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- Davidsfonds vzw, 02/512.89.43,  
brussel@davidsfonds.be

- Frans Masereelfonds, 02/502.38.80,  
brussel@masereelfonds.be

- Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging-gewest Brussel, 
02/742.03.23, hvvbrussel@skynet.be

- Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging, 
02/508.88.44, kristien.depraetere@kav.be

- Kristelijke Werknemersbeweging, 02/508.88.60, 
dimitri.vangansen@kwb.be

- Vlaamse Volksbeweging, 02/513.31.37,  
Tijl.rommelaere@vvb.org

- Willemsfonds BHG, 02/218.44.88,  
willemsfonds.brussel@skynet.be

- Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen –  
afdeling Brussel, 02/215.04.33,  
elizabeth.rodriguez@fzovl.be

- Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van 
Moslims, 02/503.13.25, brussel@voem.vzw.be

- Federation of Anglophone Africans in Belgium vzw, 
02/218.84.46, grietbonne@yahoo.com

- Federatie Marokkaanse Democratische Organisaties, 
02/344.69.92, fmdo.brussel@chello.be

- Federatie van Onafhankelijke Senioren, 
02/218.27.19, vickydierckx@fedos.be

- OKRA-trefpunt 55+, 02/555.08.30, brussel@okra.be

- Grijze Geuzen vzw, 02/742.03.23,  
hvvbrussel@skynet.be

- S-Plus, 02/546.15.29, Rohnny.buyens@fmsb.be

- Zinnema, Het Vlaams Huis voor Amateurkunsten in 
Brussel, 02/555.06.00, welkom@zinnema.be 

- Regenbooghuis & Holebi-overleg Brussel, 
02/503.59.90, info@rainbowhouse.be 

- Green Brussel, 02/209.16.30, info@greenbelgium.org 

- Seniorencentrum, 02/210.04.60,  
info@seniorencentrum-brussel.be 

- Citizenne/Vormingsplus.Brussel, 02/240.95.22, 
info@citizenne.be 
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1. Vlaamse Gemeenschapscommissie

Wie kan een subsidie voor sociaal-culturele 
projecten krijgen?

Alle Brusselse verenigingen met op zijn minst een  
Nederlandstalige werking.

Welke projecten maken de meeste kans om 
een subsidie te krijgen?

- Het project overstijgt de normale werking van de 
vereniging, bijvoorbeeld door een nieuwe metho-
diek, een bijzondere uitstraling, een nieuwe doel-
groep. Samenwerken met anderen is een pluspunt.

- Het project is maatschappelijk relevant, door bij-
voorbeeld een actueel thema aan te pakken, een 
sociale problematiek te belichten of een cultureel 
experiment mogelijk te maken. 

- Het project vindt plaats in Brussel en is hoofdzake-
lijk bedoeld voor ‘Brusselaars’. 

- Het project is toegankelijk voor een breed publiek. 
De doelgroep en de inspanningen om die doelgroep 
te bereiken, moeten goed omschreven worden.

- Het project heeft een realistische begroting.  
De VGC subsidieert niet voor 100%.

Hoe de subsidie aanvragen?

- Ofwel het standaardformulier voor projectaan vragen 
downloaden op www.vgc.be (sociaal-culturele 
verenigingen > subsidies >  projectsubsidies) en 
volledig invullen.

- Ofwel zelf een dossier samenstellen met volgende 
info: identificatie (met bewijs van een rekening-
nummer gekoppeld aan de vereniging), datum, 
plaats, omschrijving van de inhoud, doelstellingen, 
doelgroep, methodiek, planmatig verloop, samen-
werkingen, promotie en begroting.

Het standaardformulier of het dossier moet u onder-
tekenen en opsturen naar de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie, Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport, 
Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel.

Met vragen kan u terecht op 02/208.02.96 of 
02/208.02.44, benny.martin@vgc.be of ruth.muylle@
vgc.be .

Wanneer aanvragen?

- Als de aanvraag lager is dan 1.240 euro:  
uiterlijk 2 maanden voor de start van het project.

- Als de aanvraag hoger is dan 1.240 euro:  
uiterlijk 4 maanden voor de start van het project.

Wat gebeurt er met uw subsidieaanvraag?

De administratie en de werkgroep Sociaal-Cultureel 
Werk onderzoeken de aanvraag en geven een advies. 
Op basis van dat advies neemt het College een beslis-
sing. Ongeveer twee maanden na de beslissing krijgt u 
een brief met het advies en ongeveer een maand later 
staat het bedrag op uw rekening.

Hoeveel bedragen de subsidies?

Projectsubsidies staan zoveel mogelijk in verhouding 
tot de voorziene kosten en zijn afhankelijk van het 
VGC-budget. De bedragen schommelen tussen de 
1.000 en de 3.000 euro. Projecten die méér dan  
5.000 euro subsidies krijgen, zijn zeldzaam. 

Wie kan u helpen bij het opmaken van een 
subsidie-aanvraag?

- de 22 gemeenschapscentra van de VGC: voor uitge-
breide dienstverlening, samenwerking en huur van 
lokalen en ruimten: www.gemeenschapscentra.be 

- de consulent voor allochtone zelforganisaties, voor 
specifieke vragen: 02/609.55.73,  
emmanuel.beri@foyer.be

- Curieus Hoofdstedelijk Verbond Brussel vzw, 
02/504.91.96, info.brussel@curieus.be
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