Reglement
CAMPAGNE ‘ARTIEST ZOEKT
FEESTNEUS’
Toelichting en doel van de oproep
Dit reglement kadert binnen het project ‘Artiest zoekt feestneus’.
‘Artiest zoekt feestneus’ wil informele straatinitiatieven en -feestjes in de
noordelijke Westhoek (Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde,
Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne) een culturele impuls geven en tegemoet
komen aan de vraag naar speelplekken voor artistiek talent.
Het project stemt m.a.w. de vraag naar een culturele animatie en de vraag naar een
speelplek of podium op elkaar af. Bewoners met ‘Feestneus’-ambities kunnen een
aanvraag indienen voor een gratis kwaliteitsvol live optreden gedurende één uur. Zij
kunnen daarbij de keuze maken uit een lijst van artiesten of groepjes van heel diverse
genres. ‘Artiest zoekt Feestneus’ voorziet één groep of artiest per feest en zal binnen het
beschikbare budget een maximaal aantal initiatieven ondersteunen. Elk jaar wordt een
nieuwe artiestenlijst opgemaakt. Daartoe wordt een campagne gelanceerd.
‘Artiest zoekt Feestneus’ is een project van het intergemeentelijk samenwerkingsverband
5-art.
Art. 1. Opzet
Bewoners met ‘Feestneus’-ambities die een informeel straatfeest organiseren kunnen een
aanvraag indienen voor een uur gratis kwaliteitsvolle live animatie. Dit reglement bepaalt
welke aanvragen erkend worden als ‘Feestneus'.
De voorwaarden hebben voornamelijk betrekking op: ten eerste het straatfeest (zie art.
2 en art. 3) en ten tweede, de initiatiefnemer (zie art. 4.).
De aanvragen kunnen enkel erkend worden zolang het budget van 5-art dit toelaat.
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Straatfeest
Art. 2. Welke straatfeesten komen in aanmerking?
Kunnen in aanmerking komen voor een gratis culturele animatie in het kader van dit
reglement, straatinitiatieven met gemeenschapsvormend karakter georganiseerd:
• op grondgebied van de gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst,
Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne, en alle deelgemeenten.
• zowel binnen als buiten,
• zowel op privé (tuin, garage, parking, loods,…) als publiek domein (een straat, park,
plein,….),
• gratis toegankelijk,
• voor zo veel mogelijk inwoners van de straat (binnen 1 wijk),
• waartoe zo veel mogelijk bewoners schriftelijk worden uitgenodigd,
• met activiteiten die ook voor personen met een handicap en rolstoelgebruikers
toegankelijk zijn.
De animatie moet tussen 9 u ‘s morgens en 21 u ‘s avonds gepland worden en mag niet
langer duren dan tot 22 u ’s avonds.
Art. 3. Zijn uitgesloten van ondersteuning in het kader van dit reglement
•
•
•
•
•

privé-feesten, die niet open staan voor alle bewoners van de straat (binnen 1 wijk),
activiteiten met een winstoogmerk (commerciële activiteiten),
activiteiten georganiseerd door overheidsorganisaties,
feesten met een uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter,
schoolfeesten.

Aanvragen
Art. 4. Wie kan een aanvraag indienen
De aanvraag moet gebeuren door een zogenaamd ‘Feestneus’-comité. Dit comité bestaat
uit minimum drie initiatiefnemers:
• die in de betrokken ‘straat’ wonen,
• maar niet op hetzelfde adres,
• waarvan minstens één persoon meerderjarig is.
Daar bovenop moeten nog zeven handtekeningen van andere straatbewoners de
aanvraag bekrachtigen.
Een straat kan binnen dezelfde wijk slechts twee maal in aanmerking komen voor het
project ‘Artiest zoekt feestneus’. De eerste twee aanvragers worden weerhouden.
Art. 5. Termijn voor indienen van de aanvragen
Een ‘Feestneus’-comité moet een schriftelijke aanvraag indienen bij 5-art, Leopold II-laan
2, 8670 Koksijde (Oostduinkerke) met vermelding Project ‘Artiest zoekt feestneus’. Een
digitale versie kan gestuurd worden naar info@5-art.be.
Aanvragen kunnen ingediend worden tot twee weken voor de activiteit (de
postdatum telt dan als bewijs).
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Wanneer het feest op het openbare domein wordt georganiseerd dient er tijdig een
aparte aanvraag tot inname openbaar domein bij de bevoegde diensten per gemeente
ingediend te worden (5 tot 6 weken vooraf). Adressen en contactgegevens in bijlage.
Art. 6. Indienen van de aanvraag
De aanvraag gebeurt schriftelijk via het aanvraagformulier ‘Artiest zoekt feestneus’. Dit
aanvraagformulier bevat volgende informatie:
• naam van de straat,
• wijk waarin de straat gelegen is,
• aantal gezinnen (brievenbussen) dat met het straatfeest bereikt wordt,
• namen, adressen en handtekeningen van minstens 3 leden van het ‘Feestneus’-comité
(zie art.4.) met aanduiding van de contactpersoon,
• namen, adressen en handtekeningen van zeven andere straatbewoners als blijk van
engagement en interesse voor het initiatief,
• toelichting over het straatfeest, motivatie en betrokkenheid van de buren,
• geplande activiteiten,
• adres en aard van de locatie waar het feest zal plaatsvinden,
• datum en stand van zaken van de aanvraag voor inname openbaar domein bij
bevoegde dienst in geval het feest op het openbaar domein plaatsvindt.
Het aanvraagformulier wordt ingevuld en ondertekend, verstuurd naar of tussen 13 en
16 u. binnengebracht bij 5-art, Leopold II-laan 2, 8670 Koksijde met vermelding Project
‘Artiest zoekt feestneus’.
Een digitale versie kan gestuurd worden naar info@5-art.be.
Art. 7. Uitsluiting
Aanvragen kunnen onontvankelijk verklaard worden op basis van:
• laattijdige indiening,
• onvolledigheid van het dossier.

Erkenning als Feestneus
Aanvragen als ‘Feestneus’ kunnen enkel erkend worden binnen de perken van het budget
van 5-art.
5-art streeft na om binnen de 5 werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier de
aanvrager uitsluitsel te geven over de al of niet erkenning als ‘Feestneus’ in het kader
van dit reglement.
De aanvrager die als ‘Feestneus’ in aanmerking komt, krijgt samen met de schriftelijke
bevestiging, het ‘Feestneus’-pakket.
Het pakket bestaat uit:
• de lijst met alle contactgegevens van de artiesten of groepjes die voor dit project
geselecteerd werden (ook consulteerbaar via www.artiestzoektfeestneus.be),
• een bon “goed voor één optreden” voor de betaling van de artiest (slechts één per
feest),
• tips en handleiding i.v.m de programmatie van de artiesten,
• promotiemateriaal,
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• nuttige adressen waar de ‘Feestneus’ terecht kan voor meer informatie voor het
organiseren van een straatfeest,
• evaluatieformulier.
Art. 8. Betaling van de artiest
De ‘Feestneus’ zal de artiest betalen aan de hand van de bon die meegegeven wordt met
het pakket. Na het optreden moet de ‘Feestneus’ de bon invullen (naam van de groep,
naam straatfeest, datum,…) en ondertekend aan de artiest overhandigen. De artiest
bezorgt de bon ten laatste een maand na het optreden aan 5-art, die instaat voor de
uitbetaling van de artiest.
5-art neemt enkel de kosten van SABAM en de billijke vergoeding op zich die
rechtstreeks verband houden met het optreden van de artiest in het kader van dit
reglement. Dergelijke kosten verbonden aan andere onderdelen van het straatfeest zijn
ten laste van de organisator.
Indien het ‘Feestneus’-comité de gevraagde voorwaarden in dit reglement niet naleeft,
kan de 5-art de kostprijs van de animatie aan de ‘Feestneus’ aanrekenen.
Art. 9. Aansprakelijkheid
5-art kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen,
fouten,
schade en dergelijke bij de programmatie en organisatie van de straatfeesten.
Het is aan te raden aan de organisator een verzekering af te sluiten bij de Provincie. Voor
meer info hierover: …
Art. 10. Communicatie
Vóór de activiteit plaatsvindt, moet er een schriftelijke uitnodiging verstuurd of
afgegeven worden aan 5-art.
In alle briefwisseling, promotiemateriaal, uitnodigingen wordt duidelijk vermeld dat het
feest doorgaat “met medewerking van 5-art / Artiest zoekt Feestneus”.
Het evaluatieformulier wordt uiterlijk twee weken na de activiteit teruggestuurd naar 5art, Leopold II-laan 2, 8670 Koksijde (Oostduinkerke).
Art. 11. Algemene verplichtingen
Door het indienen van de aanvraag aanvaardt de aanvrager uitdrukkelijk de bepalingen
en voorwaarden van dit reglement.
5-art behoudt het recht de echtheid van bepaalde gegevens na te gaan en hierover
inlichtingen in te winnen, met alle middelen die zij nuttig acht.
Art. 12. Geschillen
De Raad van Bestuur van 5-art is bevoegd in elk geschil aangaande dit reglement en
haar uitvoering.

5-art
Leopold II-laan 2, 8670 Koksijde
 058 53 37 60
info@5-art.be

