
 
 

 
 
 

Kandidatuur voor de Provinciale Onroerend Erfgoedprijs 
2023: Erfgoedgemeenschap 

 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 
Dienst Erfgoed 
Gouvernementstraat 1 
9000 Gent 
tel. 09-267 72 71 
email: erfgoed@oost-vlaanderen.be 
 
 

In te vullen door de 
behandelende dienst 
Ontvangstdatum en 
volgnummer: 

 
 
 
Reglementering 
Met dit formulier kan je je kandidatuur stellen voor de Provinciale Erfgoedprijs, volgens het provinciaal 
reglement van 29 april 2020 met betrekking tot de jaarlijkse Prijs Onroerend Erfgoed van de Provincie 
Oost-Vlaanderen, zie www.oost-vlaanderen.be/erfgoedprijs.  
 
Provinciale Onroerend Erfgoedprijs 2023 
De editie 2023 wordt uitgeschreven voor ‘Erfgoedgemeenschap’. Hiervoor komen zowel feitelijke 
verenigingen van ten minste drie personen als rechtspersonen in aanmerking. Belangrijke begrippen zijn: 
 
• onroerend erfgoed: het geheel van archeologische sites, gebouwen, cultuurhistorische 
landschappen en stads- en dorpsgezichten, al dan niet beschermd. Hieronder worden ook begrepen: 
varend, rollend, rijdend en vliegend erfgoed, heraldiek, en cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken 
van een onroerend goed.  
• bijzondere verdienste: een voorbeeldige restauratie, een heraanleg of beheer met visie, een 
succesvolle publiekswerking, grensverleggend onderzoek, een passende herbestemming, een 
onverwachte redding, engagement en betrokkenheid die een verschil gemaakt hebben,…  
•      erfgoedgemeenschap: een groep mensen die een bijzondere waarde hecht aan erfgoed, en die dat 

erfgoed wil behouden en doorgeven aan toekomstige generaties. Het kan gaan om een 
buurtvereniging, een schoolgemeenschap, een oudheidkundige kring, een bedrijf, een sociaal-culturele 
vereniging, …; deze lijst is niet limitatief. Binnen dit reglement worden musea en erfgoedsites met 
betaald personeel niet als erfgoedgemeenschap beschouwd. 

 
Wie vult dit formulier in? 
De contactpersoon van het project vult dit formulier in en bezorgt het aan erfgoed@oost-vlaanderen.be 
 
 
Gegevens van de aanvrager (vul naar gelang wat past 1 of 2 in) 
 
1. Aanvrager met rechtspersoonlijkheid (vzw, stichting, vennootschap …) 
 

naam  ……………………………………………………………………………………………….. 
 

rechtsvorm  …………………………………………………………………………………….... 
 

straat en nummer ……….……………………………………………………………………………… 
 

postnummer en gemeente …………………………………………………………………………….. 

mailto:erfgoed@oost-vlaanderen.be
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/8c161357-1761-495e-b90a-363cf66bf355/Reglement%20Prijs%20voor%20Onroerend%20Erfgoed.pdf
http://www.oost-vlaanderen.be/erfgoedprijs
mailto:erfgoed@oost-vlaanderen.be


 
 telefoonnummer  ………………………………………………….………………………..... 
 
 e-mailadres  .…………………………………………………………………………………..... 
 
 website  ……………………………………………………………………………………..….……. 
 
 ondernemingsnummer  ………………………………………………………………………………….…  
 
 
2. Aanvrager als feitelijke vereniging 
 

Naam  ………………………………………………………………………………………………. 
 
 aantal leden  …………………………………………………………………..…………….…... 
 
 straat en nummer ……….……………………………………………………………………..……… 
 
 postnummer en gemeente  …………………………………………………………………... 
 
 telefoonnummer  ……………………………………………………………….…………… 
 
 e-mailadres  …………………………………………………………………..…………………. 
 
 website  ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. Vul de contactpersoon en de correspondentiegegevens in 
 

Naam en voornaam ……………………………………………………………………………………… 
 

straat en nummer  .………………………………………………………………………….... 
 

postnummer en gemeente  .……………………………………………………………….…. 
 
 telefoonnummer  …………………………………………………………………………….. 
 
 e-mailadres   …………………………………………………………………………….……….. 
 
 
4. Vul het rekeningnummer in waarop het prijzengeld gebeurlijk mag worden gestort 
   Opgelet: de rekening moet op naam van de organisatie staan 
 
BE …………………………………………………………………. 
 
BIC ………………………………………………………………… 
 
 
Onroerend erfgoed waarop de erfgoedwerking betrekking heeft 
 
5. Beschrijving van het onroerend erfgoed (cf. definitie hierboven) en de relatie van de organisatie 
    met het erfgoed (eigenaar, erfpachthouder, beheerder, aangestelde, buurtbewoners, …) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
6. Voeg hierbij een beschrijvende nota (max.5 pagina’s) waarin u de jury overtuigt van de waarde 
    van uw kandidatuur. Volgende aspecten kunnen hierin aan bod komen (niet-limitatieve lijst) 
 

- Historiek, actuele werking of projecten, toekomstplannen 
- De bijdrage tot de zorg voor, de ontsluiting en/of de valorisatie van het onroerend erfgoed in de 

provincie Oost-Vlaanderen 
- De uitstraling en/of de voorbeeldfunctie 
- Het vernieuwend karakter 
- Wijze waarop er samengewerkt wordt 
- Onderzoek, visievorming, medegebruik, herbestemming, … 

 
 
Bij te voegen bewijsstukken 
 
7. Voeg de volgende bijlagen (aankruisen) bij uw aanvraag 
  

O Voor rechtspersonen: Gecoördineerde tekst van de statuten van de aanvrager van de 
subsidie, zoals neergelegd op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel / 
Ondernemingsrechtbank 

 O Samenstelling van de bestuursorganen. 
 O Voorbeelden van publicaties en beeldmateriaal (indien van toepassing) 
 O Situeringsplannen en kaartmateriaal van het project (indien van toepassing) 
 O Voorbeelden van communicatie en publiekswerking (folder, educatieve brochure …) (indien           

van toepassing) 
 O Andere bijlagen die een goed beeld geven van de organisatie 
 
 
Externe advisering 
 
8. Alle aanvragen worden voorgelegd aan de jury van de Provinciale Onroerend Erfgoedprijs. Het 
advies van deze jury wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie, die beslist. Elke 
deelnemer wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing. 
 
 
Ondertekening 
 
9. Vul de onderstaande verklaring in 
 
Deze aanvraag moet worden ondertekend door de persoon (of personen) die de organisatie (eventueel 
overeenkomstig de statuten) rechtsgeldig kunnen verbinden. 
 
Ik verklaar op eer dat alle gegevens in dit formulier en in het bijbehorende aanvraagdossier naar 
waarheid ingevuld zijn. 
Ik verklaar kennis genomen te hebben van het reglement van 29 april 2020 met betrekking tot de 
jaarlijkse Prijs Onroerend Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
 
  
 datum ……………………………………………………….(DD/MM/JJ) 
 
 handtekening 
 
 
 
 
 
 
 voornaam en naam 
 



 
Privacybeleid 
 
Om een goede dienstverlening aan te bieden, werken wij veel met persoonsgegevens. De 
persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door Provincie Oost-Vlaanderen, 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De Provincie Oost-Vlaanderen is dus de verantwoordelijke voor de 
verwerking van je gegevens. 
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. 
Wij zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving, ook wel AVG of GDPR genoemd. 
Zie ook: https://oost-vlaanderen.be/privacybeleid.html 

https://oost-vlaanderen.be/privacybeleid.html
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