
Beoordelingscriteria activiteitssubsidies 

Ontvankelijkheid
• Is de aanvraag gebeurd binnen de vooropgelegde termijn?
• Is de activiteit enkel gericht op beleving of verspreiding van religie/godsdienst? 
• Is de activiteit enkel winstgevend of heeft de activiteit commerciële doeleinden? 
• Is de activiteit al ondersteund door een stedelijke organisatie?
• Zijn er al subsidies via andere kanalen toegekend? 

Doelstelling

1. De mate waarin de activiteit beantwoordt aan de doelstellingen van het reglement
• Het bevorderen van de leefbaarheid in de stad
• Het verbeteren van de woonomgeving en het samenleven in buurten 
• Een actieve deelname van alle Antwerpenaars aan de samenleving
• Het versterken van capaciteiten, benutten van talenten en bevorderen van welzijn en gezondheid van 

Antwerpenaars.

2. Doel van de activiteit 
• De activiteit stimuleert kleine ontmoetingen 

Bv.: Straatfeesten, speelstraten, lentepoets, buurtbomen, …

• De activiteit stimuleert ontmoeting binnen en/of tussen kansengroepen 
• De activiteit stimuleert ontmoeting tussen een divers publiek.  

Bv.: Turkse vereniging organiseert samen met de Gezinsbond een Turks ontbijt in hun eigen lokaal, waarbij de leden 

elkaar ontmoeten, de werking van de verenigingen wordt voorgesteld en daarna samen nagedacht wordt hoe ze in de 

toekomst verder kunnen samenwerken.

• De activiteit bevordert de inspraak in het beleid over armoede, gezondheid, diversiteit en leefbaarheid.  
Bv. Femma op uitstap naar Brussel i.v.m. bevraging emancipatie van de vrouw in 2020.

• De activiteit verlaagt of werkt de drempels weg tussen verenigingen en doelgroepen. 
Bv. een straatfeest vanuit Licht en Liefde (vereniging voor blinden) waarbij bezoekers van Licht en Liefde samen met de 

buren worden uitgenodigd.

• De activiteit speelt in op een nood/opportuniteit/actualiteit. 
Bv. hoe zoek ik werk? Info over onderwijssystemen in Antwerpen, info over gebruik A-kaart, info over politieke partijen,…  

Inhoudelijk

1. Algemeen 
• Is het reguliere werking of aanvullend?  

Bestuurs- en ledenvergaderingen van de vereniging vallen onder reguliere werking.

• Gaat de activiteit verder dan enkel bekendmaking van de eigen werking  
Bv. opendeurdagen
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2. Is de activiteit voldoende laagdrempelig? (financieel, openbaar karakter, toegankelijk …)
• Neutrale ontmoetingsruimte (openbaar domein/privé domein)
• De deelnameprijs aan de activiteit mag maximaal 6 euro zijn.

3. Communicatie
• Op welke manier wordt de activiteit bekendgemaakt bij de doelgroep? (geschatte impact) 
• Liefst via meerdere kanalen (Informele contacten, flyers, affiches, facebook, …)

4. Hoe duurzaam is de activiteit? 
• Aandacht voor aankopen duurzaam materiaal in de begroting (geen wegwerpmateriaal)

5. Bij het werken met (een) spreker(s): 
• Wat gaat de spreker brengen?
• Deskundigheid van de spreker, moderator,… aantonen (inclusief contactgegevens) 
• Bij een politiek thema moeten alle partijen vertegenwoordigd zijn.

6. Bij het huren van een zaal: 
• Is de zaal op maat van het initiatief? 
• Bereik i.f.v. de grootte/huurprijs van de zaal

7. Als er artiesten optreden:  
• Hiervoor kan je een tussenkomst tot max. 200 euro krijgen.

8. Als het gaat om een uitstap:
• Vervoer Uitstap - grote activiteiten buiten Antwerpen: één keer per jaar kan een Antwerpse initiatiefnemer een 

toelage ontvangen voor een activiteit buiten Antwerpen, maar wel binnen België. Het moet dan gaan om een 
uitstap voor specifieke doelgroepen om hun maatschappelijke deelname te bevorderen. 

• Voor uitstappen met personen met een handicap, waarvoor aangepast vervoer nodig is, voorziet de stad 
Antwerpen een hogere bijdrage in de transportkosten. Die moeten duidelijk aangegeven staan in de 
ingediende begroting.

9. Voor een straatfeest:
• Kleine ontmoetingen (er moet vooral veel ruimte zijn voor kleine informele babbels) als vertrekpunt. 
• Alle buren moeten uitgenodigd worden.

Specifiek voor grote activiteiten met partner
• De meerwaarde van het samenwerken met een partner is de kwaliteit van de activiteit te vergroten door een 

inhoudelijke en/of organisatorische bijdrage te leveren. 
• Louter logistieke ondersteuning wordt niet beschouwd als partnerschap.
• Het aandeel van de partner(s) in het realiseren van de activiteit .
• Wat is de relevantie van de gekozen partner i.f.v. het vooropgestelde doel?
• De beoogde diversiteit van en interactie tussen de deelnemers .
• Zit het programma inhoudelijk sterk in elkaar?
• Evenwicht tussen gezellig en inhoudelijk. 
• De activiteit wordt georganiseerd aanvullend op de reguliere werking. 
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Specifieke criteria per thema  

Gezondheidspromotie
• Draagt de activiteit bij aan gezondheidspromotie? 
• Sensibiliseert de activiteit het publiek of de deelnemers rond de gezondheidsthematiek?
• Is de activiteit wetenschappelijk verantwoord? (Advies vragen aan themaverantwoordelijken)

e-inclusie
• Zorgt de activiteit ervoor dat Antwerpenaren zelfstandiger aan de slag kunnen met computers, tablets, 

smartphones? 
• Is de activiteit op maat van kansengroepen (ouderen, inactieven, laaggeschoolden, anderstalige nieuwkomers) 

in de digitale kloof ? 
• TIP! De activiteit leidt toe naar de digitale dienstverlening van de stad en A-stad 

Gezinsondersteuning
• Ondersteunt de activiteit (aanstaande) ouders op het vlak van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van hun 

opgroeiend(e) kind(eren)/ jongere(n)? 
• Versterkt de activiteit competenties, vaardigheden, kennis en draagkracht van ouders? 
• Versterkt de activiteit de sociale, informele netwerken rond gezinnen? 
• Is de activiteit wetenschappelijk verantwoord? (Advies vragen aan themaverantwoordelijken)
• Tip! De activiteit werkt samen met de huizen van het kind of één van de partners binnen de preventieve 

gezinsondersteuning  (Logo van Huis van het kind opnemen bij promotiemateriaal).

Groen/buurtcontract/samentuinen
• Gaat het om de aankoop van klein gemeenschappelijk tuinmateriaal?
• Gaat het om de aankoop van infrastructuur voor de samentuin (groentebakken, kleine serre …)
• Gaat het om de aankoop van plantgoed en/of teelaarde i.f.v. collectief groen? 
• Gaat het om de aankoop van zaden, plantgoed, teelaarde of compost voor de samentuin?
• Is er een ontmoetingsluik gekoppeld aan het plantmoment?
• Zet de activiteit in op het vergroten van de kennis m.b.t. ecologisch tuinieren? 
• Gaat het om een noodzakelijke vervanging van planten ten gevolge van vandalisme, plantenziekte, sterfte door 

uitzonderlijke weersomstandigheden,…?
• Gaat het om de aankoop van plantgoed dat geschikt is voor de specifieke bestemming?
• Staat het bedrag van de aankoop in verhouding tot de beplante oppervlakte en het aantal deelnemers?

Specifiek voor buurtbomen en geveltuinen:
• Gaat het om de aankoop van plantgoed, teelaarde en klimhulpen voor het aanplanten van minimaal 8 

geveltuinen en/of 8 buurtbomen waarvoor minimaal 8 buurtbewoners zich duurzaam willen engageren?

Sociale huisvesting
• De activiteit verbetert de leefbaarheid in de wijken uit sociale huisvesting. Leefbaarheid is een containerbegrip 

(brede interpretatie, ook samenwerkingen met private huisvesting).


