REGLEMENT DOC*WERK
Dit reglement geldt voor DOC*WERK, werkbeurzen voor documentaire fotografie, vanaf 19 februari 2015.

Verklaring termen:
- Partners = organisatoren van DOC*WERK
- Aanvrager/fotograaf/ontvanger = persoon die de werkbeurs aanvraagt en/of ontvangt

DOEL VAN HET PROJECT:
1. DOC*WERK stelt zich tot doel om Belgische documentaire fotografen te stimuleren en onder de
aandacht te brengen. De ondersteuning wordt aangeboden door het verlenen van werkbeurzen.
2. DOC*WERK is totaal onafhankelijk van commerciële of politieke belangen. De financiering gebeurt
door een samenwerking tussen verschillende partners met name : FotoMuseum Antwerpen, Fonds
Patrick De Spiegelaere, Carl Uytterhaegen, deBuren, SOFAM, Centrum voor Beeldexpressie.
3. DOC*WERK ondersteunt werkbeurzen voor documentaire fotografie in twee categorieën :
1/werkbeurzen voor jongeren onder de 30 jaar, 2/werkbeurzen met thematische insteek die op
voorhand wordt bepaald door de partners.
4. De keuze uit de voorstellen gebeurt door een onafhankelijke jury aan de hand van objectieve criteria
die vooraf voor iedereen bekend zijn.
5. Na de toekenning zijn er twee evaluaties per jaar. Een aanvrager zal ten laatste drie maanden na het
indienen van de aanvraag bericht krijgen over het resultaat van de evaluatie van zijn/haar voorstel.
Het budget dat beschikbaar is voor de beurs wordt opgedeeld in twee schijven.

SPELREGELS:
6. Alle voorstellen worden digitaal ingediend en digitaal behandeld. DOC*WERK bevestigt de ontvangst
van het voorstel.
7. Alle informatie kan worden nagelezen op de website van de partners.
8. Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor een werkbeurs.
9. Alleen personen die de Belgische nationaliteit bezitten en/of een domiciliëringsadres in België hebben
op het moment van de uiterlijke deadline van indienen van de aanvraag komen in aanmerking voor
een werkbeurs.
10. Voor de werkbeurs voor jongeren geldt dat op het moment van de uiterlijke deadline van indienen van
de aanvraag de aanvrager niet ouder dan 30 jaar mag zijn.
11. De aanvrager moet op een overtuigende manier aantonen dat het project zonder de werkbeurs niet
gerealiseerd kan worden. Met andere woorden, hij/zij moet verklaren waarom beroep wordt gedaan
op DOC*WERK.
12. De aanvrager moet de haalbaarheid van het project kunnen aantonen. De aanvrager moet kunnen
aantonen dat het project een finale ontsluiting zal kennen in eender welke vorm (tentoonstelling,
publicatie, digitale vorm, enz.).
13. Aanvragen kunnen op budgettaire gronden worden afgewezen.
14. Indien DOC*WERK dit vereist, moet de aanvrager steeds bereid zijn een persoonlijke toelichting over
zijn/haar project te geven.
15. Zowel de partners als de jury is gebonden door strikte geheimhouding, zowel voor, tijdens als na de
beslissing van de voorstellen.
16. Bij ontsluiting van het project dat tot stand kwam d.m.v. DOC*WERK is de fotograaf verplicht steeds
melding te maken van ‘DOC*WERK’ tot 5 jaar na productie.
17. Ontvangers van een werkbeurs verbinden zich ertoe te rapporteren over het project in de vorm van
een financiële en projectmatige verantwoording. Pas na deze rapportage beslist DOC*WERK om een
tweede schijf uit te betalen. Indien deze evaluatie negatief was, is DOC*WERK gemachtigd om de
samenwerking te beëindigen en de tweede schijf niet uit te betalen. De eerste schijf wordt uitbetaald
bij aanvang van de werkbeurs.
18. De werkbeurs bedraagt in totaal maximaal 2.500€. Een eerste schijf bedraagt 1.000€, de tweede
1.500€.

19. Alle rechten van het project blijven eigendom van de fotograaf.
20. De ontvanger van een werkbeurs moet de ontvangen subsidie terugbetalen als:
o Het project niet gerealiseerd is binnen de vooropgezette termijn;
o Het project niet overeenstemt met de opzet van het voorstel zoals die goedgekeurd was door
DOC*WERK
o De ontvanger in strijd handelt met dit reglement;
o Een voor de beoordeling van de aanvraag relevante omstandigheid niet of onjuist is vermeld.
21. DOC*WERK kan ook afzien van terugvordering indien de ontvanger van de beurs kan aantonen dat
één van bovenvermelde factoren buiten zijn/haar wil om gebeurde.
22. Deze spelregels kunnen door DOC*WERK worden aangepast.

BEOORDELINGSCRITERIA :
Elk voorstel zal door de individuele juryleden worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. De drie
aanvragers die het best scoren op deze criteria, komen in aanmerking voor het verkrijgen van een werkbeurs.

OPROEP TOT VOORSTELLEN
De oproep tot voorstellen wordt voor DOC*WERK 2015 (jongeren) gelanceerd op 19 februari 2015, voor
DOC*WERK 2016 (thematisch) is dat 18 februari 2016. De lancering gebeurt op een persconferentie en zal via
verschillende media en door de verschillende partners bekend gemaakt worden. Alle informatie is te verkrijgen
op de websites van de partners.

INZENDEN VAN HET VOORSTEL DOOR DE AANVRAGER
De aanvrager stuurt zijn/haar voorstel in naar het volgende mailadres admin@fomu.be ten laatste op 1 mei
2015/2016. De projectaanvraag bestaat uit de volgende delen:
23. Persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, geslacht) en bankrekeningnummer.
24. Omschrijving van het project : inhoudelijk, werkwijze, finaliteit (wijze van ontsluiting)
25. Verklaring waarom de aanvrager een beroep doet op DOC*WERK
26. Tijdschema, inbegrepen het verwacht tijdstip van ontsluiting van het project
27. Begroting, inbegrepen vermelding van andere financieringsbronnen
28. Eventueel schriftelijke toezegging van partners in het project
29. Ervaring/referenties/c.v./portfolio
Indien bepaalde gegevens niet voorzien of niet duidelijk zijn, kan DOC*WERK bijkomende informatie vragen
aan de aanvrager.
De ingediende dossiers blijven eigendom van DOC*WERK en zullen niet worden terugbezorgd.

ONTVANGST
Bij ontvangst van het voorstel, stuurt DOC*WERK een digitaal ontvangstbewijs terug.

BESLISSING
De beslissing gebeurt door een onafhankelijke jury die samengesteld wordt door DOC*WERK. De jury bestaat
uit leden met ervaring in de documentaire fotografie en/of met professionele fotografie. Bij elke beoordeling
zal de jury een korte evaluatie formuleren. Deze wordt achteraf bekendgemaakt aan de aanvrager.
De juryleden beoordelen de aanvragen in de week van 4 mei 2015/9 mei 2016. De winnaars van de werkbeurs
worden via mail op de hoogte gebracht binnen de 10 werkdagen na de jurering. De resterende aanvragers
worden binnen de 14 werkdagen na de jurering op de hoogte gebracht.
Met de winnaars wordt zo vlug mogelijk een afspraak gemaakt om alle details door te nemen en om het project
zo vlug mogelijk van start te laten gaan.

Reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de partners op 19/02/2015.

