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Stadsmakers: veelgestelde vragen 
 
 
Op de volgende pagina’s vind je een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over 

Stadsmakers. De vragen zijn opgedeeld in vier thema’s: 

 

 Het nieuwe subsidiereglement 

 Activiteitssubsidies 

 Projectsubsidies 

 Praktisch 

 
Wil je meer info? Neem dan contact op met Stadsmakers: 

 

 tel. 0800 25 8 25 

 stadsmakers@stad.antwerpen.be  

 www.stadsmakers.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stadsmakers@stad.antwerpen.be
www.stadsmakers.be
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Het nieuwe subsidiereglement 

 

Wat wil de stad Antwerpen bereiken met Stadsmakers? 

De stad Antwerpen wil bewonersgroepen en verenigingen meer mogelijkheden geven om 

initiatieven op te zetten die de stad nog aangenamer maken.  

 

Je kan subsidies aanvragen voor kleine en grote initiatieven. Bovendien kan je werken rond 

verschillende thema’s. 

 

Stadsmakers zorgt voor administratieve vereenvoudiging. In plaats van verschillende subsidies 

op verschillende plaatsen aan te vragen, kan je vanaf nu terecht bij Stadsmakers. 

 

Kan ik bij Stadsmakers ook subsidies van districten, cultuur-, sport- en jeugddiensten 

aanvragen? 

Neen. Stadsmakers bundelt enkel de fondsen en reglementen die onder de bevoegdheid van 

schepen Duchateau vallen. Andere stadsdiensten en districten behouden hun eigen subsidies en 

reglementen. Via de verenigingendatabank vind je alle mogelijkheden. 

 

Stadsmakers bundelt negen subsidiereglementen. Is dit een besparing? 

Neen. Stadsmakers bundelt de subsidiereglementen om bewonersgroepen en verenigingen 

meer mogelijkheden te geven. Stadsmakers is dus geen besparing op de subsidies. Het is ook 

geen besparing op de personeelsinzet ter ondersteuning van bewonersgroepen en verenigingen. 

 

Welke soort activiteiten en projecten wil Stadsmakers ondersteunen? 

Stadsmakers ondersteunt activiteiten en projecten die: 

 de leefbaarheid in de stad bevorderen, 

 de woonomgeving en het samenleven in buurten verbeteren, 

 Antwerpenaars actief laten deelnemen aan de samenleving.  

 

Thema’s die binnen deze doelstellingen kunnen passen zijn onder andere: 

armoedebestrijding, buurtwerking, gezinsondersteuning, gezondheidspromotie, inclusie van 

personen met een handicap, integratie en inburgering, interculturele ontmoeting, leren werken 

met een computer en internet, samentuinen, sociale huisvesting en tijdelijke invulling van een 

niet-gebruikt terrein of gebouw. 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadsmakers/thema-s
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De doelstellingen van Stadsmakers zijn ruim. Worden ze nog concreter gemaakt? 

Stadsmakers kiest bewust voor ruime doelstellingen. Zo biedt Stadsmakers bewonersgroepen en 

verenigingen een ruim kader aan om acties, activiteiten en projecten te bedenken en te 

organiseren.  

 

Binnenkort kan je op de website goede voorbeelden van activiteiten of projecten bekijken. Zo 

worden de doelstellingen duidelijker en kan je inspiratie opdoen.  

 

Zijn er kosten die Stadsmakers niet terugbetaalt? 

De (werkings)kosten die jouw vereniging maakt om te kunnen bestaan worden niet terugbetaald. 

Het gaat bijvoorbeeld om de kosten verbonden aan het aanvragen of wijzigen van de statuten 

een vzw. Ook forfaitaire vrijwilligersvergoedingen en juridische kosten worden niet terugbetaald.  

 

Effectieve kosten gemaakt in functie van een activiteit of een project worden wel terugbetaald. 

Het gaat bijvoorbeeld om de huur van een lokaal waar een activiteit plaatsvindt. Je moet wel de 

betalingsbewijzen van deze kosten bijhouden. 

 

Moet mijn bewonersgroep of vereniging (beter) samenwerken met andere 

bewonersgroepen of verenigingen om een subsidie te krijgen? 

Neen. Maar Stadsmakers vindt het wel leuk dat je eens kijkt naar andere bewonersgroepen of 

verenigingen in jouw buurt.  

 

Zo vind je partners om mee samen te werken en kan je elkaars werking versterken. Bij grote 

activiteiten kan je wel een groter subsidiebedrag aanvragen als je samenwerkt met een partner 

om de doelgroep van je activiteit te vergroten.  

 

Als jouw vereniging een project wil uitvoeren, raadt Stadsmakers aan om samen te werken met 

partners. Een partner kan informatie geven over het gekozen thema of ervoor zorgen dat je een 

grotere doelgroep bereikt. 

 

Vroeger ontving mijn bewonersgroep of vereniging werkingssubsidies. 

 Bestaan deze subsidies nog? 

Neen. Werkingssubsidies bestaan niet meer. Sommige werkingskosten kunnen wel via een 

activiteitssubsidie of projectsubsidie betaald worden. Contacteer Stadsmakers als je vragen hebt 

over werkingskosten.   

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadsmakers/contact-7
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Wat moet ik doen als ik niet weet of mijn activiteit of project in aanmerking komt voor een 

subsidie? 

Kijk eerst na of jouw activiteit of project voldoet aan de voorwaarden om een subsidie te krijgen. 

Je kan Stadsmakers ook contacteren of langsgaan bij een medewerker in jouw buurt.  

 

Kan een subsidie van Stadsmakers worden gecombineerd met de burgerbegroting van het 

district Antwerpen? 

Ja. Een subsidie van Stadsmakers kan gecombineerd worden met de burgerbegroting of een 

andere subsidie. Tenzij het reglement van het betrokken district dit niet toelaat.  

 

Je moet in jouw aanvraag duidelijk vermelden dat jouw activiteit of project ook andere financiële 

steun krijgt. Er moet ook een duidelijk gescheiden boekhouding zijn zodat dezelfde kost niet via 

twee subsidies wordt betaald.  

 

Kunnen bewonersgroepen en verenigingen die niet uit Antwerpen komen een subsidie 

aanvragen?  

Ja. De activiteit moet wel in Antwerpen plaatsvinden en zich richten tot een Antwerps publiek. 

 

Moet het aanvraagformulier in het Nederlands worden ingevuld?  

Ja.  

 

Moet een vereniging zich registreren in een nieuwe databank? 

Stadsmakers werkt met de stedelijke verenigingendatabank. Ook de districten, sport- en 

cultuurdiensten werken met deze databank.  

 

Verenigingen of bewonersgroepen die al een account hadden, kunnen deze blijven gebruiken 

(bv. Opsinjoren en het Servicepunt Verenigingen). 

 

Heb je nog nooit subsidies aangevraagd? Of heb je een nieuwe vereniging?  

Dan moet je eerst een account maken voor de stedelijke verenigingendatabank.   

 

 

 

 

 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadsmakers/contact-7
https://opsinjoren.csjdatabank.be/
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Kunnen individuen een subsidie aanvragen? 

Ja. Je kan als individu een aanvraag doen voor een activiteit in je straat/buurt. Stadsmakers 

vraagt wel om minimaal twee medeorganisatoren te zoeken. Vermeld deze personen in het 

aanvraagformulier. Dankzij de medeorganisatoren vergroot het draagvlak voor jouw activiteit en 

moet je niet alles zelf doen.  

 

Je kan ook straatvrijwilliger worden, maar je krijgt er geen subsidies voor.  

 

Om projecten te kunnen indienen moet je wel een feitelijke vereniging of een vzw zijn. 

 

Wanneer ben je een bewonersgroep? 

Een bewonersgroep heeft minimaal drie organisatoren uit eenzelfde straat, buurt of wijk.  

Een van hen is de contactpersoon voor Stadsmakers. 

 

Moet de promotie van mijn activiteit of project in het Nederlands zijn? 

Ja. De publieke aankondiging van elke gesubsidieerde activiteit of project moet in het 

Nederlands gebeuren. Als je doelgroep een andere taal spreekt, kan je de tekst vertalen. De 

vertaling moet ondergeschikt aan de Nederlandse tekst staan.   

 

Ik vroeg in 2015 subsidies aan voor een project in 2016.  

Wat gebeurt er met deze subsidies? 

Als jouw aanvraag werd goedgekeurd, blijft het ondersteuningsaanbod geldig.  

De betalingen en verdere procedure gebeuren zoals afgesproken. 

 

Mijn vereniging organiseert veel activiteiten, maar ook enkele projecten.  

Hoe vraag ik het best subsidies aan? 

In dat geval komt je best eens langs. Maak een afspraak en stel jouw vraag aan één van de 

medewerkers van Stadsmakers.  

 

 

 

 

 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadsmakers/extra-acties/opsinjoren-straatvrijwilliger-maak-jouw-buurt-proper
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadsmakers/contact-7
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Moet mijn vereniging een aparte bankrekening hebben om subsidies te krijgen?  

Of worden subsidies ook gestort op persoonlijke bankrekeningen? 

Vraag je een subsidie aan in naam van jouw vereniging? Dan heeft jouw vereniging een 

bankrekening nodig. Ook als jouw vereniging een feitelijke vereniging is, open je dus een 

bankrekening op naam van jouw vereniging.  

 

Bewonersgroepen kunnen een activiteit of straatfeest ook aanvragen met een persoonlijke 

account. Zij worden wel op een persoonlijke rekening betaald.  

 

 

Activiteitssubsidies 

 

Ik heb een activiteitssubsidie aangevraagd.  

Wanneer weet ik of mijn aanvraag werd goedgekeurd? 

Ten laatste 2 weken nadat je jouw subsidieaanvraag indiende weet je of je een subsidie krijgt. 

Tijdens vakantieperiodes probeert Stadsmakers deze termijnen te behouden. 

 

Evalueert Stadsmakers mijn activiteiten? En hoe gebeurt dit?  

Ja. Maar in de eerste plaats evalueer je zelf jouw activiteit. Ten laatste één maand na jouw 

activiteit bezorg je Stadsmakers een inhoudelijk verslag (digitaal) en een overzicht van de 

inkomsten en uitgaven van de activiteit. 

 

Een medewerker van Stadsmakers kan jouw activiteit ook bezoeken. De medewerker kijkt na of 

jouw activiteit werd georganiseerd zoals je ze had aangevraagd.  

 

Ik organiseer een activiteit. Word ik dan ook begeleid door een meter of peter? 

Neen. Je kan wel altijd advies vragen aan de medewerkers van Stadsmakers.  

 

Let op: zowel deze medewerkers als de meters en peters van projecten werken ondersteunend. 

Zij geven je tips en advies. Jij of jouw vereniging moet de activiteiten zelf organiseren. 

 

 

 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadsmakers/contact-7
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Kan een straat maar 2 keer worden afgesloten? Of kan het meer via een 

evenementenaanvraag? 

Een straat kan slechts twee keer afgesloten worden voor een straatfeest, of korte of lange 

speelstraat. Stadsmakers hanteert deze limiet om de verkeersimpact in de buurt beperkt te 

houden.  

 

Mijn bewonersgroep of vereniging organiseert veel activiteiten.  

Moet ik voor elke activiteitssubsidie een aparte aanvraag indienen? 

Als je binnen een budget van 100 of 500 euro meerdere activiteiten kan organiseren, dan kan je 

een reeks van gelijkaardige activiteiten binnen één aanvraag indienen. Je kan dit op voorhand 

bespreken met een medewerker van Stadsmakers. 

 

Ik organiseer een uitstap. Kan ik subsidies krijgen voor een uitstap buiten Antwerpen? 

Je kan één keer per jaar subsidies aanvragen voor een uitstap. De uitstap heeft een betere 

integratie van kansengroepen in de samenleving als doel. Consumptieve uitstappen komen niet 

in aanmerking voor een subsidie (bv. uitstap naar een pretpark).  

 

Kan ik ook subsidies krijgen als ik een uitstap binnen de stad Antwerpen doe? 

Ja. Je een kleine of grote activiteitssubsidie aanvragen.  

 

Wat wordt bedoeld met een partner? 

Een partner is een andere bewonersgroep, vereniging of organisatie waarmee je samen een 

activiteit organiseert. De partner zorgt voor een groter en meer divers publiek. De samenwerking 

zorgt er ook voor dat er interactie is tussen de verschillende deelnemers. De partner organiseert 

de activiteit samen met jouw vereniging en is dus van bij de voorbereiding tot de evaluatie 

betrokken. 

 

Kan ik nog Cultuur in de straat aanvragen? 

Je kan nog altijd één keer per jaar Cultuur in de straat aanvragen. Het aanbod, in samenwerking 

met vzw Fameus, blijft bestaan voor tijdens straatfeesten.  

Kan ik een subsidie krijgen om een rommelmarkt te organiseren? 

Neen. Dit is een activiteit met commerciële doeleinden. Een geefplein mag wel.  

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadsmakers/contact-7
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Kunnen wij als moskee voor een iftar activiteitssubsidies aanvragen? 

Ja. Zolang het niet om religiebeleving of -verspreiding gaat. Het moet dus gaan om het 

samenbrengen van mensen. Je stelt de iftar dan ook open voor buurtbewoners of je werkt samen 

met bewonersgroepen uit de buurt. 

We organiseren een straatfeest. Moeten we apart toestemming vragen bij het 

evenementenloket voor een activiteit op de openbare weg? 

Neen. Dit wordt vanuit je aanvraag bij Stadsmakers meteen voor jou gedaan. 

Kan een speelstraat georganiseerd worden gespreid over de maanden juli en augustus? 

Neen. Dan moet je deze termijn opsplitsen en twee aanvragen indienen. Je neemt best even 

contact op met Stadsmakers. 

Krijgen vzw’s meer logistieke ondersteuning bij activiteiten dan feitelijke verenigingen? 

Neen. De logistieke ondersteuning van Stadsmakers is er voor bewonersgroepen, feitelijke 

verenigingen en vzw’s. 

 

Deze ondersteuning is wel afhankelijk van de aard van de activiteit en wordt op maat bekeken 

(rekening houdend met de beschikbaarheid van het materiaal). 

 

Wil je vereniging feestmateriaal van de stad lenen? Dan moet ze wel een vzw zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadsmakers/contact-7
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Projectsubsidies 

 

Ik heb een projectsubsidie aangevraagd.  

Wanneer weet ik of mijn aanvraag werd goedgekeurd? 

Ten laatste 60 dagen nadat je jouw subsidieaanvraag indiende, weet je of je een subsidie krijgt. 

 

Een jury beoordeelt mijn subsidieaanvraag. Wie zit er in de jury? 

De jury bestaat uit: 

 Drie medewerkers van de stedelijke bedrijfseenheid Samen Leven. 

 Drie externe deskundigen die worden aangeduid door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Evalueert Stadsmakers mijn projecten? En hoe gebeurt dit?  

Ja. Ten laatste twee maanden na jouw project bezorg je Stadsmakers een inhoudelijk verslag, 

een financiële afrekening en een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de activiteit. 

 

Je krijgt ook een meter of peter. Deze persoon is jouw contactpersoon tijdens het project. Hij of 

zij bezoekt het project en geeft je tips over de uitvoering van het project. Tijdens en na het project 

heb je met deze persoon ook een evaluatiegesprek.  

 

Komt het brandveilig maken van een lokaal in aanmerking voor een subsidie met 

infrastructurele middelen? 

Ja. Dit valt onder de doelstelling ‘de toegankelijkheid en ontsluiting van een werking te 

bevorderen voor een breed publiek’. 

 

Ik wil een subsidie aanvragen voor werken aan infrastructuur.  

Voor welke verbouwingswerken kan ik een subsidie krijgen? 

Je kan een subsidie krijgen voor werken waar je geen stedenbouwkundige vergunning voor 

nodig hebt. 
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Ik wil een subsidie aanvragen voor een project met personeels- en/of werkingsmiddelen. 

Welke kosten kan ik met deze subsidie betalen?  

Je kan met deze subsidie personeels- en/of werkingskosten betalen. Het moet gaan om 

persoons- of werkingskosten die je moest maken om het project uit te voeren. 

 

 Werkingskosten zijn bijvoorbeeld de huurkosten van een zaal en drukkosten van 

communicatiemateriaal. 

 Personeelskosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor professionele medewerkers.  

 

Waarom kan een project maar 2 keer verlengd worden? 

Een project is begrensd in tijd. Je stelt een einddoel voorop en tracht dit doel op het einde van de 

projectduur te bereiken.  

 

Je mag een project twee keer verlengen. Zo wil Stadsmakers je extra ondersteunen als jouw 

project positief geëvalueerd wordt en een meerwaarde is voor de stad Antwerpen en zijn 

inwoners. Voor een infrastructuurproject kan je maar één keer subsidies ontvangen. 

 

Daarnaast wil Stadsmakers dat zoveel mogelijk verenigingen een beroep kunnen doen op 

subsidies en ondersteuning.  

 

Wat doet een meter of peter? 

Een vereniging die een projectsubsidie aanvraagt, krijgt een meter of peter. Deze persoon is 

jouw contactpersoon tijdens het project. Hij of zij bezoekt het project en geeft je tips over de 

uitvoering van het project. De peter of meter contacteert je als de juryleden nog vragen hebben 

over jouw subsidieaanvraag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   11 / 11 

Praktisch 

 

Kan ik subsidies enkel via www.stadsmakers.be aanvragen? 

Ja. Via de website van Stadsmakers kan je digitaal subsidies aanvragen. 

 

Heb je hulp nodig? Of heb je geen computer? Neem dan contact op met Stadsmakers. Een 

medewerker zoekt dan samen met jou naar een oplossing.  

 

Kan ik nog altijd activiteiten van Opsinjoren organiseren?  

Je kan binnen Stadsmakers straatfeesten, speelstraten en poetsacties aanvragen.  

Als Opsinjoorder word je nu ook Stadsmaker.  

 

Ik kreeg via Opsinjoren boxen met materiaal? Doet Stadsmakers dit ook?  

Ja. Als je een groot straatfeest organiseert kan een vereniging of bewonersgroep maximaal twee 

keer per jaar maximaal drie materiaalboxen (met tafels, stoelen en/of tent) lenen. Dit aanbod 

geldt zolang de voorraad het toelaat. 

 

Waarvoor kan ik terecht bij een buurtsecretariaat? 

Verenigingen en bewonersgroepen kunnen lid worden van een buurtsecretariaat. Je kan er 

kantoormateriaal gebruiken, vergaderruimte gebruiken en andere verenigingen ontmoeten. 

  

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadsmakers/contact-7
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/verenigingen/buurtsecretariaten

