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ALGEMENE BEGINSELEN 
SOORT PROJECT  
De subsidie voor vernieuwende projecten komt overeen met een bedrag van 500 € dat jaarlijks wordt 

toegekend aan een verenigingslid van BE Larp dat een origineel project wil opzetten dat verband houdt met 

de LARP wereld. Het project moet niet alleen origineel en vernieuwend zijn, maar ook toegankelijk voor de 

hele LARP gemeenschap volgens het principe van de  Creatives Commons. De belangrijkste doelstellingen van 

de cel "subsidie voor innovatieve projecten" zijn het bevorderen van LARP en het garanderen van de 

overdracht en het delen van kennis en know-how binnen de LARP-gemeenschap.  

Voorbeelden van innovatieve projecten : 

▪ Ontwerp decor- of kostuumelementen die nuttig zijn voor de gemeenschap; 

▪ Ontwerpen van technische/technologische elementen die nuttig zijn voor de gemeenschap; 

▪ Veelzijdige NPC achtergronden schrijven (niet voor één universum of larp); 

▪ Het schrijven van een origineel multi-universum regelsysteem;  

AANVAARDINGSCRITERIA 

▪ Het project gaat over LARP; 

▪ Het project is aantrekkelijk en vernieuwend; 

▪ Het project is van belang voor de LARP gemeenschap; 

▪ Het project is haalbaar; 

▪ Het budget van het project is coherent; 

▪ De waarden die het project uitdraagt staan de waarden die BE Larp uitdraagt niet in de weg; 

PROCEDURE VOOR PROJECTACCEPTATIE   

▪ Het project moet naar BE Larp gestuurd worden via het adres info@larp.be. Daarna wordt het naar 
de jury gestuurd om te worden gelezen en besproken; 

▪ De jury bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur van BE Larp; het is de jury die moet beslissen 
over het belang en het nut van het voorgestelde "vernieuwende" project; 

▪ Geen enkel jurylid mag aan de wedstrijd deelnemen; 
▪ Het project moet het principe van creative commons respecteren; 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
mailto:info@larp.be
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BELONING 

Als het project aan de criteria voldoet en als "vernieuwend project voor de LARP wereld" wordt aanvaard, 
ontvangt de vereniging de som van € 500 om het project uit te voeren.  
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TAAKOMSCHRIJVING - VOORSCHRIFTEN 

AANTAL TOEGEKENDE SUBSIDIES   

Een bedrag van 500 € wordt eenmaal per jaar aan een project toegekend 

TERMIJN VOOR INDIENING VAN AANVRAGEN 

▪ 30 april: eerst mogelijke deadline; 
▪ 30 juli: tweede termijn mogelijk (als en alleen als de subsidie op deze datum nog beschikbaar is); 

TE VOLGEN PROCEDURE : 

▪ De organisatie die belangstelling heeft voor het project "Subsidie voor innovatieve projecten" 
stuurt een e-mail naar  info@larp.be waarin ze uitlegt dat ze een project wil indienen; 

▪ Na een positief antwoord van BE Larp stuurt de organisatie het ingevulde 
projectpresentatiebestand (in bijlage) naar info@larp.be ; 

▪ Het dossier wordt voorgelegd aan de leden van de BE Larp Raad van Bestuur (jury); 
▪ De jury neemt de tijd om het dossier te analyseren en verbindt zich ertoe een maand na de 

inzending van het project een definitief antwoord te geven; 
▪ Als het project wordt goedgekeurd, kan de organisatie die het vernieuwende project uitvoert de 

Belgische Federatie van LARP om een vergoeding van maximaal € 500 vragen voor de kosten die 
met haar project gepaard gaan, en verbindt ze zich ertoe haar project uit te voeren; de 
terugbetaling vindt idealiter plaats vóór 31 januari. 

UITERSTE DATUM VOOR DE INDIENING VAN RESULTATEN  

De beslissingen van de jury moeten een maand na de indiening van het project aan de projectleiders 
worden meegedeeld: 

▪ 1 juni : mededeling van de resultaten; 
▪ 1 september: mededeling van de resultaten (als de beurs bij de eerste deadline niet toegekend 

werd); 

SCHEMA VOOR PROJECTEVALUATIE (OPENBAAR)  

Het evaluatieschema (in bijlage) wordt ingevuld door de leden van de Raad van Bestuur van BE Larp. Een 
jurylid dat een project beoordeelt moet ook alle andere projecten beoordelen.   

  

mailto:info@larp.be
mailto:info@larp.be
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BIJLAGE 1 

CONTACT PERSOON 

▪ Naam 

▪ Voornaam : 

▪ Geboortedatum : 

▪ Vereniging vertegenwoordigd : 

▪ E-mail adres : 

▪ Telefoon (optioneel) : 

▪ Rekeningnummer (IBAN) :  

PROJECTSAMENVATTING : 
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PROJECTBESCHRIJVING : 
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BELANG VAN HET PROJECT VOOR DE GEMEENSCHAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEADLINES EN EINDDATA 
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BEGROTING 

NAAM INPUT OUTPUT 

   

   

   

   

   

   

TOTALEN   
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BIJLAGE 2 

EVALUATIESCHEMA 

VORM 

 
Het bestand is compleet 

 

 
 

 

De aanvraag werd binnen 
de termijn ontvangen 

 

 
 

 

Het uiteindelijke project is 
te leveren 

 

 
 

 

INHOUD 

 

Het project is aantrekkelijk 

 
 

 

Het project is vernieuwend 

 

 

 

Het project is van belang 
voor de NG gemeenschap 

 

 

 
Het project is gemakkelijk 

uitvoerbaar 
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De begroting is in 
overeenstemming met het 

project 

 
 

De uitgezonden waarden 
komen overeen met de 
waarden van BE Larp 
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ALGEMENE WAARDERING VAN HET PROJECT: 

 

 


