Verenigingen
Bent u met uw vereniging actief in Nieuwpoort?
Het stadsbestuur ondersteunt uw werking en activiteiten. Wilt u weten hoe?
Hier vindt u meer info een aanvraag tot erkenning als socio-culturele vereniging en over de subsidies van het stadsbestuur.
Houdt u het liever sportief, dan vindt u gelijkaardige info op de pagina voor erkenning als sportvereniging.
Wilt u toneel of muziek spelen in een vereniging? Bent u bezig met literatuur, dans of geschiedenis en wilt uw passie met
anderen delen? Heeft u een leuke hobby en wilt u die samen met anderen beoefenen? Of wilt u gewoon nieuwe mensen leren
kennen?
Kortom: bent u op zoek naar een vereniging in Nieuwpoort?
Dan kunt u op zoek gaan in de verenigingenbrochure.
Staat uw Nieuwpoortse vereniging er niet in? Zijn de contactgegevens gewijzigd? Is de vereniging niet langer actief?
Contacteer de Dienst Communicatie via communicatie@nieuwpoort.be met vermelding van de correcte informatie. De
gegevens van uw vereniging worden dan opgenomen of gewijzigd in de volgende editie.

Maak uw activiteit bekend aan het grote publiek
Inputten in UiTdatabank
Als organisator ken je je activiteiten het best, daarom laten we je zelf je activiteiten invoeren in de UiTdatabank. UiTdatabank
is dé centrale plek die alle gegevens over vrije tijd en cultuur in Vlaanderen en Brussel verzamelt. De UiTdatabank is verder
ook dé bron voor de vrijetijdsagenda’s van de meeste Vlaamse dagbladen, magazines en (websites van) televisiezenders.
Meer dan 240 online, gedrukte en mobiele kanalen maken gebruik van de UiTdatabank.
Voorwaarden
 De activiteiten die je invoert, moeten publiek toegankelijk zijn.
 De volgende zaken komen in aanmerking: culturele evenementen tot aanbod in de sfeer van vrijetijdsbesteding, van
kleine tot grote activiteiten, van fuif tot workshop, van sportevent tot toeristische informatie
Invoeren
Dat is vrij eenvoudig. Het invoeren én de verschijning zijn bovendien gratis.
 Elke burger of organisatie die een activiteit in de kijker wil zetten,
kan dit zelf invoeren in de UiTdatabank
 Als je zeker wil zijn dat je activiteit in de kalender van Nieuwpoort, Uw Stad verschijnt,

put de informatie zo vlug mogelijk in de UiTdatabank
(enkele weken op voorhand).
 Vraag een paswoord en een login aan via http://www.uitdatabank.be/.
Je hoeft maar één keer in te voeren in de UiTdatabank om je aanbod te zien verschijnen in een heleboel agenda's.
 Wil je zeker zijn dat je activiteit verschenen is,
ga dan naar http://www.uitinvlaanderen.be/ en zoek de info op.
Opgelet, het kan een dag duren vooraleer jouw item geactiveerd is

