
je eigen lokale zangwerking
de 10 sleutels voor 

locatie   muzikanten   kalender   drukwerk  

     € 10.000        borg        proefsessie

   sociale partners   100xsteun      coördinator
                 en vrijwilligers
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€ 10.000
WAARVOOR
- project management
- vergoeding zangcoaches
- auteursrechten muziek
- drukwerk promotie
- organisatie benefiet

NIET INBEGREPEN
- drukwerk zangboekjes
- huur en verzekering locatie
- huur muziekinstallatie

drukwerk
10 keer 150ex. 10 blz, r/v, z/w

kalender
10 sessies van september tot 
juni, op een vaste weekdag,

muzikanten
Allez, Chantez! organiseert een 
zoekactie naar de geknipte 
podiumbeesten en verzorgt hun 
opleiding

proefsessie
Reeds vroeg in het proces doen we een 
proefsessie zodat we de tamtam in gang 
kunnen zetten en iedereen laten weten dat 
we een zangwerking willen opstarten

borg
Een lokale overheid, OCMW of bedrijf verklaart dat zij het resterende 
startkapitaal van € 10.000 vervolledigt indien tegen het einde van deze 
eerste benefietmaand niet de nodige fondsen zijn vergaard.

vrijwilligers
1 of 2 aansturende en 
2 of 3 uitvoerende vrijwilligers

locatie
- goede akoestiek
- spreekt tot de verbeelding 
- goede bereikbaarheid
- capaciteit min. 200p
- beschikbaar
- creatieve vergoeding
- geen drempel
- drankgelegenheid
- geluidsinstallatie

sociale 
partners
Om een goede sociale en 
culturele mix te garanderen 
gaan we op zoek naar 
sterke sociale partners

100 x steun
100 inschrijvingen op onze nieuwsbrief 
met aanduiding “ik wil in deze stad zingen”



Allez, Chantez!
Begeleiding partners
25%  € 2.500

Vergoeding zangcoaches
7,5%  € 750

Drukwerk promotie
4,5%  € 450

Organisatie benefiet
5%  € 500

Auteursrechten
8%  € 800

Allez, Chantez!
Opleiding zangcoaches
25%  € 2.500

Allez, Chantez!
Commmunicatie
25%  € 2.500

Budgetverdeling bij opstart van een nieuwe lokale 
zangwerking van Allez, Chantez!: € 10.000

Vergoeding 
zangcoaches
31%  € 2.000

Organisatie 
benefiet
8%  € 500

Auteursrechten
12%  € 800

Drukwerk 
zangboekjes
18%  € 1.200

Project Management
31%  € 2.000

Budgetverdeling werkingskosten
Allez, Chantez! Gent 2019-2020 : € 6.500

ter illustratie: 
de budgetopmaak van één van de bestaande 

lokale zangwerkingen in werkjaar 4

Het project management van Allez, Chantez! 
splitsen we op in partnerbegeleiding, communicatie 

en de opleiding van de zangcoaches.



startkapitaal en borg
je eigen lokale zangwerking

€ 10.000

€ 3.300
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start!

€ 10.000 krijg je niet in 1 2 3 bij elkaar

The proof of the pudding is in the eating. Het 
is belangrijk dat je zo snel mogelijk de impact 
van voluit samen zingen aan potentiële am-
bassadeurs en investeerders kan aantonen. 
Daarom voorzien we drie maatregelen die 
de slaagkans verhogen dat je het kapitaal bij 
elkaar krijgt:

1) De zangwerking start van zodra je 1/3 van 
het bedrag bij elkaar hebt: € 3.300. We orga-
niseren nu de kick off-sessie en communice-
ren de kalender tot en met februari van het 
komende zangjaar, de benefietmaand. 
2) Tegen het einde van die benefietmaand 
haal je zowel het startkapitaal van € 10.000 
plus het budget voor de werkingskosten van 
het komende zangjaar op. Indien dat lukt, 
zingen we opnieuw een heel jaar lang elke 
maand in jouw gemeente en blijven we je on-
dersteunen bij het uitbouwen van je ambas-
sadeurs- en partnernetwerk rond je lokale 
zangwerking.
3) Een lokale overheid, OCMW of bedrijf ver-
klaart dat zij het resterende startkapitaal van 
€ 10.000 vervolledigt indien tegen het einde 
van de eerste benefietmaand niet de nodige 
fondsen zijn vergaard. Indien we van deze 
borgstellingsregeling gebruik moeten maken, 
concluderen we dat het netwerk rond de lo-
kale zangwerking niet stevig genoeg is en dat 
de werking wordt stopgezet.


