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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 5/5 Jeugd. Samenwerkingsovereenkomst met vzw Creatief 
Schrijven voor de organisatie van NAFT VOOR WOORD 
2017-2018. Goedkeuring.

De provincie Antwerpen organiseert al sinds 2007 het txt-on-stageconcours 
Frappant TXT. De wedstrijd zet jongeren tussen 18 en 30 jaar aan tot schrijven en 
geeft hen de kans hun tekst op een podium te presenteren. De wedstrijd bouwde 
ondertussen een sterk imago op en gaf – gedurende de vorige edities – aan meer 
dan 200 jongeren een professionele podiumkans. Sinds 2015 is de naam van het 
concours gewijzigd in NAFT VOOR WOORD, waardoor het duidelijk onderdeel 
uitmaakt van alles wat de provincie rond jong creatief talent opzet, en nu onder één 
platform wordt gebundeld, nl. NAFT. 

Eind 2017 gaan o.a. de bevoegdheden jeugd en cultuur over naar Vlaanderen. 
Omdat ook de middelen die we tot op heden via subsidies inzetten voor NAFT VOOR 
WOORD meegaan, is er de verwachting én mondelinge overeenkomst dat een 
volgende editie van NAFT VOOR WOORD kan opgestart worden. Voor deze 
wedstrijd is het van essentieel belang dat er een vlotte overgang is én dat er een 
editie 2017-2018 wordt georganiseerd. Ook de timing, met een opstart in het 
najaar, is essentieel gebleken de laatste jaren. Daarom is er een mondelinge 
overeenkomst met de dossierbehandelaars in Vlaanderen dat de provincie de editie 
2017-2018 opstart.

Inhoudelijk blijven concept en opzet dezelfde. We blijven ook inzetten op meer 
diversiteit binnen het concours, o.a. door een voortraject op te zetten waarin 
jongeren met een cultureel diverse achtergrond gestimuleerd worden in het 
schrijven van eigen literaire teksten.

We willen net zoals bij de voorbije editie van start gaan in september 2017 (bijv. op 
Studay, de opening van het academiejaar). Er wordt daarbij weer sterk ingezet op 
een virale campagne en promotie, waarin we op zoek blijven gaan naar zoveel 
mogelijk samenwerkingen met jonge creatievelingen en jonge organisaties. Het 
zoeken naar podium- en publicatiekansen op maat (in functie van het natraject) 
blijft ook zeker behouden.

De jeugddienst stelt voor om voor de volgende editie opnieuw samen te werken 
met Creatief Schrijven vzw. Zij zijn nog altijd de meest aangewezen partner voor 
de praktische en inhoudelijke uitwerking van het txt-on-stageconcours. 

De Jeugddienst wil daarom een overeenkomst afsluiten met Creatief Schrijven vzw, 
Waalsekaai 15, 2000 Antwerpen. We bouwen daarvoor verder op de voorgaande 
overeenkomst. Maar voor deze editie voorzien we vanuit het provinciebestuur enkel 



een overeenkomst tot en met 31/12/2017. Er wordt een subsidie van 10.000 EUR 
voor de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst voorzien. 

De Jeugddienst beschikt voor de subsidie aan vzw Creatief Schrijven over een 
budget van 10.000 EUR op artikel 2017140660 - 2017/64900000/16/0750 – 
Subsidies Jeugdcultuur.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 juni 2017

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 
en op de aanwending van sommige toelagen;

Overwegende dat het provinciebestuur een vrijetijdsaanbod wil stimuleren voor álle 
kinderen en jongeren;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De samenwerkingsovereenkomst met vzw Creatief Schrijven voor de organisatie 
van NAFT VOOR WOORD 2017-2018 wordt goedgekeurd. Een budget van 10.000 
EUR wordt voorzien.


