Aanvraagformulier

de Hofnar 15

subsidie Cultuurfonds

Postbus 10100
5550 GA Valkenswaard
tel. (040) 208 34 44
fax (040) 204 58 90
e-mail: gemeente@valkenswaard.nl
www.valkenswaard.nl

Gegevens aanvrager
Naam vereniging/stichting
Adres
Postcode en woonplaats

Verzoekt in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie in het kader van het Cultuurfonds

Datum aanvraag
Hoogte gevraagde subsidie

€

Correspondentie-adres
Naam vereniging/stichting
Naam contactpersoon
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Bank/postbanknummer vereniging/stichting
Rekeningnummer
Ten name van
De aanvraag valt onder de deelsector (aankruisen hetgeen van toepassing is):
Amateurkunst

© ga naar bijlage I Amateurkunst en podiumkunst (pag. 2 t/m 4)

Kunst- en cultuureducatie

© ga naar bijlage II Kunst- en cultuureducatie (pag. 5 t/m 6)

Podiumkunst

© ga naar bijlage I Amateurkunst en podiumkunst (pag. 2 t/m 4)

Beeldende kunst

© ga naar bijlage III Beeldende kunst (pag. 7 t/m 9)

Ondertekening
Datum

Plaats,

De voorzitter,

De secretaris,

Dit subsidieverzoek in het kader van het Cultuurfonds dient gezonden te worden aan:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenswaard
Postbus 10100,
5550 GA Valkenswaard
pz.404
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Bijlage I Amateurkunst en podiumkunst
Aantal leden
Op het moment van de aanvraag bedraagt het
aantal actieve (spelende) leden van de vereniging/
stichting
Aantal actieve leden woonachtig in Valkenswaard
Contributie per lid per jaar bedraagt

De activiteit
De activiteit betreft een

productie

publicatie

(Aankruisen hetgeen van toepassing is)

voorstelling

specifiek project

(Bevat de activiteit meerdere van nevenstaande
elementen dan is het een project)

festival

anders, nl.

De activiteit vindt plaats op/of in de periode van

tot

De locatie van de activiteit is

Beschrijving activiteit
Hoe lang duurt de activiteit
Wat is de doelgroep, voor welke deelnemers is de
activiteit bedoeld
Wat zijn de programma-onderdelen

Hoe wordt de activiteit gepresenteerd

Bovenal de vernieuwende of nieuwe aspecten van
de activiteit: waarom heeft de activiteit niet eerder
plaatsgevonden in deze vorm en waarom is het nu
goed om het toch te doen
(indien de ruimte te beperkt is dan graag op een
aparte bijlage vervolgen)

Uitvoerenden
Het aantal uitvoerenden van de activiteit is
Aantal uitvoerenden woonachtig in Valkenswaard
De eigen financiële bijdrage per uitvoerende is

pz.404

€
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Deskundige begeleiding
Bij de voorbereiding/uitvoering van de activiteit is
de deskundige begeleiding ingeroepen van een

dirigent

instructeur

(aankruisen hetgeen van toepassing is)

repetitor

choreograaf

regisseur

anders, nl.

Naam/namen (beknopte cv’s van betrokkenen
toevoegen)
Omschrijving van de taken van de deskundige
begeleiding bij de voorbereiding/uitvoering van de
activiteit

De vergoeding voor de deskundige begeleiding
bedraagt

€

per

Publiciteitsplan
Op welk tijdstip en wat wordt er gedaan aan
persbenadering
Op welk tijdstip en wat wordt er gedaan aan
advertenties, de verspreiding van pr-materiaal zoals
affiches en/of strooifolders
Vermeld de opzet van een eventueel verklarend
drukwerk bij de activiteit zoals een programmaboekje of gids
Hoe worden de resultaten van de activiteit bekend
gemaakt (recensies, een verslag, een presentatie)

Begroting van de activiteit
Uitgaven

pz.404

1.

Bureau- en administratiekosten

€

2.

aanschaf/huur/rechten van muziek/tekst
(rechten algemeen)

€

3.

kosten deskundige begeleiding

€

4.

huur locatie

€

5.

decor/rekwisieten/kostuums/grime

€

6.

werving en publiciteit

€

7.

overige uitgaven

€

Totaal uitgaven

€
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Vervolg Begroting van de activiteit
Toelichting begrotingspost(en)

Inkomsten
1.

eigen bijdrage van de deelnemers

€

2.

bijdrage bezoekers

€

3.

bijdrage organiserende partij

€

4.

bijdrage van sponsors

€

5.

bijdrage van fondsen *

€

6.

overige inkomsten (bv. horeca, programma-boekjes
etc.)

€

7.

tekort

€

Totaal inkomsten

€

Toelichting begrotingspost(en)

* Andere fondsen
Heeft u ook bij andere fondsen een
subsidieaanvraag
voor de betreffende activiteit ingediend?
Zo ja, bij welke fondsen ?

ja

nee

s.v.p. een kopie van de subsidie-aanvra(a)g(en) mee
zenden
Opmerkingen

pz.404
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Bijlage II Kunst- en cultuureducatie
Aantal leden
Op het moment van de aanvraag bedraagt het
aantal actieve (spelende) leden van de vereniging/
stichting
Aantal actieve leden woonachtig in Valkenswaard
Contributie per lid per jaar bedraagt

De activiteit
De activiteit betreft een
De activiteit vindt plaats op/ of in de periode van

tot

De locatie van de activiteit is

Beschrijving activiteit
Hoe lang duurt de activiteit
Wat is de doelgroep, voor welke deelnemers is de
activiteit bedoeld
Wat zijn de programma-onderdelen

Hoe wordt de activiteit gepresenteerd

Bovenal de vernieuwende of nieuwe aspecten van
de activiteit: waarom heeft de activiteit niet eerder
plaatsgevonden in deze vorm en waarom is het
nu goed om het toch te doen
(indien de ruimte te beperkt is dan graag op een
aparte bijlage vervolgen)

Publiciteitsplan
Op welk tijdstip en wat wordt er gedaan aan
persbenadering
Op welk tijdstip en wat wordt er gedaan aan
advertenties, de verspreiding van pr-materiaal
zoals affiches en/of strooifolders
Vermeld de opzet van een eventueel verklarend
drukwerk bij de activiteit zoals een programmaboekje of gids

pz.404
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Vervolg publiciteitsplan
Hoe worden de resultaten van de activiteit
bekend gemaakt (recensies, een verslag, een
presentatie)

Begroting van de activiteit (hieronder aangeven)
Uitgaven
1.

€

2.

€

3.

€

4.

€

5.

€

6.

€

7.

€

Totaal uitgaven

€

Inkomsten
1.

€

2.

€

3.

€

4.

€

5.

€

6.

€

7.

€
Totaal inkomsten

€

Andere fondsen
Heeft u ook bij andere fondsen een
subsidieaanvraag
voor de betreffende activiteit ingediend?
Zo ja, bij welke fondsen?

ja

nee

s.v.p. een kopie van de subsidie-aanvra(a)g(en) mee
zenden
Opmerkingen

Bijlage III Beeldende kunst
pz.404
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Aantal leden
Op het moment van de aanvraag bedraagt het
aantal actieve (spelende) leden van de vereniging/
stichting
Aantal actieve leden woonachtig in Valkenswaard
Contributie per lid per jaar bedraagt

De activiteit
De activiteit betreft een
De activiteit vindt plaats op/ of in de periode van

tot

De locatie van de activiteit is

Beschrijving activiteit
Hoe lang duurt de activiteit
Wat is de doelgroep, voor welke deelnemers is de
activiteit bedoeld
Wat zijn de programma-onderdelen

Hoe wordt de activiteit gepresenteerd

Bovenal de vernieuwende of nieuwe aspecten van
de activiteit: waarom heeft de activiteit niet eerder
plaatsgevonden in deze vorm en waarom is het
nu goed om het toch te doen
(indien de ruimte te beperkt is dan graag op een
aparte bijlage vervolgen)

Deskundige begeleiding / deelname van professionele kunstenaars
Bij de voorbereiding/uitvoering van de activiteit is
de deskundige begeleiding ingeroepen van een
Naam/namen
(beknopte cv’s van betrokkenen toevoegen)
Omschrijving van de taken van de deskundige
begeleiding en/of deelname van professionele
kunstenaars bij de voorbereiding/uitvoering van
de activiteit

pz.404
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Vervolg deskundige begeleiding / deelname van professionele kunstenaars
De vergoeding voor de deskundige begeleiding of
€
bijdrage voor professionele kunstenaars bedraagt

per

Publiciteitsplan
Op welk tijdstip en wat wordt er gedaan aan
persbenadering
Op welk tijdstip en wat wordt er gedaan aan
advertenties, de verspreiding van pr-materiaal
zoals affiches en/of strooifolders
Vermeld de opzet van een eventueel verklarend
drukwerk bij de activiteit zoals een
programmaboekje of gids
Hoe worden de resultaten van de activiteit
bekend gemaakt (recensies, een verslag, een
presentatie)

Begroting van de activiteit (hieronder aangeven)
Uitgaven
1.

€

2.

€

3.

€

4.

€

5.

€

6.

€

7.

€
Totaal uitgaven

€

Inkomsten
1.

€

2.

€

3.

€

4.

€

5.

€

6.

€

7.

€
Totaal inkomsten

pz.404

€
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* Andere fondsen
Heeft u ook bij andere fondsen een
subsidieaanvraag
voor de betreffende activiteit ingediend?
Zo ja, bij welke fondsen?

ja

nee

s.v.p. een kopie van de subsidie-aanvra(a)g(en) mee
zenden
Opmerkingen

pz.404
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