
Hoe een subsidiedossier indienen via de verenigingendatabank 
(FENIX) 
 

1. Inloggen 
Log in op https://cultuur.csjdatabank.be. Heb je nog geen account? Maar dan een nieuw account aan (zie 
handleiding  ‘een account aanmaken’) 

 
2. Controleer gegevens 

U komt op het volgende scherm: 

 
Zorg ervoor dat de gegevens van uw vereniging in orde zijn. U kan ze controleren door op ‘gegevens 

vereniging’ te klikken. 

https://cultuur.csjdatabank.be/


Belangrijk voor een subsidieaanvraag: 

 Zorg dat bij het adres het financieel adres is ingegeven. Dat is het adres waar de gerechtigde van de 

bankrekening woont. U kunt steeds een ander postadres ingeven. 

 Zorg dat de Administratieve verslaggeving ook in orde is 

 

3. Aanvragen en formulieren 

Aan de linkerkant ziet u het stukje ‘Aanvragen en formulieren’, klik daaronder op ‘Nieuwe aanvraag’ 

 
 

  



4. Selecteer het juiste formulier 

 Alle mogelijke formulieren die u kan invullen verschijnen. Kies voor ‘2016 – Merksem 
Cultuurprojecten. 
(Kan u het formulier niet terug vinden? Klik dan eens op ‘Lopende aanvragen’, als u in het verleden 
hier al eens op geklikt heeft kan u het formulier daar terugvinden.) 

 Klik op ‘invullen’ 
 

 
 

 Als u op invullen geklikt heeft, krijgt u de vraag of u zeker bent dat u een nieuwe aanvraag wil 
aanmaken, klik op ‘ok’ 

  



5. Vul het formulier in.  

 Vragen met een rood * zijn verplichte velden.  

 Vergeet zeker geen begroting toe te voegen, zonder begroting kunnen wij uw dossier niet 
beoordelen. 

 Indien u een andere keer wilt verder werken aan het dossier dan klik je op ‘opslaan zonder indienen’ 

 Heb je alles ingevuld en wil je het dossier indienen, klik dan op ‘opslaan en indienen’ 
 

6. Bevestigingsmail 
Nadat u het dossier ingediend heeft zal u van ons een bevestigingsmail ontvangen. 
 
 

 
Dien uw dossier tijdig in. De beoordelingscommissie komt elke eerste dinsdag van de maand samen om de 
ontvangen dossiers te beoordelen, nadien worden zij zo snel mogelijk op de agenda van het 
districtscollege geplaatst. Reken zeker op een doorlooptijd van 6 weken. 

 


