer over 
het indienen van uw aanvraagdossier. 

 
Alle ontvankelijke kandidaat-pojecten worden geëvalueerd naar de vastgelegde evaluatiecriteria. 

Er zullen maximaal 15 projecten geselecteerd worden. Elk geselecteerd project ontvangt een 
projectsubsidie van € 2.000 voor de uitvoering van het project.  

 
De initiatiefnemers van de geselecteerde projecten worden in mei 2021 op de hoogte gebracht 

van hun selectie door het College van Burgemeester en Schepenen. Vervolgens wordt er een 
subsidieovereenkomst afgesloten.  
 

De initiatiefnemer krijgt een gesloten enveloppe van € 2.000,00 ter beschikking voor de 
uitvoering van het project (tussen 21 juni en 12 september 2021). Er wordt een voorschot van 

80% verstrekt, de overige 20% volgt na de justificatie van de gemaakte kosten. Optioneel kan 
er ook materiaal van de gemeente geleend worden. Binnen deze projectoproep kan deze 

leenkost tot € 400,00 opgenomen worden in de subsidieovereenkomst.  
 

Het algemene reglement met betrekking tot gemeentelijke toelagen is van toepassing. U vind 
het Reglement Gemeentelijke toelagen als bijlage. 
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5. UITSLUITINGSCRITERIA 

a. Elke handeling die niet aan de geldende gemeentelijke voorschriften en wetten zou 
beantwoorden; 

b. Elk project dat niet op het grondgebied van Elsene plaats vindt; 
c. Elk project dat niet binnen de aangegeven periode plaats vindt;  

d. Elke aanvrager die in 2021 een subsidie (in specie en/of in niet-specie) heeft of zal 
ontvangen van de Gemeente; 

e. Elk project waarin discriminerende, racistische of xenofobe acties of uitlatingen 
voorkomen; 

f. Als het aanvraagdossier niet compleet is. 
 

6. ADMINISTRATIEVE PROCEDURES: GEBRUIK PUBLIEKE RUIMTE EN MATERIALEN (OPTIONEEL) 
 

Indien u uw initiatief (deels of geheel) in de openbare ruimte plant en/of materiaal wil lenen dient u 

hiervoor het aanvraagformulier voor de organisatie van evenementen (zie bijlage) in te vullen en toe 
te voegen aan uw aanvraagdossier. Aanvullend op de aanvraag van het gebruik van de publieke ruimte 

dient u ook de veiligheid van uw evenement met betrekking tot COVID na te gaan. Via 
https://www.covideventriskmodel.be/ kan u een vragenlijst invullen, waarvan u het resultaat (in een 

PDF document) samen met het aanvraagformulier voor de organisatie van evenementen toevoegt aan 
het aanvraagdossier. Meer informatie vindt u via http://www.elsene.be/site/100-Een-evenement-

organiseren  
 

• GEBRUIK PUBLIEKE RUIMTE 
De minder centraal gelegen straten en pleinen die doorgaans ook minder gefrequenteerd worden 

zullen sneller een vergunning tot tijdelijk gebruik verkrijgen dan openbare ruimtes die reeds 
zonder cultureel initiatief druk bezocht worden. De huidige sanitaire omstandigheden waarbij 
grote drukte vermeden moet worden versterken dit aandachtspunt.  

 

• LENEN VAN MATERIALEN 

De leenkost van de materialen wordt becijferd door de gemeente en mag binnen deze 
projectoproep maximaal 400,00 euro bedragen. Een geselecteerd project kan dus bijkomend 

ondersteund worden voor maximaal 400,00 euro aan geleende materialen, bovenop het vaste 
bedrag van 2.000,00 euro voor de uitvoering van het project.  

 

⚠ Gelieve u voor het indienen van het aanvraagformulier voor de organisatie van evenementen te 

informeren naar de haalbaarheid van uw voorstel bij de Dienst Evenementen, die de autorisatie 

verleent voor het tijdelijke gebruik van de openbare ruimte en ook de uitleen van materialen regelt. 
Een project dat een tijdelijk gebruik van de publieke ruimte behelst, maar waarvoor de toestemming 

tot het gebruik van de publieke ruimte niet verleend kan worden, zal niet gehonoreerd kunnen 
worden.  

https://www.covideventriskmodel.be/
http://www.elsene.be/site/100-Een-evenement-organiseren
http://www.elsene.be/site/100-Een-evenement-organiseren


 

 
 

 
 

 
ALGEMENE PROCEDURE 

a. Het aanvraagdossier moet per mail worden verstuurd naar: cultuur@elsene.brussels en 
in twee exemplaren per post naar het Gemeentesecretariaat, Elsensesteenweg 168 te 

1050 Brussel, ten laatste op maandag 19 april 2021 voor 15:00. Op de enveloppe 
vermeldt u 'Dienst Cultuur en Wijkleven – Staycation XL 2021’.  

 
b. Het aanvraagdossier omvat:  

• Gedateerd en ondertekend kandidatuurformulier.  

• Indien de aanvrager een rechtspersoon is: de statuten van de structuur.  

⚠ Voor een rechtspersoon mag enkel de gemachtigde vertegenwoordiger 

ondertekenen. Verlopen mandaten in de statuten vormen een veelvoorkomend 

probleem en maken het dossier administratief niet-ontvankelijk. 

• Indien van toepassing: een ingevuld aanvraagformulier voor de organisatie van 

evenementen (met betrekking tot het gebruik van de openbare weg en het lenen van 
materialen). 

 
c. Verloop behandeling van de ingediende dossiers: 

• Dienst Cultuur en Wijkleven onderzoekt de conformiteit van de dossiers en evalueert 

ze; 

• Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de selectie van de projecten goed; 

• Elke toekenning van een subsidie maakt het voorwerp uit van een conventie tussen de 
Gemeente en de begunstigde; 

• Alle projectverantwoordelijken moeten binnen drie maanden na de sluiting van hun 

project een activiteitenverslag en een financieel verslag bezorgen; 

• De projectverantwoordelijken verbinden zich ertoe om hun project volgens de vervulde 

opties te realiseren; 
 

7. Niet-uitvoering van het project 
Bij een volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van het project worden de niet uitgegeven 
bedragen door de Gemeente teruggeëist. 

 
 

 

Dienst Evenementen 

E-mail:  events@elsene.brussels 

Tel:  02 515 67 76 
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8. Praktische inlichtingen 

 
Op vrijdag 26 maart 2021 van 12u30 tot 14u en op dinsdag 30 maart 2021 van 17u tot 18u30 

houdt de dienst Cultuur en Wijkleven via videocall een infosessie over de projectoproep 
Staycation. U dient zich hiervoor vooraf in te schrijven via cultuur@elsene.brussels, waarna u 

een link tot een digitaal meetingplatform ontvangt.  
 

Aanvullende inlichtingen kan u verkrijgen via: 
  

Dienst Cultuur en Wijkleven 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

9. BIJLAGEN 
 

- Kandidaatformulier Projectoproep Staycation XL. Verbinden tijdens de zomer in Elsene 
- Aanvraagformulier Organiseren van evenementen (bij gebruik van de openbare weg 

en/of lening van materiaal)  
- Reglement betreffende de toelagen (Gemeente Elsene) 

Mr. Jens Dupon (Cultuurbeleidscoördinator) 
E-mail:  jens.dupon@elsene.brussels   

Tel:  02/515.64.76    
  

 Mevr. Delphine Cugnon (Diensthoofd) 
E-mail:  delphine.cugnon@elsene.brussels 

Tel: 02/515.64.00    
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