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MECENAAT, WAT IS DAT?

Mecenaat is een geldelijke steun of steun in natura aan een fysieke of morele

persoon zonder directe tegenprestatie van de begunstigde, voor het

organiseren van niet lucratieve activiteiten met een algemeen belang.

Positionering

Filantropie - Sponsoring - MVO



PROMÉTHÉA

Prométhéa is een vereniging zonder winstoogmerk met als opdracht het

stimuleren en ontwikkelen van bedrijfsmecenaat ten gunste van Cultuur en

Erfgoed.

Missie – Structuur



PIJLERS VAN DE WERKING

Sensibiliseren

Een mecenaatscultuur doen ontstaan

Partnerschappen creëren

Ontmoetingsmogelijkheden bieden

Vorming

Instrumenten aanreiken om tot de actie over te gaan



ACTIONS

Sensibiliseren om een mecenaatscultuur te doen ontstaan door…

 Het verspreiden van informatie

 Expertise

 Het organiseren van evenementen zoals Caïus

Vormen dat is instrumenten aanreiken om tot actie over te gaan zoals…

 Advies Ateliers

 Speed coachings

 Professionaliseringsevenementen

Opportuniteiten bieden via

 Odernemingscollectieven voor mecenaat:  aKCess, Bruocsella, Co-legia

 Thematische ontmoetingen



DE MECENAS:  VERWACHTINGEN & UITDAGINGEN

 De verplichting om voortdurend te vernieuwen op het vlak 

van producten en diensten

 De noodzaak om een imago te ontwikkelen en te handhaven

 De nood om talent aan te trekken en te houden door 

betekenis te creëren

 De instandhouding van een aantrekkelijke culturele omgeving 

voor de interne medewerkers

 Zijn maatschappelijk engagement ontwikkelen door concrete 

en zichtbare acties



DE BEHEERDER VAN HET PROJECT: 
VERWACHTINGEN EN UITDAGINGEN

 De verplichting om nieuwe bronnen van inkomsten en nieuwe 

financieringsmodellen te vinden

 De ontwikkeling van een eigen publiek en de consolidatie van 

de banden met dat publiek

 De noodzaak om anders te communiceren

 De wil om in interactie te treden met zijn economische en 

sociale omgeving



ENKELE VOORBEELDEN

MACORS EN DE PRIJS MÉDIATINE



ENKELE VOORBEELDEN

HET COLLECTIEF BRUOCSELLA



ENKELE VOORBEELDEN

ART & BUILD EN DE MAQUETTE VAN HET HORTA

MUSEUM



ENKELE VOORBEELDEN

DE TRIODOS BANK EN HET KONINKLIJK FILMARCHIEF



CONTACTEER ONS

PROMÉTHÉA ASBL

www.promethea.be

info@promethea.be

T 02/513.78.27


