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Bijlage Kaderreglement voor de subsidiëring van 
projecten  
Uitwerking speerpunt Dichterbij Rodenbach  
 

 

 

1. INHOUD 

Hier wordt de uitwerking bepaald van een criterium van het bijzonder project: Inbedding van het project 

in de beleidsaccenten/ speerpunten van de Stad (zie het Kaderreglement voor de subsidiëring van 

projecten art. 3.2.1). 

Thematische oproep in het kader van het Albrecht Rodenbachjaar- Speerpunt Dichterbij Rodenbach.  

Vanaf 23 juni 2021 brengt Roeselare met het Rodenbach themajaar- Dichterbij Rodenbach - één jaar 

lang hulde aan de figuur van Albrecht Rodenbach, de jonge Roeselaarse studentenleider, dichter en 

schrijver (°27/10/1856 -23/06/1880) die onlosmakelijk met de stad is verbonden en Roeselare dé 

Rodenbachstad van Vlaanderen maakt. De Stad Roeselare roept verenigingen/burgers uit Roeselare op 

om het themajaar Dichterbij Rodenbach mee vorm te geven en biedt initiatiefnemers verschillende 

vormen van financiële ondersteuning aan. In het kader van het Rodenbachjaar kan een projectsubsidie 

ontvangen worden door in te gaan op deze thematische oproep binnen de voorwaarden van het 

kaderreglement voor de subsidiëring van projecten. 

Stad Roeselare eert Albrecht Rodenbach één jaar lang door een stadsbreed programma te realiseren 

waarbij Albrecht Rodenbach in de kijker wordt gezet. Hierbij tonen we dat we als inwoners van de stad 

Roeselare fier zijn op de figuur van Albrecht Rodenbach, fier op wat Albrecht Rodenbach heeft betekend 

maar ook dat hij nog steeds een inspiratiebron kan zijn voor vandaag en morgen.  

2. CRITERIA THEMATISCHE OPROEP ALBRECHT RODENBACHJAAR 

Naast de voorwaarden van het standaardproject (zie het Kaderreglement voor de subsidiëring van 

projecten art. 3.1) dienen de projecten in het kader van de thematische oproep te voldoen aan 

specifieke criteria, geformuleerd in functie van het themajaar: 

2.1 INHOUDELIJKE LINK MET HET THEMA ALBRECHT RODENBACH 
Dit criterium verwijst naar in welke mate het project betrekking heeft op de kennis, de ontsluiting en/of 

het onderzoek omtrent Albrecht Rodenbach. In welke mate het project zich kan verbinden met één of 

meerdere invalshoeken rond de figuur van Albrecht Rodenbach als rebel, als schrijver-dichter, als 

student, als held, als vriend en als fiere Roeselarenaar. 

- 5 punten: het project getuigt van een inhoudelijke link 
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- 10 punten: de inhoudelijke link van het project met het thema is origineel en 

vernieuwend 

- 15 punten: de inhoudelijke link van het project met het thema is origineel en 

vernieuwend en kan zich verbinden rond meerdere invalshoeken rond de figuur van 

Albrecht Rodenbach 

2.2 HET PROJECT VINDT IN ROESELARE PLAATS TEN LAATSTE IN JUNI 2022 
Dit criterium verwijst naar de timing waarbinnen het project dient gerealiseerd te worden.  

2.3 HET PROJECT ZORGT VOOR EEN MEERWAARDE VOOR DE BELEVINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE STAD 

ROESELARE ALS RODENBACHSTAD GERICHT OP EEN BREDE PUBLIEKSPARTICIPATIE 
- 1 punt: het project zorgt voor een beleving binnen het programma-aanbod van het 

Rodenbachjaar 

- 5 punten: het project werkt aanvullend op het programma-aanbod van het 

Rodenbachjaar 

- 15 punten: het project slaagt erin om een totaal nieuwe en aanvullende beleving te 

creëren binnen het programma-aanbod. 

 

Een project die bijkomend aan deze drie specifieke criteria voldoet en die een meerwaarde creëert op 

het gerealiseerde stadsprogramma  door het potentieel te hebben om het imago van de stad als 

Albrecht Rodenbachjaar buiten de provincie te tillen en/of in die mate innovatief te zijn kan in een 

samenwerkingsproject met de stad opgenomen worden waarbij de stad de regie vervult in functie van 

de opname van het project in het hoofdprogramma van het Rodenbachjaar.   

3. ENGAGEMENTEN OP VLAK VAN COMMUNICATIE 

Na toekenning van de projectsubsidie dient de aanvrager als return ten aanzien van de Stad de 

engagementen op te nemen zoals bepaald in het kaderreglement (zie het Kaderreglement voor de 

subsidiëring van projecten art. 3.4) en bijkomend de aangereikte huisstijl van het Rodenbachjaar 

Dichterbij Rodenbach te volgen.    

4. SUBSIDIE 

Projecten die voldoen aan de voorwaarden van een standaard project, kunnen een verhoging van die 
subsidie ontvangen indien ze voldoen aan één of meerdere criteria van een bijzonder project. Die 
criteria worden beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. Elk punt heeft een bijkomende 
subsidiewaarde van 75 euro.  
Intekenen op dit speerpunt Dichterbij Rodenbach binnen het criterium Inbedding van het project in de 
beleidsaccenten/ speerpunten van de Stad betekent een minimale verhoging van 6 punten of 450 euro 
en een maximale verhoging van 2250 euro.  


