Veelgestelde vragen
Wat wordt bedoeld met ‘het bereik van mijn
project’?
Met het bereik bedoelen we de hoeveelheid mensen die je
met je project verwacht te bereiken. Dat kunnen bezoekers
zijn, maar afhankelijk van de opzet kan dat ook het aantal
mensen zijn dat meedoet.

Welk bereik wordt van mijn project verwacht?
Dat is afhankelijk van de financiële bijdrage die je van ons
vraagt. Kort gezegd: hoe hoger het bedrag, hoe meer
mensen we verwachten dat je bereikt. Maar
bezoekerscijfers alleen zeggen natuurlijk niet alles. Met live
streaming, social media of een sterke PR-insteek kun je ook
een relevante groep bereiken. Je geeft de programmaraad
meer inzicht in je project als je zegt wie je wil bereiken en
wat je daarvoor doet.

Wat is het verschil tussen de twee rondes?
De twee rondes zorgen voor een spreiding in tijd. In oktober
2014 heb je misschien nog niet alle elementen rond om een
aanvraag te doen voor een project eind 2015. Tijdens de
ronde in februari zullen we ons dan ook vooral richten op
projecten die in de tweede helft van 2015 plaatsvinden.

Hoe is het budget verdeeld tussen de ronde
van oktober en de ronde van februari 2015?
De programmaraad ziet erop toe dat het budget gespreid
over het jaar verdeeld wordt, maar heeft de vrijheid om het
budget zo te besteden dat er een inspirerend programma
ontstaat. Ze houdt dus bij de verdeling van het budget ook
rekening met de kwaliteit van de ontvangen aanvragen.

Wat is het verschil tussen de drie
categorieën?
De categorieën zijn gebaseerd op het bedrag dat je
aanvraagt. De voorwaarden verschillen per categorie: bij
een bijdrage van €2000,- verwachten we bijvoorbeeld dat
minstens de helft gefinancierd is uit andere bronnen, terwijl
bij de twee andere categorieën twee derde uit andere
bronnen moet worden gehaald. Daarnaast zijn de
voorwaarden die we stellen aan het publieksbereik en de
duurzaamheid van het project uitgebreider bij hogere
steunbedragen. Hier vind je het reglement:
http://besteburen.zinnebeeldtest.nl/content/original/Regleme
nt_BesteBuren.pdf

Wanneer valt een project binnen een
bepaalde categorie? Heeft dat te maken met
de totale projectbegroting?
De categorieën zijn gebaseerd op de financiële bijdrage die
je aanvraagt. Aan een grotere bijdrage zijn wel meer
voorwaarden verbonden. De voorwaarden per categorie
kan je in ons reglement vinden.:
http://besteburen.zinnebeeldtest.nl/content/original/Regleme
nt_BesteBuren.pdf

Wat wordt bedoeld met “nieuwe publieken?”
Als Vlaamse artiesten in Nederland en Nederlandse
artiesten in Vlaanderen kunnen werken en presenteren, dan
ontstaat er uitwisseling en bereik je een nieuw publiek.
Nieuwe publieken zijn ook mensen die je niet zo makkelijk
vanuit je 'normale' werking, specifieke sector of -discipline
bereikt, maar die je bijvoorbeeld door een nieuwe plek,
context, inhoud, aanpak, partners, communicatie en/of
perswerking aanspreekt. Belangrijk is dat een 'breder
publiek' dan enkel de deelnemende kunstenaars of de
kleine kring van kunstminnaars zich aangesproken voelt.

Ik ben al bezig met een leuk project dat in de
lijn ligt van BesteBuren, mag ik meedoen?

Wanneer is er sprake van een "groot"
project?
De categorieën die wij hanteren zijn geheel gebaseerd op
het bedrag dat wordt aangevraagd. Voor ons is een groot
project dus een project waar je € 14.000,- voor aanvraagt.

Wanneer moet mijn project uiterlijk
plaatsvinden?
Houd voor een realistische planning een termijn van
minimaal vier maanden aan tussen het moment van
indienen en het moment waarop het project plaatsvindt.
Voor de deadline op 1 februari betekent dat dat het project
op zijn vroegst op 1 juni start.

Ik heb minder dan bijvoorbeeld € 7.000,- euro
nodig maar meer dan bijvoorbeeld € 2.000,welke categorie moet ik kiezen?
Die keuze is aan jou. We verwachten dat je voldoende
inzicht in het project hebt om hier een goede keuze in te
maken. Het kan voorkomen dat de programmaraad een
aanvraag honoreert, maar met een ander bedrag.

Jazeker! Met BesteBuren willen we laten zien hoeveel
Vlamingen en Nederlanders nu al samenwerken. Heb je
een goed project, dan kun je dat invoeren in onze agenda.

Moet ik al een partner hebben voor ik begin?
Op het moment dat je je aanvraag indient moet duidelijk zijn
wie je partner is. We helpen graag bij het vinden van een
geschikte partner. Neem daarvoor contact met ons op.

Moet ik al mijn financiën al rond hebben op
het moment van indienen?
Je financiering hoeft niet rond te zijn. Wel verwachten we
een reële inschatting van de kosten en willen we weten hoe
je de andere inkomsten wil genereren. Bovendien mag uit
de begroting geen overschot of tekort blijken.

Mogen de inkomsten ook bestaan uit eigen
uren, logistieke partnerships, sponsoring of
andere vormen van ondersteuning?
Dat mag zeker, mits een realistische inschatting en een
begroting in evenwicht.

Contact
Zit jouw vraag er niet tussen, of wil je even in gesprek gaan?
Neem contact op met Ann Overbergh of Reinier Klok.
deBuren: Ann Overbergh
ann.overbergh@deburen.eu
DutchCulture: Reinier Klok
r.klok@dutchculture.nl

