CULTUURFONDS

Doel van het Cultuurfonds.

In de afgelopen jaren is in de gemeente Valkenswaard veel aandacht besteed aan cultuur. De gemeente
Valkenswaard beschikt over een enthousiast en bloeiend cultureel verenigingsleven. De gemeente
Valkenswaard wil de diversiteit c.q. afwisseling in het culturele aanbod bevorderen en zelfs vergroten.
Zij wil met name de culturele verenigingen en instellingen stimuleren om incidentele activiteiten te
ontwikkelen die nieuw zijn in de gemeente Valkenswaard en die daardoor een uitstralend effect en een
inspirerende voorbeeldfunctie hebben op het culturele leven in Valkenswaard.
Voor wie is het Cultuurfonds bedoeld?

Het Cultuurfonds is bedoeld voor verenigingen en instellingen die een incidentele activiteit (b.v.
voorstelling, productie, tentoonstelling etc) organiseren in en voor Valkenswaard op het gebied van
amateurkunst, kunst- en cultuureducatie, podiumkunst en beeldende kunst (m.u.v. opdrachten /
aankopen).
Criteria voor verstrekking.

De subsidieverzoeken worden getoetst aan de volgende criteria:
a) Kwaliteit
Voor de toepassing van dit criterium zijn zeggingskracht, oorspronkelijkheid en ambachtelijkheid van
belang.
b) Nieuwe ontwikkelingen
Bij de toetsing aan de hand van dit criterium speelt een grote rol de vraag, in welke mate een initiatief
een bijdrage levert aan de ontwikkeling in ruime zin van een één of meer cultuursectoren. Daarbij staat
het uitstralend effect en de inspirerende voorbeeldfunctie van een nieuwe ontwikkeling centraal.
c) Spreiding en diversiteit van het aanbod
Voorkeur wordt gegeven aan die activiteiten die passen binnen een zo breed mogelijk kunstaanbod
voor zo verschillend mogelijke publieksgroepen. Dat betekent dat ook sectoren die zich minder
manifesteren kansen krijgen. Het betekent ook dat bij een aanbod van gelijkgerichte activiteiten
daaruit een keuze wordt gemaakt en herhaling van soortgelijke activiteiten een lage prioriteit heeft.
d) Educatieve mogelijkheden
Bij toetsing speelt in welke mate een activiteit educatieve mogelijkheden in zich heeft.
e) Eigen inkomstenverwerving
Bij toetsing worden de financiële opzet/begroting van de activiteit, de reële kosten, de eigen bijdrage,
de bijdrage van derden en/of deelnemers en de entreegelden van belang.
f) Promotie en publiciteit
Voorkeur wordt gegeven aan activiteiten waarbij veel aandacht uitgaat naar promotie en publiciteit om
een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Uitstraling van het evenement naar de regio is hierbij ook
van belang.
g) Prioriteitstelling vanwege beperkte middelen
Indien bij honorering van meerdere aanvragen het subsidieplafond wou worden overschreden,
genieten de aanvragen die het meest voldoen aan de overige criteria de prioriteit.
Het resultaat van de toetsing aan deze criteria bepaalt of een aanvraag kan worden gehonoreerd. De
subsidie voor een activiteit kan geweigerd worden als hiervoor al drie maal subsidie is toegekend.

Wijze van indiening aanvragen.

De aanvraag kunt u het hele jaar indienen, maar moet wel minimaal 12 weken vóór de start van de
activiteit zijn ingediend. Aanvragen die niet tijdig zijn ingediend, kunnen worden afgewezen.
De subsidie moet aangevraagd worden door middel van een vastgesteld aanvraagformulier. Het
verdient de voorkeur om het aanvraagformulier per e-mail op te vragen en ingevuld terug te zenden.
Het e-mail adres is gemeente@valkenswaard.nl Het formulier is ook verkrijgbaar via de afdeling
Publiekszaken, tel.nr. 2083 444. Het wordt u dan per post toegezonden.
Wanneer wordt op de subsidieaanvraag beslist?

Elk kwartaal wordt door het college van Burgemeester en Wethouders beslist op de ingediende
aanvragen.
Wanneer vindt de vaststelling en uitbetaling van de subsidie plaats?

Een aanvraag voor vaststelling van een subsidie uit het cultuurfonds moet binnen zes maanden na
afloop van de activiteit worden ingediend.
De subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de volgende gegevens:
• het financieel verslag van de activiteit;
• het inhoudelijk verslag van de activiteit;
Bij deze verslagen moeten afschriften worden meegezonden van eventuele beschikkingen van fondsen
die eveneens voor de activiteit een subsidie hebben toegekend.
Binnen 16 weken nadat de aanvraag tot vaststelling is ontvangen wordt de subsidie vastgesteld en
uitbetaald.
Meer informatie/aanvragen formulier.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken, telefoonnummer
2083 444.
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