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zakelijk advies 

Geef een beknopte situering en (subsidie)-historiek van de aanvraag. 
Stichting Logos is een presentatieplek en werkplaats voor nieuwe muziek die sinds 1968 
bestaat. De twee hoofdfuncties van de organisatie zijn ontwikkeling en presentatie. Ten 
opzichte van de vorige periode wil de organisatie het aantal voorstellingen uitbreiden en 
de residentiewerking intensifiëren. De organisatie heeft een lange subsidiehistoriek. De 
laatste subsidie was een meerjarige werkingssubsidie in de periode 2013-2016. In 2015 
bedroeg de subsidie 130.704,32 euro. De structurele provinciale subsidie bedraagt 
1.153,67 euro. Daarnaast krijgt de organisatie ook een jaarlijkse DAC-subsidie van 
55.712,25 euro. Voor 2017 wordt een subsidiebedrag van 180.000,00 euro gevraagd op 
een totale kost van 330.543,00 euro of 54,46%. Voor de daaropvolgende jaren wordt 
uitgegaan van een jaarlijkse indexering van ongeveer 5.000,00 euro. 

Behoren de activiteiten tot de bevoegdheden van het VFL of het VAF, of betreft de 
aanvraag het ontwerp en de uitvoering van bouwprojecten? 

Geef aan in welke mate de artistieke en de zakelijke planning met elkaar sporen. 
Zowel de artistieke plannen als de begroting worden goed toegelicht in het dossier. De 
kosten en inkomsten worden voldoende toegelicht en gerelateerd aan de huidige werking.
Posten waar er een hoger bedrag wordt voorzien dan een loutere indexering, worden in 
het dossier geduid. Het gaat om posten die gerelateerd zijn aan de wens om het aantal 
concerten uit te breiden en het feit dat de organisatie de Logosloods nu volwaardig in 
gebruik zal nemen. De administratie kan hiermee akkoord gaan op voorwaarde dat de 
commissie de artistieke noodzaak van een uitbreiding van het aantal activiteiten 
onderkent. De administratie heeft een goed beeld van artistieke en zakelijke planning en 
besluit dat beide met elkaar sporen. 

Motiveer of de begroting haalbaar en realistisch is. 
De grootste kost is de personeelskost, die met 143.285,00 euro wel realistisch is voor 2,8 
voltijdse equivalenten (zie lager). Tweede grootste kost is de artistieke productiekost van 
32.226,00 euro waarvan 16.626,00 euro uitkoopsommen. Deze kost is met ongeveer de 
helft gestegen ten opzichte van referentiejaar 2014, het laatste jaar waarvan een 
afrekening beschikbaar is. Toen bedroeg de artistieke productiekost 21.292,64 euro. De 
verhoging ligt in de lijn met de gewenste artistieke uitbreiding opgenomen in de plannen. 



Het is aan de commissie om de artistieke noodzaak hiervan te beoordelen. Aan 
inkomstenzijde kan worden vastgesteld dat zowel de inkomsten uit ticketverkoop als de 
inkomsten uit uitkoopsommen en de inkomsten uit coproducties stijgen ten opzichte van 
2014, namelijk respectievelijk van 5.469,00 naar 7.271,00 euro, van 13.330,98 euro naar 
26.200,00 euro en van 2.174,72 euro naar 3.700,00 euro. Ook dit staat in verhouding tot 
de gewenste artistieke uitbreiding. Procentueel is er een lichte verschuiving: de eigen 
inkomsten dalen van 26,27% naar 22,67% en de gevraagde subsidie stijgt van 48,81% 
(49,24% met inbegrip van de structurele provinciale subsidie) naar 54,46%, een 
verschuiving die grotendeels te wijten is aan een groot bedrag aan uitzonderlijke 
opbrengsten in 2014. Op basis van de gedetailleerde plannen en begroting stelt de 
administratie dat de begroting haalbaar en realistisch is. 

Is de raad van bestuur evenwichtig samengesteld met respect voor maatschappelijke
en culturele diversiteit? 
De raad van bestuur bestaat uit vijf personen. Met twee vrouwen heeft die een prima 
genderdiversiteit. Ook de maatschappelijke diversiteit is aanwezig met personen uit de 
bedrijfswereld, culturele sector en educatie. Op vlak van culturele diversiteit scoort het 
bestuur dan weer slecht. De boutade dat expertise voorop komt bij de aanwerving mag 
geen drogreden zijn om geen acties te ontwikkelen om actief te werken aan culturele 
diversiteit binnen de raad van bestuur. De raad van bestuur komt drie keer per jaar samen,
wat de administratie een absoluut minimum vindt om een goed bestuur te kunnen 
garanderen. 

Beoordeel hoe de organisatie bestuurd wordt, op het vlak van begroting, 
budgetopvolging en interne controle. 
De begroting die wordt goedgekeurd door de raad van bestuur vormt de basis van de 
werking. Per deelproject wordt de begroting beheerd door de zakelijk leider en de 
productiedirecteur. Wanneer er bepaalde posten binnen de begroting moeten worden 
verschoven, wordt dit teruggekoppeld naar de voorzitter van de raad van bestuur. De 
administratie is van oordeel dat de organisatie op een goede manier bestuurd wordt. In 
het recente verleden zijn op dit vlak ook geen problemen gebleken. 

Beoordeel het gevoerde personeelsbeleid, met bijzondere aandacht voor de correcte 
vergoeding van kunstenaars. 
De organisatie heeft een relatief kleine personeelsbezetting van vier personen voor in 
totaal 2,8 voltijdse equivalenten. Twee voltijdse equivalenten daarvan vallen binnen het 
ex-DAC-statuut. De organisatie wenst voor de voorliggende periode geen 
personeelsuitbreiding, maar enkel een indexering van de lonen. Dat blijkt ook uit de 
ingediende begroting en de vergelijking met referentiejaar 2014. Voor de kunstenaars 
zorgt de organisatie in eerste instantie voor een correcte verloning. De cao vormt daarbij 
de basis. De steun aan kunstenaars gaat echter verder: ook op logistiek, inhoudelijk en 
zakelijk-organisatorisch vlak biedt Stichting Logos ondersteuning aan. Voor de 
kunstenaars in residentie zorgt de organisatie voor een intensieve begeleiding. 



Beoordeel het zakelijke parcours van de aanvrager. 
In het verleden zijn geen problemen vastgesteld op het vlak van uitvoering van de 
actieplannen. Ook werden de decretale normen gehaald. Bij de laatste controles werden 
geen aandachtspunten geformuleerd die van invloed zouden kunnen zijn op de 
toekomstige werking van de organisatie. 

Beoordeel de positionering van de aanvrager in het kunstenveld, en de meerwaarde 
van eventuele samenwerkingsverbanden. 
De organisatie is sterk verankerd in het Vlaamse muzieklandschap, maar heeft ook een 
internationale uitstraling. Logos heeft dan ook een lange geschiedenis en neemt een 
specifieke plaats in de wereld van de nieuwe muziek in. Er zijn heel wat 
intentieverklaringen bij het dossier gevoegd waarvan de meest al vrij concrete 
engagementen inhouden. De administratie is van oordeel dat de organisatie op dit 
criterium heel goed scoort. 

Beoordeel hoe de aanvrager kennis opbouwt en deelt. 
Stichting Logos heeft een uitgebreid archief, dat het op diverse manieren ontsluit, onder 
meer via de website, maar ook in samenwerking met andere organisaties, zoals het 
Orpheusinstituut en het label Sub Rosa (ontsluiting van het klankarchief). Oudere 
opnames worden gedigitaliseerd. De organisatie neemt ook deel aan Vlaamse en 
internationale conferenties en netwerken voor informatieuitwisseling. Ook op dat vlak 
speelt de organisatie dus een actieve rol op het vlak van kennisdeling. 

Beoordeel of de aanvrager rekening houdt met maatschappelijke diversiteit op het 
vlak van bestuur en personeel. 
De maatschappelijke diversiteit op het vlak van bestuur werd hoger toegelicht. De 
organisatie heeft slechts een kleine personeelskern. Daarbinnen vormt de 
maatschappelijke en genderdiversiteit geen probleem, maar net als bij het bestuur is 
culturele diversiteit wel een issue. Ook binnen het personeel zijn er meer acties nodig dan
zich neerleggen bij de boutade dat expertise voorop staat. 

Motivering zakelijk advies 
Stichting Logos heeft op zakelijk vlak een helder, volledig, realistisch en gedetailleerd 
dossier ingediend. De administratie kan akkoord gaan met een uitbreiding van het aantal 
activiteiten op voorwaarde dat de commissie de artistieke noodzaak hiervan onderkent. 
Werkpunt voor de organisatie is wel om acties te ontwikkelen om effectief te werken aan 
culturele diversiteit binnen het personeelsteam en zeker binnen het bestuur. 

Conclusie zakelijk advies :  zeer goed
Zakelijk adviesbedrag :  180,000.0
adviesdatum 23.02.2016 



artistiek advies 
Is de aanvrager minstens drie jaar professioneel actief in de kunstensector? 
Ja. 

De aanvrager is minstens drie jaar professioneel actief in de kunstensector. Enkel 
indien nee: motiveer waarom niet. 

Geef aan in welke mate de artistieke en de zakelijke planning met elkaar sporen. 
Over het algemeen is de commissie van oordeel dat de artistieke plannen goed zijn 
opgesteld en dat de begroting ook goed is toegelicht. De commissie meent echter dat de 
artistieke noodzaak van een uitbreiding van het aantal activiteiten niet wordt aangetoond 
in het dossier. De uitbreiding wordt evenmin op een afdoende manier financieel 
verantwoord. Het vijfjarenplan wordt voornamelijk weerspiegeld in cijfers en in te 
geringe mate in een concrete planning van de artistieke werking. De commissie is daarom
van oordeel dat artistieke en zakelijke planning slechts matig sporen. 

Motiveer of de begroting haalbaar en realistisch is. 
De begroting is goed en gedetailleerd toegelicht en bevat geen overdreven kosten. De 
commissie heeft echter de indruk dat de begroting niet kadert in een bredere visie. In het 
dossier is geen algemeen zakelijk beleid waar te nemen. Stichting Logos heeft te weinig 
aandacht voor zichtbaarheid in de sector, promotionele positionering, verkoop,... Zakelijk
beleid lijkt geen deel uit te maken van de bedrijfscultuur en niemand in de organisatie 
lijkt zich met deze materie bezig te houden. Er is veel aandacht voor de artistieke 
werking, maar te weinig voor het zakelijk beheer. Zo zijn er bijvoorbeeld weinig 
initiatieven om nieuwe eigen inkomsten aan te boren of bestaande eigen inkomsten uit te 
breiden. Ook de winstmarge op de foyerverkoop is bijzonder klein. 

Is de raad van bestuur evenwichtig samengesteld met respect voor maatschappelijke
en culturele diversiteit? 
De raad van bestuur bestaat uit vijf personen. Met twee vrouwen heeft die een prima 
genderevenwicht. Ook maatschappelijke diversiteit is aanwezig met personen uit de 
bedrijfswereld, culturele sector en educatie. Op vlak van culturele diversiteit scoort het 
bestuur dan weer slecht. De boutade dat expertise voorop komt bij de aanwerving mag 
geen reden zijn om geen acties te ontwikkelen om te werken aan culturele diversiteit 
binnen de raad van bestuur. Daarnaast stelt de commissie vast dat de twee personen die 
de drijvende kracht zijn geweest achter Stichting Logos, deel uitmaken van de raad van 
bestuur. Een van hen is bovendien voorzitter. De commissie vraag zich af of deze 
constructie voldoende ruimte laat aan de raad van bestuur om zich onafhankelijk op te 
stellen. 



Beoordeel het gevoerde personeelsbeleid, met bijzondere aandacht voor de correcte 
vergoeding van kunstenaars. 
De organisatie gaat niet zeer diep in op het personeelsbeleid. In het dossier is geen 
functiebeschrijving opgenomen van zakelijke en artistieke leiding, terwijl een organisatie 
als Stichting Logos nood heeft aan een professionele zakelijke en artistieke leiding en een
communicatieve omkadering. Daar hoort een degelijke functiebeschrijving bij waaruit 
blijkt welke professionele competenties de organisatie hiervoor verwacht en welke 
opdrachten de betrokken medewerkers concreet opnemen in de organisatie. Stichting 
Logos heeft een beperkte personeelskern en vraagt geen uitbreiding ervan in de komende 
periode. Het personeel wordt vergoed volgend de barema's van PC 304. De organisatie 
geeft aan een correcte vergoeding te geven aan kunstenaars, maar dit wordt niet gestaafd 
met cijfers. In de begroting is 5.000 euro opgenomen voor artistieke honoraria van eigen 
producties. Dat lijkt laag te zijn om een correcte vergoeding te kunnen garanderen, maar 
zonder berekeningswijze is dit niet eenduidig vast te stellen. Voor externe kunstenaars 
wordt een vergoeding van 250 euro per persoon voorzien. 

Beoordeel het gevoerde personeelsbeleid, met bijzondere aandacht voor de correcte 
vergoeding van kunstenaars. 

Nipt onvoldoende

Beoordeel hoe de aanvrager aandacht schenkt aan (startende) kunstenaars op 
financieel, logistiek, inhoudelijk, technisch, organisatorisch, zakelijk,… vlak. 
De organisatie geeft kleinschalige kansen aan startende kunstenaars, wat waardevol is. Zo
wordt er minstens een concert gepland van een jong hedendaags ensemble, is er jaarlijks 
een residentie voor een componist die een werk voor het robotorkest wil schrijven en is er
eveneens een residentie voor een geluidskunstenaar of muziekinstrumentenbouwer. In de 
laboratoriumfunctie die Stichting Logos opneemt, worden vaak kansen gegeven aan 
startende kunstenaars en ensembles om in contact te komen met de werkwijze van de 
organisatie. De opgedane kennis nemen de kunstenaars mee in hun verdere carrière. 

Beoordeel hoe de aanvrager aandacht schenkt aan (startende) kunstenaars op 
financieel, logistiek, inhoudelijk, technisch, organisatorisch, zakelijk,… vlak. 
 Goed    

Beoordeel het artistieke parcours van de aanvrager. 
Stichting Logos is een kunstenaarscollectief dat sinds 1968 nieuwe muziek, instrumenten,
interfaces, geluidsinstallaties en geluidssculpturen ontwikkelt. De organisatie heeft een 
lange en rijke historiek. Ze had een uniek avant-gardeprofiel en was een pionier inzake 
geluidskunst, hedendaagse muziek, nieuwe instrumenten en geluidsinstallaties. Binnen de
niche van de elektronica en robotica vervult ze nog steeds een laboratoriumfunctie en ze 
vult nog steeds een leemte in binnen de huidige context van de hedendaagse 
experimentele muziek. Zo zette ze bijvoorbeeld het jonge ensemble Nadar op de rails. 



Beoordeel de positionering van de aanvrager in het kunstenveld, en de meerwaarde 
van eventuele samenwerkingsverbanden. 
Stichting Logos neemt een relatief geïsoleerde positie in in het kunstenveld en doet 
nauwelijks aan vernetwerking. Terwijl andere soortgelijke organisaties de laatste jaren 
sterk hebben ingezet op verbreding van de werking en het uitbouwen van een netwerk, 
focust Stichting Logos sterk op verdieping en legt ze geen connectie met de rest van de 
kunstensector. Stichting Logos bouwt geen netwerk uit binnen de muzieksector en ook 
niet binnen de audio-visuele en beeldende kunst, die de organisatie in haar aanvraag ook 
als discipline aanvinkt. Op lokaal niveau is Stichting Logos wel ingebed in een context en
ondersteunt ze partnerships op een waardevolle manier. Ook al gaat het om 'hoge' cultuur,
op een bepaalde manier is de organisatie binnen de Gentse context laagdrempelig en 
speelt zij bijvoorbeeld een essentiële rol in een lokale buurtwerking. 

Beoordeel de positionering van de aanvrager in het kunstenveld, en de meerwaarde 
van eventuele samenwerkingsverbanden. 
     
Voldoende

Beoordeel de landelijke en/of internationale betekenis van een werking/initiatief op 
basis van de samenwerkingen die worden aangegaan, de spreiding van producties, 
het publieksbereik of de referentiewaarde van de werking/het initiatief. 
De landelijke en internationale betekenis van Stichting Logos is bescheiden. Gezien de 
niche waarbinnen het werk van Stichting Logos zich bevindt en de opportuniteiten die dit
met zich brengt, vindt de commissie de internationale uitstraling van de organisatie te 
beperkt. Voor de hand liggende samenwerkingen, met bijvoorbeeld IRCAM in Parijs, 
zijn er niet. De organisatie trekt zelden naar het buitenland. Ook op internet is het werk 
van Stichting Logos nauwelijks aanwezig, terwijl het zich daar goed toe leent. 

Beoordeel de inspanningen die een organisatie levert op vlak van kennisopbouw en 
kennisdeling. 
De kennisopbouw en -deling op het vlak van ondersteuning van kunstenaars en in de 
laboratoriumwerking is goed. Jonge ensembles als Nadar worden in de werking van 
Stichting Logos opgenomen en de organisatie stelt haar kennis ter beschikking van hen. 
Op persoonlijk vlak is de kennisdeling goed. Stichting Logos heeft bovendien een rijk 
archief en werkt er aan om dit te ontsluiten. De samenwerking met het label Sub Rosa is 
hierin een positieve evolutie. Ook de website heeft een belangrijke archieffunctie. De 
commissie is echter van mening dat het de organisatie ontbreekt aan een degelijke 
digitale communicatie. De webomgeving is niet meer up-to-date, zeker gezien de aard 
van de werking van Stichting Logos, die sterk inzet op nieuwe technologieën. Dit getuigt 
niet van een respectvolle houding naar de artiesten die bij Stichting Logos werken, zij 
verdienen een hogere zichtbaarheid voor hun werk. 



Beoordeel of de aanvrager rekening houdt met maatschappelijke diversiteit op het 
vlak van bestuur, personeel, aanbod en/of publiek. 
De organisatie besteedt veel aandacht aan maatschappelijke diversiteit binnen de 
grootstedelijke context van de stad Gent. Positief is de buurtwerking, waarbij er wordt 
samengewerkt met Elftwelf, en de samenwerkingen naar een jong publiek toe om het 
publieksbereik open te trekken. De commissie is echter van mening dat er op het vlak van
culturele diversiteit nog meer inspanningen gedaan kunnen worden. 

Beoordeel of de aanvrager rekening houdt met maatschappelijke diversiteit op het 
vlak van bestuur, personeel, aanbod en/of publiek. 

Goed

artistiek advies ontwikkeling 

Beoordeel de visie op en kwaliteit van de begeleiding- en ondersteuningsfunctie en/of
van het artistiek onderzoek, het experiment en de artistieke vernieuwing

Stichting Logos geeft aan in te zetten op de functie ontwikkeling, maar deze functie 
wordt niet volledig ingevuld zoals zij bedoeld is in het Kunstendecreet. Uit het dossier 
blijkt dat de activiteiten die de organisatie binnen deze functie opneemt eerder binnen de 
functie productie vallen. Zo is de ene residentie duidelijk bedoeld om een werk voor het 
robotorkest te creëren, een productie dus. Uit het dossier blijkt anderzijds dat de 
organisatie tijdens de residenties aandacht besteedt aan de begeleiding en ondersteuning 
van jonge kunstenaars. In haar verhaal voert de organisatie aan dat ze inzet op de functie 
productie, maar dit kan niet worden meegenomen in de beoordeling aangezien dit om 
gewijzigde informatie gaat ten opzichte van het originele dossier

artistiek advies productie

niet ingevuld.

artistiek advies presentatie 

Beoordeel de kwaliteit van het aangeboden programma, nl. wat wordt 
gepresenteerd.

Stichting Logos presenteert in hoofdzaak het resultaat van de eigen werking en gaat daar 
nauwelijks buiten. De presentatie biedt geen breed spectrum van wat er in de niche 
waarbinnen Stichting Logos werkt, wordt geproduceerd. De receptieve werking is te 
verwaarlozen. De activiteiten die Stichting Logos ontplooit, sluiten dus eerder aan bij de 
functie productie in plaats van bij de functie presentatie.



Beoordeel de kwaliteit van de beoogde presentatiecontext: hoe wordt gepresenteerd.

De organisatie heeft met Logos Tetraëder een eigen zaal die is aangepast aan de eigen 
projecten. Sinds kort heeft de organisatie ook Logos Loods, een bijkomende plek in een 
aanpalend gebouw die wordt ingezet voor de presentatie van werk uit de ateliers. Door de
samenwerkingen wordt er ook op de podia van partners gepresenteerd. Specifiek voor de 
schoolvoorstellingen doet de organisatie interessante pogingen om te zorgen voor een 
geschikte omkadering voor deze doelgroep. De persoonlijke betrokkenheid van de 
organisatie bij haar publiek is groot. 

Beoordeel de acties omtrent publiekswerking en -werving. 

De publiekswerving is beperkt en bedient zich van de traditionele 
communicatiemiddelen. Het ontbreekt de organisatie aan een creatieve kijk op dit vlak. 
De samenwerkingen met partners en de acties naar kinderen toe, zouden dit enigszins 
kunnen openbreken. Publiekswerking is nauwelijks aanwezig.

Artistiek advies participatie

niet ingevuld.

Artistiek advies reflectie

niet ingevuld

artistiek advies conclusie 

Motivering artistiek advies

Stichting Logos vervulde een pioniersrol binnen de nieuwe muziek en geluidskunst. Op 
dit moment heeft de organisatie nog steeds een laboratoriumfunctie waarin kennis 
doorgegeven wordt aan jonge kunstenaars. Binnen de niche van de geluidskunst en de 
robotica fungeert de organisatie als een expertisecentrum voor jonge kunstenaars, maar 
de zichtbaarheid en de artistieke output van de organisatie blijven eerder beperkt. De 
organisatie zet in op de functies ontwikkeling en presentatie. De organisatie vult de 
functie ontwikkeling echter niet in zoals in het Kunstendecreet bedoeld. De activiteiten 
die hieronder vallen, sluiten eerder aan bij de functie productie. Het receptieve luik is een
weerspiegeling van eigen producties en projecten en komt niet tegemoet aan de essentie 
van de functie presentatie. Daaruit besluit de commissie dat het ingediende dossier in 
verband met de functies waarop het intekent, onvoldoende scoort. Daarenboven stelt de 
commissie vast dat het de organisatie ontbreekt aan een degelijk algemeen beheer. 
Niemand lijkt zich in de organisatie bezig te houden met zichtbaarheid in de sector, 
promotionele positionering, verkoop,... Een organisatie als Stichting Logos heeft nood 
aan een professionele zakelijke, artistieke en communicatieve omkadering. Uit het 
personeelsbeleid wordt echter niet duidelijk welke opdrachten de medewerkers concreet 
opnemen in de organisatie en wat hun functiebeschrijving is. 



Conclusie artistiek advies : nipt onvoldoende
Artistiek adviesbedrag : 0.0
adviesdatum  31.03.2016

ontwerp van beslissing 

Motivering ontwerp van beslissing 
De administratie stelt, na overleg met de commissie, geen subsidie voor. Het advies van 
de commissie krijgt voorrang. 

Conclusie ontwerp van beslissing: categorie - advies commissie / advies 
administratie 
                         
16 - nipt onvoldoende / zeer goed

Adviesbedrag: 0.0 

*Gebruik een komma om de decimalen aan te duiden 

Datum voorstel van beslissing: 25.04.2016
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