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Goedkeuring te hechten aan de convenanten tussen de Stad en de Turnhoutse culturele spelers
Samenvatting
De stad Turnhout sluit met Turnhoutse professionele culturele spelers die via hun werking worden erkend binnen
het kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap en / of partners zijn in het Warandemodel een convenant af. Het
gaat hierbij duidelijk om partners die zich op basis van hun werking verbonden hebben met en verankerd hebben in
de stad en regio en die hun administratieve zetel op het grondgebied van Turnhout hebben. Door hun werking,
activiteiten en initiatieven verdiepen en verbreden zij het aanbod in de stad, voor zowel Turnhoutenaar als
bezoeker. De stad Turnhout beschouwt hen dan ook als bevoorrechte partners die meewerken aan de regionale
uitstraling en de culturele eigenheid van de stad.
Voor zowel stad als convenantpartners is het van belang om afspraken op maat af te sluiten om een duurzame
(samen)werking te kunnen realiseren. In deze convenanten is er aandacht voor de ondersteuning vanuit de stad
naar de convenantpartner als voor de engagementen vanuit de convenantpartner naar de stad toe. Een
win-winsituatie voor beide.
De cultuurpartners waarmee een convenant wordt afgesloten tot en met 31 december 2019 zijn: Ar-Tur, Het
Gevolg, deKaaiman, Mooov, Storm op Komst, Strip Turnhout vzw, Stroom vzw en Theater Stap.
Motivering
Voorgeschiedenis
- Gemeenteraadsbeslissing 12 december 2007: goedkeuring cultuurbeleidsplan: Turnhout troef 2008 - 2013
- Collegebeslissing 7 juli 2008: principieel akkoord tot uitwerken stedelijke convenants professionele culturele
spelers
- Gemeenteraadsbeslissing 26 januari 2009: goedkeuring te hechten aan cultuurconvenanten
- Gemeenteraadsbeslissing 1 februari 2010: goedkeuring te hechten aan de convenant vzw Stroom
- Gemeenteraadsbeslissing 1 februari 2010: goedkeuring te hechten aan de convenant vzw Aktuwa
- Gemeenteraadsbeslissing 1 februari 2010: goedkeuring te hechten aan de convenant APB Cultuurhuis de
Warande
- Gemeenteraadsbeslissing 30 december 2013: goedkeuring te hechten aan de convenanten 2014 voor de
Turnhoutse culturele spelers.
- Gemeenteraadsbeslissing 15 december 2014: goedkeuring te hechten aan de convenanten tussen de stad en
vzw Aktuwa en APB de Warande
- Collegebeslissing 9 april 2015: Kennisname convenanten tussen de stad en de Turnhoutse culturele spelers
Feiten en context
In Turnhout zijn er een aantal professionele culturele spelers actief, erkend via hun werking binnen het
kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap en / of partners in het warandemodel. Met deze organisaties sluit de
stad een convenant af. In het verleden werden er reeds een aantal convenants afgesloten. Doel is een
win-winsituatie voor beiden.
De convenantpartners van de stad Turnhout zijn: Ar-Tur, Het Gevolg, Mooov, Storm op Komst, Strip Turnhout vzw,
Theater Stap, vzw aktuwa, stroom vzw, APB Cultuurhuis de Warande, deKaaiman.
In elke convenant is er een gezamenlijk deel terug te vinden en een deel op maat van de convenantpartner.

Juridische grond
- wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen;
Argumentatie
Zowel voor de stad als voor de partners zijn de convenanten een meerwaarde. De stad maakt duidelijk welke
engagementen de partners kunnen verwachten op verschillende domeinen. De convenantpartners laten hun
engagement blijken om om het stedelijk meerjarig beleidsplan mee uit te voeren. Deze convenanten hebben een
looptijd tot 31 december 2019.
Besluit
De gemeenteraad keurt de convenanten van Ar-Tur, Het Gevolg, Mooov, Storm op Komst, Strip Turnhoutvzw en
Theater Stap, Stroom vzw en de Kaaiman goed.
Deze convenanten vindt u als bijlagen. De looptijd van de convenanten is tot en met 31 december 2019.
Financiële gevolgen
Kosten
Toelage
Toelage
Toelage
Toelage
Toelage
Toelage
Toelage
Toelage

Begunstigde
Ar-Tur
HETGEVOLG
De Kaaiman
Mooov
Storm op Komst
Strip Turnhout vzw
Stroom vzw
Theater Stap

Bedrag

4.000 EUR
14.400 EUR
6.000 EUR
14.400 EUR
6.000 EUR
14.400 EUR
131.718 EUR
6.000 EUR

Ramingnummer
2015140738
2015140170
2015140173
2015140171
2015140736
2015140172
2015140168
2015140169

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Turnhout en Ar-Tur (
centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen)
Tussen
de stad Turnhout
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen met kantoren in het Stadskantoor, Campus
Blairon 200, 2300 Turnhout, vertegenwoordigd door de heer Eric Vos, burgemeester, en de heer Filip Buijs,
stadssecretaris,
hierna “stad Turnhout” genoemd, enerzijds,
en
Ar-Tur vzw, architectuurvereniging Turnhout en omgeving;
vertegenwoordigd door Jan Van Leuven, voorzitter, met zetel te Turnhout, Warandestraat 42
hierna “convenantpartner” genoemd, anderzijds
rek: BE55 0682 4604 2244
wordt, voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019, een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten.
De stad Turnhout sluit met Turnhoutse professionele culturele spelers die via hun werking worden erkend binnen
het kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap en / of partners zijn in het Warandemodel een convenant af. Het
gaat hierbij duidelijk om partners die zich op basis van hun werking verbonden hebben met en verankerd hebben in
de stad en regio en die hun administratieve zetel op het grondgebied van Turnhout hebben. Door hun werking,
activiteiten en initiatieven verdiepen en verbreden zij het aanbod in de stad, voor zowel Turnhoutenaar als
bezoeker. De stad Turnhout beschouwt hen dan ook als bevoorrechte partners die meewerken aan de regionale
uitstraling en de culturele eigenheid van de stad.
Ar-Tur is een partner in het cultuurbeleid van de stad Turnhout. Ar-Tur geeft met de werking mee uitvoering aan het
stedelijke beleidsplan.
AR-Tur beoogt als platform voor architectuur, stedelijkheid en landschap een zo groot mogelijke impact op de
ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving in de regio Kempen, hierbij zoveel mogelijk aansluitend op actuele
en toekomstige maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen en de regio. AR-TUR fungeert als een activerend,
faciliterend en inspirerend platform voor dialoog en samenwerking tussen de sector en maatschappelijke actoren,
niet vrijblijvend, maar met oog op verandering in lijn met de eigen visie en doelstellingen.

1. informatiedoorstroming - kennisuitwisseling
a. vanuit de convenantpartner
De convenantpartner bezorgt de (subsidie)dossiers, opgemaakt in het kader van het kunstendecreet of
participatiedecreet aan cultuurcoördinatie. Dit geldt zowel voor aanvragen als verslagen en afrekeningen.
b. vanuit de stad
De stad bezorgt aan de convenantpartner de nodige actuele info over het te voeren stedelijke beleid.
2. overlegmomenten
Ar-Tur engageert zich om actief deel te nemen aan stedelijke samenwerkings- en overlegintiatieven op basis van
inhoudelijke keuzes of expertise ter zake.
3. inhoudelijke en artistieke vrijheid
De convenantpartner beschikt over de volledige inhoudelijke en artistieke vrijheid binnen de eigen werking.
Stedelijk beleid
De convenantpartner onderschrijft waar mogelijk en op basis van de eigen inhoudelijke werking het stedelijk
meerjarenplan 2014 - 2019 . De organisatie ontwikkelt hierbij een specifieke visie op haar rol in de stad en de regio.
Dit veronderstelt een geëngageerde betrokkenheid bij en kennis van het maatschappelijke en culturele leven in
stad en regio.
4. communicatie
a. van de stad
De convenantpartners van de stad Turnhout kunnen rekenen op een loyale samenwerking met de dienst toerisme
& UiT van de Stad Turnhout die naargelang de behoefte, het belang en de doelgroep haar communicatiemiddelen
in onderling overleg inzet voor de inhoudelijke boodschappen van de convenantpartner.
b. van de convenantpartner
Binnen de communicatie van de convenantpartner wordt er melding gemaakt van de tekst ‘cultuurpartner stad
Turnhout’.
Op affiches en strooibiljetten wordt het stadslogo/beleven geplaatst.
De convenantpartners geven hun publieksactiviteiten in de UiTdatabank.
5. logistieke steun
Het stadsbestuur engageert zich om in de mate van het mogelijke in te spelen op vragen van convenantpartners
rond logistieke en technische ondersteuning. Deze vragen worden telkens gezamenlijk van nabij bekeken en
opgevolgd. Eerste aanspreekpunt in deze is cultuurcoördinatie Turnhout.
De convenantpartner kan voor publiek toegankelijke evenementen die binnen het kader van hun convenant vallen,
ingevolge het artikel 7 van het retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen
van materialen en het verlenen van toelatingen bij evenementen ( GR 15/12/2014 ), een vrijstelling krijgen voor
dossierkosten, toelatingen, ontleningen, technische prestaties en inname openbaar domein.
6. extra aandacht: omkadering en doelgroepen
De convenantpartner ontplooit actief initiatieven en methodieken om te komen tot een zo groot mogelijke
cultuurparticipatie. De acties die de stad Turnhout neemt in het kader van de subsidiëring lokale netwerken ter
bevordering vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede worden ondersteund. Mensen met een vrijetijdspas
kunnen gebruik maken van deze pas om deel te nemen aan een activiteit. Indien de stad inzet op de implementatie
van UiTpas is Ar-Tur een belangrijke partner.
De convenantpartners besteden binnen hun werking specifieke aandacht aan de educatieve omkadering van hun
activiteiten en de specifieke werking naar het onderwijs.
7. moreel engagement
De convenantpartners geniet het moreel engagement van de stad Turnhout om hun werking in zo optimaal
mogelijke omstandigheden uit te kunnen voeren. De stad ondersteunt deze werking actief waar mogelijk.
8. financiën
De stad verbindt er zich toe om voor de duur van deze overeenkomst jaarlijks een toelage te voorzien van
4 000 euro, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit bedrag in de begroting.
Deze toelage wordt gestort op rekeningnummer BE55 0682 4604 2244
De ter beschikking gestelde middelen per werkjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend of vorig werkingsjaar.
De opdrachthouder kan geen aanspraak maken op eventuele middelen die niet tijdens het werkingsjaar waarop zij
betrekking hebben, besteed worden. De jaarlijkse tussenkomst van het bestuur wordt overgemaakt op eenvoudige
vraag van de opdrachthouder.
De aanvraag tot het verkrijgen van het voorziene bedrag wordt via het betreffende aanvraagformulier
binnengebracht bij de dienst Financiën, Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.
Bij dit aanvraagformulier dienen ook volgende stukken gevoegd worden:
 de begroting van de vzw met vermelding van de datum van goedkeuring door de Algemene Vergadering

 de resultaat- en balansrekening van het werkingsjaar voorafgaand aan de aanvraag
 een inhoudelijk verslag
De opdrachthouder verbindt zich er toe de financiering enkel aan te wenden voor kosten die gepaard gaan met de
uitvoering van deze overeenkomst.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen is van toepassing.
Voor bijzondere activiteiten en initiatieven georganiseerd door de convenantpartners kan er projectmatige
ondersteuning voorzien worden.
voor Ar-Tur
Jan Van Leuven
voorzitter
voor de stad Turnhout
Eric Vos
Filip Buijs
burgemeester
stadssecretaris
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Turnhout en Stroom vzw

Tussen
de stad Turnhout
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen met kantoren in het Stadskantoor, Campus
Blairon 200, 2300 Turnhout vertegenwoordigd door de heer Eric Vos, burgemeester en de heer Filip Buijs,
stadssecretaris,
hierna “stad Turnhout”genoemd enerzijds,
en
Stroom vzw
vertegenwoordigd door de heer Louis Michielsen, voorzitter, met zetel te Turnhout, Warandestraat 42
hierna DINAMO genoemd
rekeningnummer; BE72 0882 1232 5416
wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31
december 2019.
De stad Turnhout sluit met Turnhoutse professionele culturele spelers die via hun werking worden erkend binnen
het cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap, of voor organisaties met een structurele kunstenwerking voor
personen met een handicap een convenant af. Het gaat hierbij duidelijk om partners die zich op basis van hun
werking verbonden hebben met en verankerd hebben in de stad en regio en die hun administratieve zetel op het
grondgebied van Turnhout hebben. Door hun werking, activiteiten en initiatieven verdiepen en verbreden zij het
aanbod in de stad, voor zowel Turnhoutenaar als bezoeker. De stad Turnhout beschouwt hen dan ook als
bevoorrechte partners die meewerken aan de regionale uitstraling en de culturele eigenheid van de stad.
DINAMO is een partner in het cultuurbeleid van de stad Turnhout. Stroom geeft met de werking mee uitvoering aan
het stedelijke beleidsplan.
DINAMO zet mensen in beweging. De sterke combinatie van zelfontplooiing, gemeenschapsvorming
en vrijwillige inzet maakt DINAMO uniek. DINAMO brengt een gevarieerd vormingsaanbod en versterkt zo de
verbindingen tussen mensen die willen leren en mensen die willen aanleren. DINAMO geeft ruimte aan
experimenten die inspelen op de polsslag van de samenleving. Iedereen kan zich zo verder ontplooien. Door in te
zetten op gemeenschapsvorming vernieuwen we het sociaal weefsel met het oog op een solidaire, duurzame,
open en cultureel diverse samenleving.
Het fundament van de werking is de inzet van vrijwilligers. Ze creëren en dragen het aanbod. De activiteiten
worden ontwikkeld in de culturele omgeving van de Warande in Turnhout en richten zich tot iedere volwassene in
de brede regio. DINAMO is de som van vrijwilligers, professionelen, deelnemers en partners. Hun kracht zet
DINAMO in beweging.
Stroom is een onafhankelijke vzw met stedelijke opdracht en onlosmakelijk verbonden met Cultuurhuis de
Warande
Algemene afspraken
1.
informatiedoorstroming - kennisuitwisseling
a. vanuit de convenantpartner
Stroom bezorgt beleidsmatige documenten en (subsidie)dossiers, aanvragen, verslagen en afrekeningen (bijv. in
het kader van het kunstendecreet of participatiedecreet) aan cultuurcoördinatie.
Stroom bezorgt op eenvoudig verzoek van het college een afschrift van de besluiten van de algemene vergadering
en de raad van bestuur.

Het stadsbestuur heeft steeds het recht op toezicht op de werking van Stroom, ondermeer op alle inkomsten en
uitgaven en alle boekhoudkundige bescheiden terzake.
De financiële verrichtingen van Stroom kunnen nagezien worden door 1 of meerdere personen, aangesteld door
het college, zonder verplaatsing van de stukken, maar met de verplichte medewerking van de
secretaris-penningmeester en de ambtenaar aangeduid door het stadsbestuur. Zij zullen deze bevindingen
overmaken aan het stadsbestuur, eventueel vergezeld van de voorstellen die zij noodzakelijk achten. Het gevolg
hiervan kan zijn dat het college bijkomende maatregelen oplegt ter controle van de werking van Stroom.
b. vanuit de stad
De stad bezorgt aan de convenantpartner de nodige actuele informatie over het te voeren stedelijke beleid.
2.
overlegmomenten
DINAMO engageert zich om actief deel te nemen aan stedelijke samenwerkings- en overlegintiatieven op basis
van inhoudelijke keuzes of expertise ter zake.
3.
inhoudelijke en artistieke vrijheid
DINAMO beschikt over de volledige inhoudelijke en artistieke vrijheid binnen de eigen werking. Stad Turnhout
wordt actief betrokken bij de opmaak en evaluatie en bijsturing van het beleidsplan van Stroom.
4.
stedelijk beleid
De convenantpartner onderschrijft waar mogelijk en op basis van de eigen inhoudelijke werking het stedelijk
meerjarenplan 2014 – 2019. De organisatie ontwikkelt hierbij een specifieke visie op haar rol in de stad en de regio.
Dit veronderstelt een geëngageerde betrokkenheid bij en kennis van het maatschappelijke en culturele leven in
stad en regio.
5.
communicatie
a. van de stad
DINAMO kan rekenen op een loyale samenwerking met de dienst Toerisme & UiT van de Stad Turnhout die
naargelang de behoefte, het belang en de doelgroep haar communicatiemiddelen in onderling overleg inzet voor de
inhoudelijke boodschappen van de convenantpartner.
b. van de convenantpartner
Binnen de communicatie van DINAMO wordt er melding gemaakt van de tekst ‘cultuurpartner van de stad Turnhout’
en wordt het stadslogo/beleven geplaatst.
Stroom geeft de publieksactiviteiten in in de UiTdatabank.
6.
logistieke steun
Het stadsbestuur engageert zich om in de mate van het mogelijke in te spelen op vragen van DINAMO rond
logistieke en technische ondersteuning. Deze vragen worden telkens gezamenlijk van nabij bekeken en opgevolgd.
Eerste aanspreekpunt in deze is cultuurcoördinatie Turnhout.
DINAMO kan voor publiek toegankelijke evenementen die binnen het kader van hun convenant vallen, ingevolge
het artikel 7 van het retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen van
materialen en het verlenen van toelatingen bij evenementen ( GR 15/12/2014 ), een vrijstelling krijgen voor
dossierkosten, toelatingen, ontleningen, technische prestaties en inname openbaar domein.
7.
extra aandacht: omkadering en doelgroepen
DINAMO ontplooit actief initiatieven en methodieken om te komen tot een zo groot mogelijke cultuurparticipatie. De
acties die de stad Turnhout neemt in het kader van de subsidiëring lokale netwerken ter bevordering van de
vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede worden ondersteund. Mensen met een vrijetijdspas kunnen gebruik
maken van deze pas om deel te nemen aan een activiteit. DINAMO is een belangrijke partner van de stad bij de
implementatie van de UiTpas..
8.
moreel engagement
DINAMO geniet het moreel engagement van de stad Turnhout om haar werking in zo optimaal mogelijke
omstandigheden uit te kunnen voeren. De stad ondersteunt deze werking actief waar mogelijk.
9.
financiën
De stad verbindt er zich toe om voor de duur van deze overeenkomst een toelage te voorzien van ,
131 718 euro in 2015
128 118 euro in de periode 2016 – 2019
onder voorbehoud van de goedkeuring van dit bedrag in de begroting.
Deze toelage wordt gestort op rekeningnummer BE72 0882 1232 5416
De ter beschikking gestelde middelen per werkjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend of vorig werkingsjaar.
De opdrachthouder kan geen aanspraak maken op eventuele middelen die niet tijdens het werkingsjaar waarop zij
betrekking hebben, besteed worden. De jaarlijkse tussenkomst van het bestuur wordt overgemaakt op eenvoudige
vraag van de opdrachthouder.

De aanvraag tot het verkrijgen van het voorziene bedrag wordt via het betreffende aanvraagformulier
binnengebracht bij de dienst Financiën, Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.
Bij dit aanvraagformulier dienen ook volgende stukken gevoegd worden:
 de begroting van de vzw met vermelding van de datum van goedkeuring door de Algemene Vergadering
 de resultaat- en balansrekening van het werkingsjaar voorafgaand aan de aanvraag
 een inhoudelijk verslag
De opdrachthouder verbindt zich er toe de financiering enkel aan te wenden voor kosten die gepaard gaan met de
uitvoering van deze overeenkomst.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen is van toepassing.
Voor bijzondere activiteiten en initiatieven georganiseerd door de convenantpartners kan er projectmatige
ondersteuning voorzien worden.
Op verzoek van DINAMO kunnen, binnen de wettelijke beperkingen, door het stadsbestuur voorschotten op deze
toelage worden uitbetaald.
a. Het boekjaar zal lopen van 1 september tot en met 31 augustus, wat overeenkomt met de
seizoensgebonden werking van DINAMO.
b. Enerzijds draagt DINAMO, in het kader van onderhavige opdracht, de specifieke organisatiekosten.
Anderzijds int zij alle ontvangsten eigen aan de bedoelde activiteiten. Stroom zal zich op vraag van het
stadsbestuur verantwoorden over de toegepaste tarieven.
c. DINAMO dient een volledige boekhouding bij te houden. De gekozen wijze van boekhouding dient te
beantwoorden aan de wettelijke voorschriften.
d. Alle ontvangsten van DINAMO mogen slechts gebruikt worden voor het dekken van de kosten ter
verwezenlijking van haar doel. Een eventueel overschot mag overgedragen worden naar het volgende
boekjaar. Evenwel mag de totale beschikbare reserve niet meer bedragen dan 50.000 euro. Bij
overschrijding van dit bedrag, dient het overschot overgemaakt te worden aan het stadsbestuur.
10.
infrastructuur
DINAMO mag gratis gebruik maken van de lokalen, de technische uitrusting, de bemeubeling en van alle goederen
aanwezig in de lokalen aan het Kongoplein die normaal dienstig zijn voor het inrichten van de activiteiten.
DINAMO mag geen enkele wijziging aan de stedelijke infrastructuur aanbrengen die gebruikt wordt zonder
toestemming van het stadsbestuur. De met toestemming aangebrachte wijzigingen, blijven eigendom van de stad
Turnhout zonder recht op enige vergoeding.
Stad Turnhout engageert zich om, bij stopzetting van de huisvesting op het Kongoplein, deze werking zo maximaal
mogelijk in te bedden in de nieuwe kunstencampus op Turnova.
11.
materialen
DINAMO moet alle goederen van de stad Turnhout zorgvuldig en voorzichtig behandelen als een goede huisvader.
De goederen die DINAMO zelf verwerft, hebben de infrastructuur die permanent in gebruik is door DINAMO als
standplaats en komen bij het einde van de opdracht toe aan de stad Turnhout.
DINAMO mag enkel roerende goederen verwerven onontbeerlijk voor de eigen werking.
12.
verzekering
DINAMO dient haar burgerlijke verantwoordelijkheid te verzekeren op zo’n manier dat zij geniet van voldoende
dekking voor elk schadegeval dat zich kan voordoen in het kader van haar werking.
De verzekering voor vrijwilligers en deelnemers wordt betaald door de Stad Turnhout.
13.
personeel
Wijzigingen in het personeelsbestand worden ter kennis gegeven aan het college van burgemeester en schepenen
van de stad Turnhout.
De rechten en plichten van de medewerkers in dienst van Stroom zullen in de mate van het mogelijke gelijkgesteld
worden aan de rechten en plichten van de medewerkers van de stad Turnhout. Meer concreet: gelijkstelling van de
loonbarema’s toegekend aan gelijkaardige stedelijke functies, toekenning van fietsvergoeding, toekenning van
maaltijdcheques, verplichte vorming en bijscholing, houden van plannings- functionerings- en
evaluatiegesprekken.
Het stadsbestuur verbindt er zich toe om haar verantwoordelijkheid op te nemen van de gevolgen bij een wijziging
van de personeelssubsidies van de Vlaamse Overheid (om. Sociaal Passief).
Bij ernstige wijziging van de betoelaging zal een constructieve onderhandeling tussen het stadsbestuur en Stroom
plaatsvinden.
14.
Structuur
In de raad van bestuur vaardigt het stadsbestuur twee personen af met stemrecht, waaronder de bevoegde
schepen.

voor vzw Stroom
Louis Michielsen
voorzitter
voor de stad Turnhout
Eric Vos
burgemeester

Filip Buijs
stadssecretaris

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Turnhout en HETGEVOLG
Tussen
de stad Turnhout
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen met kantoren in het Stadskantoor, Campus
Blairon 200, 2300 Turnhout, vertegenwoordigd door de heer Eric Vos, burgemeester, en de heer Filip Buijs,
stadssecretaris,
hierna “stad Turnhout” genoemd, enerzijds,
en
vzw HETGEVOLG
vertegenwoordigd door Paul De Bruyne, voorzitter, met zetel te Turnhout , Otterstraat 31-33
hierna “convenantpartner” genoemd, anderzijds
rek: BE85 0017 2994 7106 (BNP Fortis)
wordt, voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019, een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten.
De stad Turnhout sluit met Turnhoutse professionele culturele spelers die via hun werking worden erkend binnen
het kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap en / of partners zijn in het Warandemodel een convenant af. Het
gaat hierbij duidelijk om partners die zich op basis van hun werking verbonden hebben met en verankerd hebben in
de stad en regio en die hun administratieve zetel op het grondgebied van Turnhout hebben. Door hun werking,
activiteiten en initiatieven verdiepen en verbreden zij het aanbod in de stad, voor zowel Turnhoutenaar als
bezoeker. De stad Turnhout beschouwt hen dan ook als bevoorrechte partners die meewerken aan de regionale
uitstraling en de culturele eigenheid van de stad.
HETGEVOLG is een partner in het cultuurbeleid van de stad Turnhout. HETGEVOLG geeft met de werking mee
uitvoering aan het stedelijke beleidsplan.
HETGEVOLG wil een kunstzinnige biotoop zijn waar kinderen en jongeren de kracht van het theater in al zijn
gelaagdheden kunnen ervaren. Binnen Turnhout wil HETGEVOLG het epicentrum zijn van waaruit deze positieve
trillingen zich verspreiden over de hele Kempen en ver daarbuiten. Voor HETGEVOLG is theater of een
theaterproductie geen doel, maar een middel om zo veel mogelijk mensen te laten participeren aan de
samenleving.
Als basis wil HETGEVOLG op zoek gaan naar een herdefiniëring van het begrip ‘kind - jongere’. In een
samenleving waar de overheid mensen steeds jonger als volwassene behandelt, moet het theater ook zijn denken
over het begrip kinderen en jongeren veranderen. Verder wil HETGEVOLG voorstellingen maken die vertrekken
vanuit de concrete leefomstandigheden van kinderen en jongeren. De sociologische, economische en politieke
geschiedenis van de Kempen dient hierbij als uitgangspunt.
HETGEVOLG wil het jonge publiek laten kennismaken met het bestaande repertoire. Door klassiek theater in een
streekgebonden context te plaatsen, wil HETGEVOLG de jeugd enthousiasmeren en de lat voor het theaterbezoek
verlagen.
HETGEVOLG stelt zijn huis open voor andere kinder- en jeugdtheaters waarmee kruisbestuiving mogelijk is en
waardoor we dit op Vlaams niveau naar een hoger echelon kunnen tillen. Hierdoor krijgt HETGEVOLG opnieuw
een stem in het landschap van het kinder- en jeugdtheater. Door het koffie-café open te stellen voor andere
Turnhoutse socio-culturele organisaties en verenigingen (lezingen, vergaderingen ...) en door op verschillende
locaties in Turnhout producties te tonen, krijgt HETGEVOLG en zijn werking een bredere weerklank in de stad.
HETGEVOLG wil tegelijkertijd een onderzoekscentrum zijn waar de mogelijkheden, grenzen en uitdagingen van
het kinder- en jeugdtheater verkend en getoetst worden.
HETGEVOLG gaat actief op zoek naar jongeren in Turnhout: via scholen, jongerenorganisaties ..., maar ook
specifiek naar organisaties die zich richten naar een kansarm publiek. De scholen bereiken we via onze producties,
de organisaties door samen met hen projecten op te zetten.
We stellen ons huis ook open voor sociale organisaties in Turnhout door samen projecten te ontwikkelen en uit te
voeren, waarbij de deelnemers de kracht van het theater kunnen ervaren. De producties die hieruit ontstaan, kan
HETGEVOLG vanuit zijn accommodatie ondersteunen en verspreiden.

1.

informatiedoorstroming - kennisuitwisseling
a. vanuit de convenantpartner
De convenantpartner bezorgt de (subsidie)dossiers opgemaakt in het kader van het kunstendecreet of
participatiedecreet aan cultuurcoördinatie. Dit geldt zowel voor aanvragen als verslagen en afrekeningen.
b. vanuit de stad
De stad bezorgt aan de convenantpartner de nodige actuele info over het te voeren stedelijke beleid.
2.
overlegmomenten
HETGEVOLG engageert zich om actief deel te nemen aan stedelijke samenwerkings- en overleg initiatieven op
basis van inhoudelijke keuzes of expertise ter zake.
3.
inhoudelijke en artistieke vrijheid
De convenantpartner beschikt over de volledige inhoudelijke en artistieke vrijheid binnen de eigen werking.
Stedelijk beleid
De convenantpartner onderschrijft waar mogelijk en op basis van de eigen inhoudelijke werking het stedelijk
meerjarenplan 2014 – 2019. De organisatie ontwikkelt hierbij een specifieke visie op haar rol in de stad en de regio.
Dit veronderstelt een geëngageerde betrokkenheid bij en kennis van het maatschappelijke en culturele leven in
stad en regio
4.
communicatie
a. van de stad
De convenantpartners van de stad Turnhout kunnen rekenen op een loyale samenwerking met de dienst Toerisme
& UiT van de Stad Turnhout die naargelang de behoefte, het belang en de doelgroep haar communicatiemiddelen
in onderling overleg inzet voor de inhoudelijke boodschappen van de convenantpartner.
b. van de convenantpartner
Binnen de communicatie van de convenantpartner wordt er melding gemaakt van de tekst ‘cultuurpartner stad
Turnhout’
Op affiches en strooibiljetten wordt het stadslogo/beleven geplaatst.
De convenantpartners geven hun publieksactiviteiten in de UiTdatabank.
5.
logistieke steun
Het stadsbestuur engageert zich om in de mate van het mogelijke in te spelen op vragen van convenantpartners
rond logistieke en technische ondersteuning. Deze vragen worden telkens gezamenlijk van nabij bekeken en
opgevolgd. Eerste aanspreekpunt in deze is cultuurcoördinatie Turnhout.
De convenantpartner kan voor publiek toegankelijke evenementen die binnen het kader van hun convenant vallen,
ingevolge het artikel 7 van het retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen
van materialen en het verlenen van toelatingen bij evenementen ( GR 15/12/2014 ), een vrijstelling krijgen voor
dossierkosten, toelatingen, ontleningen, technische prestaties en inname openbaar domein.
6.
extra aandacht: omkadering en doelgroepen
De convenantpartner ontplooit actief initiatieven en methodieken om te komen tot een zo groot mogelijke
cultuurparticipatie. De acties die de stad Turnhout neemt in het kader van de subsidiëring lokale netwerken ter
bevordering vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede worden ondersteund. Mensen met een vrijetijdspas
kunnen gebruik maken van deze pas om deel te nemen aan een activiteit. Indien de stad inzet op de implementatie
van UiTpas is HETGEVOLG een belangrijke partner.
De convenantpartners besteden binnen hun werking specifieke aandacht aan de educatieve omkadering van hun
activiteiten en de specifieke werking naar het onderwijs.
7.
moreel engagement
De convenantpartners geniet het moreel engagement van de stad Turnhout om hun werking in zo optimaal
mogelijke omstandigheden uit te kunnen voeren. De stad ondersteunt deze werking actief waar mogelijk.
8.
financiën
De stad verbindt er zich toe om voor de duur van deze overeenkomst jaarlijks een toelage te voorzien van 29.400
euro, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit bedrag in de jaarlijkse begroting.
Deze toelage wordt gestort op rekeningnummer BE85 0017 2994 7106 (BNP Fortis).
De ter beschikking gestelde middelen per werkjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend of vorig werkingsjaar.
De opdrachthouder kan geen aanspraak maken op eventuele middelen die niet tijdens het werkingsjaar waarop zij
betrekking hebben, besteed worden. De jaarlijkse tussenkomst van het bestuur wordt overgemaakt op eenvoudige
vraag van de opdrachthouder.
De aanvraag tot het verkrijgen van het voorziene bedrag wordt via het betreffende aanvraagformulier
binnengebracht bij de dienst Financiën, Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.
Bij dit aanvraagformulier dienen ook volgende stukken gevoegd worden:
 de begroting van de vzw met vermelding van de datum van goedkeuring door de Algemene Vergadering

 de resultaat- en balansrekening van het werkingsjaar voorafgaand aan de aanvraag
 een inhoudelijk verslag
De opdrachthouder verbindt zich er toe de financiering enkel aan te wenden voor kosten die gepaard gaan met de
uitvoering van deze overeenkomst.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen is van toepassing.
Dit bedrag is inclusief de stedelijke bijdrage voor het gebruik van theater het Gevolg door stedelijke initiatieven. De
bepalingen van dit gebruik zijn opgenomen als bijlage bij deze samenwerkingsovereenkomst en maken er integraal
deel van uit. Het extra gebruik van infrastructuur en bijhorende diensten, wordt door het Gevolg gefactureerd.
Voor bijzondere activiteiten en initiatieven georganiseerd door de convenantpartners kan er projectmatige
ondersteuning voorzien worden.
voor HETGEVOLG
Paul De Bruyne
voorzitter
voor de stad Turnhout
Eric Vos
Filip Buijs
burgemeester
stadssecretaris
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Turnhout en Mooov vzw
Tussen
de stad Turnhout
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen met kantoren in het Stadskantoor, Campus
Blairon 200, 2300 Turnhout, vertegenwoordigd door de heer Eric Vos, burgemeester, en de heer Filip Buijs,
stadssecretaris,
hierna “stad Turnhout” genoemd, enerzijds,
en
Mooov vzw:
vertegenwoordigd door Jos Geysels, voorzitter, en Roger Delahaut, als afgevaardigd bestuurder, met zetel te
Turnhout, Warandestraat 42
hierna “convenantpartner” genoemd, anderzijds
rek: BE04 6460 1107 9131
wordt, voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019, een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten.
De stad Turnhout sluit met Turnhoutse professionele culturele spelers die via hun werking worden erkend binnen
het kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap en / of partners zijn in het Warandemodel, of voor organisaties
met een structurele kunstenwerking voor personen met een handicap een convenant af. Het gaat hierbij duidelijk
om partners die zich op basis van hun werking verbonden hebben met en verankerd hebben in de stad en regio en
die hun administratieve zetel op het grondgebied van Turnhout hebben. Door hun werking, activiteiten en
initiatieven verdiepen en verbreden zij het aanbod in de stad, voor zowel Turnhoutenaar als bezoeker. De stad
Turnhout beschouwt hen dan ook als bevoorrechte partners die meewerken aan de regionale uitstraling en de
culturele eigenheid van de stad.
Mooov is een partner in het cultuurbeleid van de stad Turnhout. Mooov geeft met de werking mee uitvoering aan het
stedelijke beleidsplan.
De werking van Mooov bevat onder meer
1. FILM KIJKEN:
FESTIVAL
Het jaarlijkse 10-daagse filmfeest in Turnhout is het kloppende hart van de werking. Meer dan 80 films en
documentaires bestormen het scherm in Utopolis Turnhout en de Warande: recente wereldcinema, nieuw
onuitgegeven werk, films voor de kleintjes, cultprenten en themareeksen.
Ook buiten de filmzaal valt dan véél te beleven: muziek, tentoonstellingen, theater.
DE DINSDAGEN
Elke dinsdag in Utopolis Turnhout draait Mooov het beste uit de recente arthouse cinema met de zomerreeks
Cinéma Méditerranée op kop.
Eenmaal per maand is er op zondagochtend (11u) plaats voor een opmerkelijke documentaire.
2. FILM LEREN:
VORMING

Door workshops, jury’s en redactiewerk leert het jonge volk film smaken in de vrije tijd, filmcursussen en
filmcolleges zijn er voor volwassenen.
SCHOLEN
Na een filmselectie op maat van de school, lesmappen, een vormingsaanbod voor leerkrachten en
filmvisiedagen trekken meer dan 20.000 scholieren in de provincies Antwerpen en Limburg naar het
filmfestival.
3. FILM DELEN:
PROJECTEN
Met film naar de wijken, met film naar de gevangenis: Mooov speelt buiten via zijn uitgebreide projectwerking.
SAMENWERKEN
Mooov werkt samen met andere culturele actoren, van Borgerhout tot Zuid-Afrika, om de mondiale film de
plaats te geven die het verdient.
4. FILM SPREIDEN:
DISTRIBUTIE
Mooov voert een stimuleringsbeleid voor kwaliteitsfilms door het releasen van films en dvd’s.
BIBLIOTHEEK
De bibliotheken van de provincie Antwerpen vinden hun weg in het grote filmaanbod dankzij het dvd-label van
Mooov.
Algemene afspraken
9.
informatiedoorstroming – kennisuitwisseling
a. vanuit de convenantpartner
De convenantpartner bezorgt de (subsidie)dossiers, opgemaakt in het kader van het kunstendecreet of
participatiedecreet aan cultuurcoördinatie. Dit geldt zowel voor aanvragen als verslagen en afrekeningen.
b. vanuit de stad
De stad bezorgt aan de convenantpartner de nodige actuele info over het te voeren stedelijke beleid.
10.
overlegmomenten
Mooov engageert zich om actief deel te nemen aan stedelijke samenwerkings- en overlegintiatieven op basis van
inhoudelijke keuzes of expertise ter zake.
11.
inhoudelijke en artistieke vrijheid
De convenantpartner beschikt over de volledige inhoudelijke en artistieke vrijheid binnen de eigen werking.
Stedelijk beleid
De convenantpartner onderschrijft waar mogelijk en op basis van de eigen inhoudelijke werking het stedelijk
meerjarenplan 2014 – 2019. De organisatie ontwikkelt hierbij een specifieke visie op haar rol in de stad en de regio.
Dit veronderstelt een geëngageerde betrokkenheid bij en kennis van het maatschappelijke en culturele leven in
stad en regio.
12.
communicatie
a. van de stad
De convenantpartners van de stad Turnhout kunnen rekenen op een loyale samenwerking met de dienst Toerisme
& UiT van de Stad Turnhout die naargelang de behoefte, het belang en de doelgroep haar communicatiemiddelen
in onderling overleg inzet voor de inhoudelijke boodschappen van de convenantpartner.
b. van de convenantpartner
Binnen de communicatie van de convenantpartner wordt er melding gemaakt van de tekst ‘cultuurpartner stad
Turnhout’
Op affiches en strooibiljetten wordt het stadslogo/beleven geplaatst.
De convenantpartners geven hun publieksactiviteiten in de UiTdatabank.
13.
logistieke steun
Het stadsbestuur engageert zich om in de mate van het mogelijke in te spelen op vragen van convenantpartners
rond logistieke en technische ondersteuning. Deze vragen worden telkens gezamenlijk van nabij bekeken en
opgevolgd. Eerste aanspreekpunt in deze is cultuurcoördinatie Turnhout.
De convenantpartner kan voor publiek toegankelijke evenementen die binnen het kader van hun convenant vallen,
ingevolge het artikel 7 van het retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen
van materialen en het verlenen van toelatingen bij evenementen ( GR 15/12/2014 ), een vrijstelling krijgen voor
dossierkosten, toelatingen, ontleningen, technische prestaties en inname openbaar domein.
14.
extra aandacht: omkadering en doelgroepen
De convenantpartner ontplooit actief initiatieven en methodieken om te komen tot een zo groot mogelijke
cultuurparticipatie. De acties die de stad Turnhout neemt in het kader van de subsidiëring lokale netwerken ter
bevordering vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede worden ondersteund. Mensen met een vrijetijdspas

kunnen gebruik maken van deze pas om deel te nemen aan een activiteit. Indien de stad inzet op de implementatie
van UiTpas is Mooov een belangrijke partner.
De convenantpartners besteden binnen hun werking specifieke aandacht aan de educatieve omkadering van hun
activiteiten en de specifieke werking naar het onderwijs.
15.
moreel engagement
De convenantpartners geniet het moreel engagement van de stad Turnhout om hun werking in zo optimaal
mogelijke omstandigheden uit te kunnen voeren. De stad ondersteunt deze werking actief waar mogelijk.
16.
financiën
De stad verbindt er zich toe om voor de duur van deze overeenkomst jaarlijks een toelage te voorzien van
14 400 euro, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit bedrag in de begroting.
Deze toelage wordt gestort op rekeningnummer BE04 6460 1107 9131.
De ter beschikking gestelde middelen per werkjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend of vorig werkingsjaar.
De opdrachthouder kan geen aanspraak maken op eventuele middelen die niet tijdens het werkingsjaar waarop zij
betrekking hebben, besteed worden. De jaarlijkse tussenkomst van het bestuur wordt overgemaakt op eenvoudige
vraag van de opdrachthouder.
De aanvraag tot het verkrijgen van het voorziene bedrag wordt via het betreffende aanvraagformulier
binnengebracht bij de dienst Financiën, Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.
Bij dit aanvraagformulier dienen ook volgende stukken gevoegd worden:
 de begroting van de vzw met vermelding van de datum van goedkeuring door de Algemene Vergadering
 de resultaat- en balansrekening van het werkingsjaar voorafgaand aan de aanvraag
 een inhoudelijk verslag
De opdrachthouder verbindt zich er toe de financiering enkel aan te wenden voor kosten die gepaard gaan met de
uitvoering van deze overeenkomst.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen is van toepassing.
Voor bijzondere activiteiten en initiatieven georganiseerd door de convenantpartners kan er projectmatige
ondersteuning voorzien worden.
17.
vermakelijkheidstaks
Mooov kan gebruik maken van de vrijstellingen voorzien in het reglement op vertoningen en vermakelijkheden (GR
30/12/2013).
voor Mooov
Jos Geysels
Roger Delahaut
voorzitter
afgevaardigd bestuurder
voor de stad Turnhout
Eric Vos
Filip Buijs
burgemeester
stadssecretaris
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Turnhout en vzw Festivalitis (STORMOPKOMST)
Tussen
de stad Turnhout
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen met kantoren in het Stadskantoor, Campus
Blairon 200, 2300 Turnhout, vertegenwoordigd door de heer Eric vos, burgemeester, en de heer Filip Buijs,
stadssecretaris,
hierna “stad Turnhout” genoemd, enerzijds,
en
STORMOPKOMST - Festivalitis vzw
vertegenwoordigd door Tom Hens, voorzitter, met zetel te Turnhout, Warandestraat 42,
hierna “convenantpartner” genoemd, anderzijds
rek: BE90 0682 4627 3832
wordt, voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019, een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten.
De stad Turnhout sluit met Turnhoutse professionele culturele spelers die via hun werking worden erkend binnen
het kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap en / of partners zijn in het warandemodel. Het gaat hierbij
duidelijk om partners die zich op basis van hun werking verbonden hebben met en verankerd hebben in de stad en
regio en die hun administratieve zetel op het grondgebied van Turnhout hebben. Door hun werking, activiteiten en
initiatieven verdiepen en verbreden zij het aanbod in de stad, voor zowel Turnhoutenaar als bezoeker. De stad

Turnhout beschouwt hen dan ook als bevoorrechte partners die meewerken aan de regionale uitstraling en de
culturele eigenheid van de stad.
STORMOPKOMST wil via creatie, presentatie en trajecten een bijdrage leveren aan een klimaat waarin
kwalitatieve en innoverende kunst voor, door en met kinderen een vanzelfsprekende plaats krijgt.
STORMOPKOMST is een multidisciplinair kunstenfestival voor kinderen en volwassenen met een speciale focus
op de kunstvormen en disciplines die weinig aan bod komen in de reguliere kinderprogrammering van de
cultuurcentra en de Vlaamse kinderkunstenorganisaties: beeldende kunst, mediakunst, muziek, architectuur, en
interdisciplinaire kunstvormen.
Maar ook buiten de festivalperiode is de organisatie actief: via creatieopdrachten en tijdens residenties of ateliers
worden kunstenaars gestimuleerd om hun artistiek onderzoek te delen met kinderen. Samen met kunstenaars en
kunsteducatieve organisaties worden er nieuwe vormen van omkadering ontwikkeld.
Daarenboven is er de inzet op enkele langdurige en sectoroverschrijdende trajecten. In haar trajecten wil
STORMOPKOMST het potentieel van enkele partnerorganisaties uit diverse beleidsdomeinen samensmeden tot
een synergie met een artistieke en maatschappelijke meerwaarde.
1.
informatiedoorstroming - kennisuitwisseling
a. vanuit de convenantpartner
De convenantpartner bezorgt de (subsidie)dossiers opgemaakt in het kader van het kunstendecreet of
participatiedecreet aan cultuurcoördinatie. Dit geldt zowel voor aanvragen als verslagen en afrekeningen.
b. vanuit de stad
De stad bezorgt aan de convenantpartner de nodige actuele info over het te voeren stedelijke beleid.
2.
overlegmomenten
STORMOPKOMST engageert zich om actief deel te nemen aan stedelijke samenwerkings- en overlegintiatieven
op basis van inhoudelijke keuzes of expertise ter zake.
3.
inhoudelijke en artistieke vrijheid
De convenantpartner beschikt over de volledige inhoudelijke en artistieke vrijheid binnen de eigen werking.
stedelijk beleid
De convenantpartner onderschrijft waar mogelijk en op basis van de eigen inhoudelijke werking het stedelijk
meerjarenplan 2014 – 2019. De organisatie ontwikkelt hierbij een specifieke visie op haar rol in de stad en de regio.
Dit veronderstelt een geëngageerde betrokkenheid bij en kennis van het maatschappelijke en culturele leven in
stad en regio.
4.
communicatie
a. van de stad
De convenantpartners van de stad Turnhout kunnen rekenen op een loyale samenwerking met de dienst Toerisme
& UiT van de Stad Turnhout die naargelang de behoefte, het belang en de doelgroep haar communicatiemiddelen
in onderling overleg inzet voor de inhoudelijke boodschappen van de convenantpartner.
b. van de convenantpartner
Binnen de communicatie van de convenantpartner wordt er melding gemaakt van de tekst ‘cultuurpartner stad
Turnhout’
Op affiches en strooibiljetten wordt het stadslogo/beleven geplaatst.
De convenantpartners geven hun publieksactiviteiten in de UiTdatabank.
5.
logistieke steun
Het stadsbestuur engageert zich om in de mate van het mogelijke in te spelen op vragen van convenantpartners
rond logistieke en technische ondersteuning. Deze vragen worden telkens gezamenlijk van nabij bekeken en
opgevolgd. Eerste aanspreekpunt in deze is cultuurcoördinatie Turnhout.
De convenantpartner kan voor publiek toegankelijke evenementen die binnen het kader van hun convenant vallen,
ingevolge het artikel 7 van het retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen
van materialen en het verlenen van toelatingen bij evenementen ( GR 15/12/2014 ), een vrijstelling krijgen voor
dossierkosten, toelatingen, ontleningen, technische prestaties en inname openbaar domein.
6.
extra aandacht: omkadering en doelgroepen
De convenantpartner ontplooit actief initiatieven en methodieken om te komen tot een zo groot mogelijke
cultuurparticipatie. De acties die de stad Turnhout neemt in het kader van de subsidiëring lokale netwerken ter
bevordering vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede worden ondersteund. Mensen met een vrijetijdspas
kunnen gebruik maken van deze pas om deel te nemen aan een activiteit. Indien de stad inzet op de implementatie
van UiTpas is STORMOPKOMST een belangrijke partner.
De convenantpartners besteden binnen hun werking specifieke aandacht aan de educatieve omkadering van hun
activiteiten en de specifieke werking naar het onderwijs.
7.
moreel engagement

De convenantpartners geniet het moreel engagement van de stad Turnhout om hun werking in zo optimaal
mogelijke omstandigheden uit te kunnen voeren. De stad ondersteunt deze werking actief waar mogelijk.
8.
financiën
De stad verbindt er zich toe om voor de duur van deze overeenkomst jaarlijks een toelage te voorzien van
6 000 euro, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit bedrag in de begroting.
Deze toelage wordt gestort op rekeningnummer BE90 0682 4627 3832.
De ter beschikking gestelde middelen per werkjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend of vorig werkingsjaar.
De opdrachthouder kan geen aanspraak maken op eventuele middelen die niet tijdens het werkingsjaar waarop zij
betrekking hebben, besteed worden. De jaarlijkse tussenkomst van het bestuur wordt overgemaakt op eenvoudige
vraag van de opdrachthouder.
De aanvraag tot het verkrijgen van het voorziene bedrag wordt via het betreffende aanvraagformulier
binnengebracht bij de dienst Financiën, Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.
Bij dit aanvraagformulier dienen ook volgende stukken gevoegd worden:
 de begroting van de vzw met vermelding van de datum van goedkeuring door de Algemene Vergadering
 de resultaat- en balansrekening van het werkingsjaar voorafgaand aan de aanvraag
 een inhoudelijk verslag
De opdrachthouder verbindt zich er toe de financiering enkel aan te wenden voor kosten die gepaard gaan met de
uitvoering van deze overeenkomst.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen is van toepassing.
Voor bijzondere activiteiten en initiatieven georganiseerd door de convenantpartners kan er projectmatige
ondersteuning voorzien worden.
voor STORMOPKOMST
Tom Hens
voorzitter
voor de stad Turnhout
Eric Vos
Filip Buijs
burgemeester
stadssecretaris
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Turnhout en Strip Turnhout vzw
Tussen
de stad Turnhout
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen met kantoren in het Stadskantoor, Campus
Blairon 200, 2300 Turnhout, vertegenwoordigd door de heer Eric Vos, burgemeester, en de heer Filip Buijs,
stadssecretaris,
hierna “stad Turnhout” genoemd, enerzijds,
en
Strip Turnhout vzw
vertegenwoordigd door Bart Wuyts, voorzitter, met zetel te Turnhout, Warandestraat 42
hierna “convenantpartner” genoemd anderzijds
rek: BE04 0682 4071 5631
wordt, voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019, een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten.
De stad Turnhout sluit met Turnhoutse professionele culturele spelers die via hun werking worden erkend binnen
het kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap en / of partners zijn in het WarandemodelHet gaat hierbij
duidelijk om partners die zich op basis van hun werking verbonden hebben met en verankerd hebben in de stad en
regio en die hun administratieve zetel op het grondgebied van Turnhout hebben. Door hun werking, activiteiten en
initiatieven verdiepen en verbreden zij het aanbod in de stad, voor zowel Turnhoutenaar als bezoeker. De stad
Turnhout beschouwt hen dan ook als bevoorrechte partners die meewerken aan de regionale uitstraling en de
culturele eigenheid van de stad.
Strip Turnhout is een partner in het cultuurbeleid van de stad Turnhout. Strip Turnhout geeft met de werking mee
uitvoering aan het stedelijke beleidsplan.
De merknaam waaronder Strip Turnhout vzw zijn activiteiten uitvoert is Stripgids. De hoofddoelstellingen van
Stripgids zijn:
 het striptijdschrift Stripgids;

 De Bronzen Adhemar / Vlaamse Cultuurprijs voor de Strip en het evenement en de tentoonstelling om de
laureaat te honoreren;
 het Vlaams Documentatiecentrum voor de Strip; een documentatiecentrum van secundaire literatuur
over strips;
 tentoonstellingen met diverse partners in Vlaanderen.
Algemene afspraken
9.
informatiedoorstroming - kennisuitwisseling
a. vanuit de convenantpartner
De convenantpartner bezorgt de (subsidie)dossiers opgemaakt in het kader van het kunstendecreet of
participatiedecreet aan cultuurcoördinatie. Dit geldt zowel voor aanvragen als verslagen en afrekeningen.
b. vanuit de stad
De stad bezorgt aan de convenantpartner de nodige actuele info over het te voeren stedelijke beleid.
10.
overlegmomenten
. Strip Turnhout engageert zich om actief deel te nemen aan stedelijke samenwerkings- en overlegintiatieven op
basis van inhoudelijke keuzes of expertise ter zake.
11.
inhoudelijke en artistieke vrijheid
De convenantpartner beschikt over de volledige inhoudelijke en artistieke vrijheid binnen de eigen werking.
12.
Stedelijk beleid
De convenantpartner onderschrijft waar mogelijk en op basis van de eigen inhoudelijke werking het stedelijk
meerjarenplan 2014 – 2019 . De organisatie ontwikkelt hierbij een specifieke visie op haar rol in de stad en de regio.
Dit veronderstelt een geëngageerde betrokkenheid bij en kennis van het maatschappelijke en culturele leven in
stad en regio.
13.
communicatie
a. van de stad
De convenantpartners van de stad Turnhout kunnen rekenen op een loyale samenwerking met de dienst Toerisme
& UiT van de Stad Turnhout die naargelang de behoefte, het belang en de doelgroep haar communicatiemiddelen
in onderling overleg inzet voor de inhoudelijke boodschappen van de convenantpartner.
b. van de convenantpartner
Binnen de communicatie van de convenantpartner wordt er melding gemaakt van de tekst ‘cultuurpartner stad
Turnhout’
Op affiches en strooibiljetten wordt het stadslogo/beleven geplaatst.
De convenantpartners geven hun publieksactiviteiten in de UiTdatabank.
14.
logistieke steun
Het stadsbestuur engageert zich om in de mate van het mogelijke in te spelen op vragen van convenantpartners
rond logistieke en technische ondersteuning. Deze vragen worden telkens gezamenlijk van nabij bekeken en
opgevolgd. Eerste aanspreekpunt in deze is cultuurcoördinatie Turnhout.
De convenantpartner kan voor publiek toegankelijke evenementen die binnen het kader van hun convenant vallen,
ingevolge het artikel 7 van het retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen
van materialen en het verlenen van toelatingen bij evenementen ( GR 15/12/2014 ), een vrijstelling krijgen voor
dossierkosten, toelatingen, ontleningen, technische prestaties en inname openbaar domein.
15.
extra aandacht: omkadering en doelgroepen
De convenantpartner ontplooit actief initiatieven en methodieken om te komen tot een zo groot mogelijke
cultuurparticipatie. De acties die de stad Turnhout neemt in het kader van de subsidiëring lokale netwerken ter
bevordering vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede worden ondersteund. Mensen met een vrijetijdspas
kunnen gebruik maken van deze pas om deel te nemen aan een activiteit. . Indien de stad inzet op implementatie
van de UiTpas is Strip Turnhout een belangrijke partner.
De convenantpartners besteden binnen hun werking specifieke aandacht aan de educatieve omkadering van hun
activiteiten en de specifieke werking naar het onderwijs.
16.
moreel engagement
De convenantpartners geniet het moreel engagement van de stad Turnhout om hun werking in zo optimaal
mogelijke omstandigheden uit te kunnen voeren. De stad ondersteunt deze werking actief waar mogelijk.
Afzonderlijke afspraken met de convenantpartner: Strip Turnhout vzw
17.
financiën
De stad verbindt er zich toe om voor de duur van deze overeenkomst een toelage te voorzien van 14 400 euro,
onder voorbehoud van de goedkeuring van dit bedrag in de begroting.
Deze toelage wordt gestort op rekeningnummer BE04 0682 4071 5631.

De ter beschikking gestelde middelen per werkjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend of vorig werkingsjaar.
De opdrachthouder kan geen aanspraak maken op eventuele middelen die niet tijdens het werkingsjaar waarop zij
betrekking hebben, besteed worden. De jaarlijkse tussenkomst van het bestuur wordt overgemaakt op eenvoudige
vraag van de opdrachthouder.
De aanvraag tot het verkrijgen van het voorziene bedrag wordt via het betreffende aanvraagformulier
binnengebracht bij de dienst Financiën, Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.
Bij dit aanvraagformulier dienen ook volgende stukken gevoegd worden:
 de begroting van de vzw met vermelding van de datum van goedkeuring door de Algemene Vergadering
 de resultaat- en balansrekening van het werkingsjaar voorafgaand aan de aanvraag
 een inhoudelijk verslag
De opdrachthouder verbindt zich er toe de financiering enkel aan te wenden voor kosten die gepaard gaan met de
uitvoering van deze overeenkomst.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen is van toepassing.
Voor bijzondere activiteiten en initiatieven georganiseerd door de convenantpartners kan er projectmatige
ondersteuning voorzien worden.
18.
Communicatie
Strip Turnhout vzw hanteert in zijn communicatie de merknaam Stripgids voor al zijn activiteiten, tenzij op officiële
documenten. De stad en haar diensten zullen deze richtlijn overnemen
19.
Vlaams Documentatiecentrum voor de Strip
Centraal in de samenwerking tussen stad Turnhout en Strip Turnhout staat het Vlaams Documentatiecentrum voor
de Strip (VDCS), een collectie secundaire literatuur over strips (monografieën, biografieën, bloemlezingen,
metastrips, striptheorie, …) van internationale betekenis.
Strip Turnhout vzw en Bibliotheek Turnhout zijn beiden actief op het terrein van stripbeleid in Vlaanderen.
Strip Turnhout vzw is de eerste partner van de Vlaamse overheid en met name het Vlaams Fonds voor de Letteren
om trajecten te ontwikkelen ter bevordering van het Vlaamse stripmedium en de sector.
Bibliotheek Turnhout schenkt in haar collectiebeleid bijzondere aandacht aan de strip en heeft binnen de Vlaamse
openbare bibliotheken de rol opgenomen van netwerkbibliotheek voor strips. Primaire en secundaire
(strip)literatuur wordt hierdoor bewaard, ontsloten en ter beschikking gesteld van alle openbare bibliotheken in
Vlaanderen.
Beide organisaties gaan een inhoudelijke samenwerking aan waarbij gestreefd wordt naar een meerwaarde voor
beide partners, gecentreerd rond het VDCS Strip Turnhout heeft het corpus van de collectie geleverd en de
stripexpertise. Bibliotheek Turnhout stelt haar systeem en haar bibliotheekexpertise ter beschikking. Ook
onderhoud en beheer van het systeem worden gedragen door de Bibliotheek.
Beide partners verbinden er zich toe het samenwerkingstraject zoals geformuleerd in het visiedocument van
Bibliotheek Turnhout te ondersteunen. Het waar mogelijk op elkaar afstemmen van de bestaande dynamieken van
elke organisatie moet zorgen voor nieuwe impulsen en groeikansen. Initiatieven waarbij de ene organisatie de
medewerking verleent aan de andere worden actief gestimuleerd. Door inspanningen te bundelen worden
beschikbare middelen optimaal ingezet en de dienstverlening geoptimaliseerd. Basis van de samenwerking is een
wederzijds vertrouwen en openheid ten aanzien van elkaar. Beide partners blijven beschikken over de volledige
inhoudelijke en artistieke vrijheid binnen de eigen werking.
Om de verankering optimaal te realiseren op beleidsmatig vlak wordt in beide beheersorganen een
vertegenwoordiger van de partnerorganisatie opgenomen, minstens met raadgevende stem. De operationele
afstemming op de werkvloer gebeurt op eenzelfde manier tijdens een intern overleg.
Collectiebeleid, strategie en een marketingplan worden in operationele documenten uitgewerkt door de stafploegen
van beide organisaties.
Actieve samenwerking
Beide partners hebben de ambitie om gezamenlijk een kwaliteitsvol documentatiecentrum voor de Strip te
ontwikkelen. Hierbij stelt Bibliotheek Turnhout onder andere haar bibliotheekmanagementssysteem ter beschikking
en voorziet ze de nodige opleidingen om dit systeem optimaal te kunnen gebruiken.
Bibliotheek Turnhout maakt het mogelijk dat de collectie van Strip Turnhout voor consultatie beschikbaar komt.
Strip Turnhout stelt haar digitale recensies ter beschikking van de Bibliotheek en biedt de collectieverantwoordelijke
strips van de Bibliotheek Turnhout inhoudelijke ondersteuning aan.
20.
Logistieke en facilitaire inbreng
Stad Turnhout ondersteunt Strip Turnhout vzw en stelt de volgende zaken gratis ter beschikking:
infrastructuur







kantoorruimte voor 4 medewerkers;
een opbergruimte voor haar wisselcollecties en tentoonstellingen
opbergkasten in een archiefruimte (voor het documentatiecentrum)
meubilair voor de publieke ruimte van het documentatiecentrum
een brandverzekering voor de volledige inboedel van Strip Turnhout vzw waarbij de stad afstand van
verhaal doet ten aanzien van Strip Turnhout
 water, verwarming, elektriciteit, en gemeenschappelijk sanitair in kantoor- en archiefruimte;
 bewaking en onderhoud van de ter beschikking gestelde ruimtes;
 gebruik van de personeelskeuken en vergaderruimten;
 technische en logistieke ondersteuning voor diensten zoals telefonie, netwerk, maar ook m.b.t. defecten
aan de huisvesting (bv. elektrische bekabeling); telefoon- en computernetwerk.
 het gebruik van de kopieertoestellen van Bibliotheek Turnhout;
 het verzenden van dagelijkse briefwisseling (exclusief de verzending van de tweemaandelijkse stripgids)
Strip Turnhout vzw beheert de ter beschikking gestelde lokalen, apparaten en diensten als een goed huisvader.
Herstellingen als gevolg van slecht beheer zullen worden vergoed door Strip Turnhout vzw.
Strip Turnhout vzw voorziet zelf in haar kantoormeubilair en - apparatuur. Het meubilair voorzien voor de publieke
ruimte van het documentatiecentrum en de magazijnrekken worden door de bibliotheek ter beschikking gesteld.
In ruil voor het gebruik van lokalen en diensten van Bibliotheek Turnhout zal Strip Turnhout:
 in haar publicaties Bibliotheek Turnhout opnemen in de lijst met ondersteuning gevende organisaties;
 in haar communicatie Bibliotheek Turnhout vermelden als vestigingslocatie.
21.
Looptijd, wijziging, of beëindiging
De stad Turnhout is zich er van bewust dat Stripgids zich in een periode van transitie bevindt, en van een lokale en
regionale organisatie wordt omgevormd tot het Vlaamse expertisecentrum voor de Strip, dat onder de hoede van
het Vlaams Fonds voor de Letteren valt. Tijdens dit proces zullen de verantwoordelijken van de stad Turnhout
voortdurend op de hoogte gehouden worden, en als de aard van de samenwerking tussen beide partijen hierdoor
zou veranderen, wordt dat vooraf met hen besproken en doorgenomen. Indien de samenwerking substantieel
wijzigt dienen de convenantafspraken hieraan aangepast.
Deze overeenkomst geldt als basis om engagementen van nabij te bekijken en te concretiseren bij de verdere
opmaak van het nieuwe bouwprogramma van de Bibliotheek Turnhout.
22.
Tweejaarlijks stripfestival
Met betrekking tot de organisatie van het tweejaarlijkse stripfestival werkt Strip Turnhout samen met de Warande.
voor Strip Turnhout
Christian Salez
voorzitter
voor de stad Turnhout
Eric Vos
Filip Buijs
burgemeester
stadssecretaris
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Turnhout en Theater Stap
Tussen
de stad Turnhout
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen met kantoren in het Stadskantoor, Campus
Blairon 200, 2300 Turnhout, vertegenwoordigd door de heer Eric vos, burgemeester, en de heer Filip Buijs,
stadssecretaris,
hierna “stad Turnhout” genoemd, enerzijds,
en
Theater Stap vzw;
vertegenwoordigd door Huub Venken, voorzitter, met zetel te Turnhout, Brugstraat 55
hierna “convenantpartner” genoemd, anderzijds
rek: 068-2447766-95 (rekeninghouder = Brug 2) of BE41 0682 0836 4010
wordt, voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019, een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten.
De stad Turnhout sluit met Turnhoutse professionele culturele spelers die via hun werking worden erkend binnen
het kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap en / of partners zijn in het Warandemodel. Het gaat hierbij
duidelijk om partners die zich op basis van hun werking verbonden hebben met en verankerd hebben in de stad en

regio en die hun administratieve zetel op het grondgebied van Turnhout hebben. Door hun werking, activiteiten en
initiatieven verdiepen en verbreden zij het aanbod in de stad, voor zowel Turnhoutenaar als bezoeker. De stad
Turnhout beschouwt hen dan ook als bevoorrechte partners die meewerken aan de regionale uitstraling en de
culturele eigenheid van de stad.
Theater Stap is een partner in het cultuurbeleid van de stad Turnhout. Theater Stap geeft met de werking mee
uitvoering aan het stedelijke beleidsplan.
Theater Stap vertrekt vanuit een gelijkwaardigheid die vooropstelt dat mentaal gehandicapten met acteertalent dit
tot ontwikkeling moeten kunnen brengen. Al meer dan 20 jaar maakt Theater Stap voorstellingen die gebracht
worden in het reguliere theatercircuit. Theater Stap is door de inbreng van gastregisseurs uitgegroeid tot een
theaterwerkplaats waar minder valide acteurs en valide theatermakers elkaar ontmoeten. Dit blijft ook in de
toekomst het geval.
Theater Stap maakt in haar werking de nodige opening tot samenwerking met organisaties in het culturele werkveld
die werken met dezelfde doelgroep.
1.
informatiedoorstroming - kennisuitwisseling
a. vanuit de convenantpartner
De convenantpartner bezorgt de (subsidie)dossiers, opgemaakt in het kader van het kunstendecreet of
participatiedecreet aan cultuurcoördinatie. Dit geldt zowel voor aanvragen als verslagen en afrekeningen.
b. vanuit de stad
De stad bezorgt aan de convenantpartner de nodige actuele info over het te voeren stedelijke beleid
2.
overlegmomenten
Theater Stap engageert zich om actief deel te nemen aan stedelijke samenwerkings- en overlegintiatieven op
basis van inhoudelijke keuzes of expertise ter zake.
3.
inhoudelijke en artistieke vrijheid
De convenantpartner beschikt over de volledige inhoudelijke en artistieke vrijheid binnen de eigen werking.
Stedelijk beleid
De convenantpartner onderschrijft waar mogelijk en op basis van de eigen inhoudelijke werking het stedelijk
meerjarenplan 2014 - 2019 . De organisatie ontwikkelt hierbij een specifieke visie op haar rol in de stad en de regio.
Dit veronderstelt een geëngageerde betrokkenheid bij en kennis van het maatschappelijke en culturele leven in
stad en regio.
4.
communicatie
a. van de stad
De convenantpartners van de stad Turnhout kunnen rekenen op een loyale samenwerking met de dienst Toerisme
& Uit van de Stad Turnhout die naargelang de behoefte, het belang en de doelgroep haar communicatiemiddelen in
onderling overleg inzet voor de inhoudelijke boodschappen van de convenantpartner.
b. van de convenantpartner
Binnen de communicatie van de convenantpartner wordt er melding gemaakt van de tekst ‘cultuurpartner stad
Turnhout’
Op affiches en strooibiljetten wordt het stadslogo/beleven geplaatst.
De convenantpartners geven hun publieksactiviteiten in de UiTdatabank.
5.
logistieke steun
Het stadsbestuur engageert zich om in de mate van het mogelijke in te spelen op vragen van convenantpartners
rond logistieke en technische ondersteuning. Deze vragen worden telkens gezamenlijk van nabij bekeken en
opgevolgd. Eerste aanspreekpunt in deze is cultuurcoördinatie Turnhout.
De convenantpartner kan voor publiek toegankelijke evenementen die binnen het kader van hun convenant vallen,
ingevolge het artikel 7 van het retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen
van materialen en het verlenen van toelatingen bij evenementen ( GR 15/12/2014 ), een vrijstelling krijgen voor
dossierkosten, toelatingen, ontleningen, technische prestaties en inname openbaar domein.
6.
extra aandacht: omkadering en doelgroepen
De convenantpartner ontplooit actief initiatieven en methodieken om te komen tot een zo groot mogelijke
cultuurparticipatie. De acties die de stad Turnhout neemt in het kader van de subsidiëring lokale netwerken ter
bevordering vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede worden ondersteund. Mensen met een vrijetijdspas
kunnen gebruik maken van deze pas om deel te nemen aan een activiteit. Indien de stad inzet op de implementatie
van UiTpas is Theater Stap een belangrijke partner.
De convenantpartners besteden binnen hun werking specifieke aandacht aan de educatieve omkadering van hun
activiteiten en de specifieke werking naar het onderwijs.
7.
moreel engagement

De convenantpartners geniet het moreel engagement van de stad Turnhout om hun werking in zo optimaal
mogelijke omstandigheden uit te kunnen voeren. De stad ondersteunt deze werking actief waar mogelijk.
8.
financiën
De stad verbindt er zich toe om voor de duur van deze overeenkomst een toelage te voorzien van 6 000 euro,
onder voorbehoud van de goedkeuring van dit bedrag in de begroting.
Deze toelage wordt gestort op rekeningnummer 068-2083640-10.
De ter beschikking gestelde middelen per werkjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend of vorig werkingsjaar.
De opdrachthouder kan geen aanspraak maken op eventuele middelen die niet tijdens het werkingsjaar waarop zij
betrekking hebben, besteed worden. De jaarlijkse tussenkomst van het bestuur wordt overgemaakt op eenvoudige
vraag van de opdrachthouder.
De aanvraag tot het verkrijgen van het voorziene bedrag wordt via het betreffende aanvraagformulier
binnengebracht bij de dienst Financiën, Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.
Bij dit aanvraagformulier dienen ook volgende stukken gevoegd worden:
 de begroting van de vzw met vermelding van de datum van goedkeuring door de Algemene Vergadering
 de resultaat- en balansrekening van het werkingsjaar voorafgaand aan de aanvraag
 een inhoudelijk verslag
De opdrachthouder verbindt zich er toe de financiering enkel aan te wenden voor kosten die gepaard gaan met de
uitvoering van deze overeenkomst.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen is van toepassing.
Voor bijzondere activiteiten en initiatieven georganiseerd door de convenantpartners kan er projectmatige
ondersteuning voorzien worden.
voor Theater Stap
Huub Venken
voorzitter
voor de stad Turnhout
Eric Vos
Filip Buijs
burgemeester
stadssecretaris
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Turnhout en deKaaiman vzw
Tussen
de stad Turnhout
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen met kantoren in het Stadskantoor, Campus
Blairon 200, 2300 Turnhout, vertegenwoordigd door de heer Eric vos, burgemeester, en de heer Filip Buijs,
stadssecretaris,
hierna “stad Turnhout” genoemd, enerzijds,
en
deKaaiman vzw;
vertegenwoordigd door, voorzitter, An Joseph, met zetel te Turnhout, Warandestraat 42
hierna “convenantpartner” genoemd anderzijds
rek: BE77 0688 9580 6242
wordt, voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019, een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten.
De stad Turnhout sluit met Turnhoutse professionele culturele spelers die via hun werking worden erkend binnen
het kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap en / of partners zijn in het Warandemodel. Het gaat hierbij
duidelijk om partners die zich op basis van hun werking verbonden hebben met en verankerd hebben in de stad en
regio en die hun administratieve zetel op het grondgebied van Turnhout hebben. Door hun werking, activiteiten en
initiatieven verdiepen en verbreden zij het aanbod in de stad, voor zowel Turnhoutenaar als bezoeker. De stad
Turnhout beschouwt hen dan ook als bevoorrechte partners die meewerken aan de regionale uitstraling en de
culturele eigenheid van de stad.
deKaaiman is een partner in het cultuurbeleid van de stad Turnhout. deKaaiman geeft met de werking mee
uitvoering aan het stedelijke beleidsplan.
deKaaiman, de broeiplaats voor jonge theatermakers, is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een begrip in de regio.
deKaaiman werkt hiervoor samen met de twee professionele gezelschappen in Turnhout: Theater Stap en Het
Gevolg. Ook de Warande is een vaste partner. De kracht van Kaaiman? Een gedreven team van professionele
theatermakers die hun passie voor theater delen met meer dan 80 jongeren tussen 11 en 19 jaar.

Kaaiman is meer dan een acteeropleiding voor jongeren. Het is een plek waar we theater maken in al zijn facetten,
van een idee bedenken tot het op de scène realiseren.
We vertrekken daarbij vanuit de fascinaties van zowel de jongeren zelf als hun coaches. Samen trekken we op
onderzoek uit, zetten onze verbeelding aan het werk, zoeken naar gepaste vormen, bouwen, breken weer af,
bouwen opnieuw, op zoek naar de juiste woorden, de juiste beelden, de juiste melodie, het juiste ritme, de juiste
beweging…
We willen graag geloven dat theater de wereld is zonder grenzen. Dat de scène een universum mag zijn waarop
werkelijk alles mogelijk is. En dat willen we aan het publiek laten zien; hen infecteren met wat ons boeit en raakt.
1. informatiedoorstroming - kennisuitwisseling
a. vanuit de convenantpartner
De convenantpartner bezorgt de (subsidie)dossiers opgemaakt in het kader van het kunstendecreet of
participatiedecreet aan cultuurcoördinatie. Dit geldt zowel voor aanvragen als verslagen en afrekeningen.
b. vanuit de stad
De stad bezorgt aan de convenantpartner de nodige actuele info over het te voeren stedelijke beleid
2.
overlegmomenten
deKaaiman engageert zich om actief deel te nemen aan stedelijke samenwerkings- en overleginitiatieven op basis
van inhoudelijke keuzes of expertise ter zake
3.
inhoudelijke en artistieke vrijheid
De convenantpartner beschikt over de volledige inhoudelijke en artistieke vrijheid binnen de eigen werking.
4. Stedelijk beleid
De convenantpartner onderschrijft waar mogelijk en op basis van de eigen inhoudelijke werking het stedelijk
meerjarenplan 2014 - 2019 . De organisatie ontwikkelt hierbij een specifieke visie op haar rol in de stad en de regio.
Dit veronderstelt een geëngageerde betrokkenheid bij en kennis van het maatschappelijke en culturele leven in
stad en regio.
5.
communicatie
a. van de stad
De convenantpartners van de stad Turnhout kunnen rekenen op een loyale samenwerking met de dienst Toerisme
& Uit van de Stad Turnhout die naargelang de behoefte, het belang en de doelgroep haar communicatiemiddelen in
onderling overleg inzet voor de inhoudelijke boodschappen van de convenantpartner.
b. van de convenantpartner
Binnen de communicatie van de convenantpartner wordt er melding gemaakt van de tekst ‘cultuurpartner stad
Turnhout’
Op affiches en strooibiljetten wordt het stadslogo/beleven geplaatst.
De convenantpartners geven hun publieksactiviteiten in de UiTdatabank.
6.
logistieke steun
Het stadsbestuur engageert zich om in de mate van het mogelijke in te spelen op vragen van convenantpartners
rond logistieke en technische ondersteuning. Deze vragen worden telkens gezamenlijk van nabij bekeken en
opgevolgd. Eerste aanspreekpunt in deze is cultuurcoördinatie Turnhout.
De convenantpartner kan voor publiek toegankelijke evenementen die binnen het kader van hun convenant vallen,
ingevolge het artikel 7 van het retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen
van materialen en het verlenen van toelatingen bij evenementen ( GR 15/12/2014 ), een vrijstelling krijgen voor
dossierkosten, toelatingen, ontleningen, technische prestaties en inname openbaar domein.
7.
extra aandacht: omkadering en doelgroepen
De convenantpartner ontplooit actief initiatieven en methodieken om te komen tot een zo groot mogelijke
cultuurparticipatie. De acties die de stad Turnhout neemt in het kader van de subsidiëring lokale netwerken ter
bevordering vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede worden ondersteund. Mensen met een vrijetijdspas
kunnen gebruik maken van deze pas om deel te nemen aan een activiteit. Indien de stad inzet op implementatie
van de UiTpas is deKaaiman een belangrijke partner.
De convenantpartners besteden binnen hun werking specifieke aandacht aan de educatieve omkadering van hun
activiteiten en de specifieke werking naar het onderwijs.
8.
moreel engagement
De convenantpartners geniet het moreel engagement van de stad Turnhout om hun werking in zo optimaal
mogelijke omstandigheden uit te kunnen voeren. De stad ondersteunt deze werking actief waar mogelijk.
9.
financiën
De stad verbindt er zich toe om voor de duur van deze overeenkomst jaarlijks een toelage te voorzien van 6 000
euro, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit bedrag in de begroting.
Deze toelage wordt gestort op rekeningnummer BE77 0688 9580 6242.

De ter beschikking gestelde middelen per werkjaar zijn niet overdraagbaar naar een volgend of vorig werkingsjaar.
De opdrachthouder kan geen aanspraak maken op eventuele middelen die niet tijdens het werkingsjaar waarop zij
betrekking hebben, besteed worden. De jaarlijkse tussenkomst van het bestuur wordt overgemaakt op eenvoudige
vraag van de opdrachthouder.
De aanvraag tot het verkrijgen van het voorziene bedrag wordt via het betreffende aanvraagformulier
binnengebracht bij de dienst Financiën, Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.
Bij dit aanvraagformulier dienen ook volgende stukken gevoegd worden:
 de begroting van de vzw met vermelding van de datum van goedkeuring door de Algemene Vergadering
 de resultaat- en balansrekening van het werkingsjaar voorafgaand aan de aanvraag
 een inhoudelijk verslag
De opdrachthouder verbindt zich er toe de financiering enkel aan te wenden voor kosten die gepaard gaan met de
uitvoering van deze overeenkomst.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen is van toepassing.
Voor bijzondere activiteiten en initiatieven georganiseerd door de convenantpartners kan er projectmatige
ondersteuning voorzien worden.
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