
ZELF EEN INITIATIEF ORGANISEREN MET JE COLLEGA-HANDELAARS?  

Zelf initiatief nemen en een belevingsevenement organiseren naar een 
gerichte doelgroep? Ondernemers die met minstens drie leden van het 
centrummanagement samenwerken, bieden we graag operationele, logistieke 
en financiële ondersteuning tot 2.500 EUR. Hieronder kan je de voorwaarden 
vinden : 

WIE?  

o De initiatiefnemers zijn lid van de vzw Centrummanagement.  
o Initiatief/evenement wordt gedragen door meerdere lokale 

ondernemers (Minimum 3) die lid zijn van centrummanagement. 
o Indien de drie zaken minder dan 1 maand geleden lid geworden zijn 

van centrummanagement dan wordt de toelage met de helft verlaagd. 
o Tijdens het initiatief/evenement is er een relevant aanwezigheid van 

lokale zaken. 

WAAR? 

o Het initiatief/evenement vindt plaats in het focusgebied, zoals bepaald 
in het Detailhandelsplan.  

WAT?  

o Het initiatief/evenement sluit aan bij de visie van het strategisch 
beleidsplan voor horeca en detailhandel in Sint-Niklaas. 

o Het initiatief/evenement draagt bij aan het imago van Sint-Niklaas als 
belevingsstad (winkelen, genieten, overnachten, eten, drinken,..). Het 
spoort mensen aan, op kort of middellange termijn, om in Sint-Niklaas 
te komen genieten.  

o Het initiatief/evenement werkt versterkend voor de kern, voor collega-
handelaars.  

o Initiatief/evenement doet beroep op lokale handelaars voor producten 
(eten, drank,..) of diensten (marketing, inrichting, etc). 

OH-VISIBILITEIT? 

o Het initiatief brengt het Oh-merk visibel in beeld, vooraf, tijdens en na 
het evenement, zowel online als offline.  

 



HOE AANVRAGEN?  

o Aanvraagdossier bevat een antwoord op volgende vragen 
 Initiatiefnemers? Leden van CMM ?   
 Beschrijving Event? 
 Locatie ? 
 Aantal deelnemers? Hoeveel bezoekers target je?  
 Welke doelgroep target je?  
 In welke mate draagt het initiatief bij aan Sint-Niklaas belevende 

stad? In welke mate is het versterkend voor handel en horeca in 
het focusgebied?  

 In welke mate spoort het mensen aan, op kort of middellange 
termijn, om in Sint-Niklaas te komen genieten?  

 Doet het initiatief/evenement beroep op lokale handelaars voor 
producten (eten, drank,..) of diensten (marketing, inrichting, etc). 

 Het initiatief/evenement wordt niet louter gefinancierd door de 
bijdrage van CMM. Wat is de minimum evenredige inbreng vanuit 
de organisatoren? Graag oplijsting van kosten en inkomsten.  

 Hoe brengt het initiatief het Oh-merk visibel in beeld?  
o Aanvraagdossier wordt bezorgd VOOR dat het evenement plaats vindt.  
o Dossier wordt bezorgd per mail naar centrummanagement@sint-niklaas.be, 

minimum 2 dagen voor het Dagelijks bestuur (eerste dinsdag van elke 
maand) 

FINANCIEEL?  

o Het initiatief/evenement wordt niet louter gefinancierd door de bijdrage 
van CMM. Er is minimum een evenredige inbreng vanuit de 
organisatoren.  

o Kosten voor catering komen nooit in aanmerking. 
o Er is nog budget beschikbaar op de betreffende budgetpost. 
o De maximum toelage per initiatief bedraagt 2.500 EUR. 
o Indien het evenement ook inkomsten kent, wordt hier rekening mee 

gehouden bij het bepalen van het subsidiebedrag.  
o De uitbetaling gebeurt nadat CMM een factuur ontvangen heeft van één 

van de organiserende leden, alsook de facturen die de kosten bewijzen.  
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