Cultuur bedrijf

Cultuurbedrijf RIQQ

info@cultuurbedrijfriqq.nl
www.cultuurbedrijfriqq.nl

Incidentele subsidies Kunst en Cultuur
bij Cultuurbedrijf RiQQ
Deze subsidie is bedoeld om verenigingen en instellingen in staat te stellen iets te doen wat wel in lijn
is met hun normale activiteiten, maar buiten het normale patroon valt en daarom vaak extra geld kost.

CRITERIA
Aanvragen minimaal 6 weken voor aanvang van de ac viteit ingediend
Er zijn 4 aanvraagrondes per jaar
De ac viteit vindt plaats in de gemeente Rheden en is in eerste instan e gericht op inwoners van de
gemeente Rheden
Ÿ De aanvrager is een rechtspersoon (vereniging of s ch ng) of een zelfstandig ondernemer en is
ingeschreven bij de KVK
Ÿ Reis- en verblij osten, feesten, recep es, consump es en overheadkosten worden niet vergoed.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

3) De inspanning van de vereniging/instelling voor het zakelijke succes.
Hoeveel ac viteiten zijn er? Zijn er inkomsten uit eigen investering of entreegelden?
Is er subsidie elders aangevraagd, is er een marke ngplan of is het bedrijfsleven benaderd?
Kijk op www.cultuurbedrijfriqq.nl voor de volledige criteria.

EDUCATIE WORKSHOP

2) Bijdrage aan de sociale binding binnen de gemeente Rheden.
Is er samenwerking tussen verenigingen, sectoren, disciplines, professionals en amateurs,
en/of doelgroepen?

EXPOSITIE EXPOSITIE

CRITERIA

Het gaat om activiteiten die eenmalig, kortdurend en experimenteel van aard zijn en worden
beoordeeld op drie aspecten.
1) Crea viteit en originaliteit.
Is het vernieuwend in de gemeente, voor de makers, of gee het impuls tot vernieuwing?

CONCERTEN

THEATER
BEELDENDE
EXPOSITIE

De hoogte van de subsidie ligt niet vast. Het subsidiebedrag is a ankelijk van de kosten van de
activiteit, van de beschikbare middelen en van de mate waarin het aan de criteria voldoet.

MEDIA
RHEDEN KUNST
SCHOOL MUZIEK DANS
LITERATUUR CULTUUR
MOOI RHEDEN SUBSIDIE
Begroting en gevraagde bijlagen

Wij verzoeken u de volgende bijlagen mee te leveren
• Recent ui reksel van de Kamer van Koophandel (max 6 mnd.)
• Kopie legi ma ebewijs van 2 bestuursleden of de aanvragende ondernemer
• Financieel jaarverslag vorige jaar
• Beknopt projectplan activiteit

Wij verzoeken u ook een begro ng mee te leveren
We willen graag weten wat uw ac viteit(en) kost en hoe u dit wilt betalen. Daarom vragen we een
begro ng. In de bijlage bij dit aanvraagformulier hebben we daarvoor een opzet gemaakt, welke u zelf
kunt invullen of wijzigen. Als het nodig is kunt u deze aanvullen met nieuwe onderdelen. Stuur deze
begro ng mee met dit aanvraagformulier.

In verband met de privacy wetgeving worden CV, persoonsgegevens en identiteitsbewijzen niet langer bewaard
dan strikt noodzakelijk.
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UW GEGEVENS
Naam organisa e
Postadres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
Website
Bankrekeningnummer
KVK-nummer

Gegevens contactpersoon
Naam

CONCERTE
EXPOSITIE EXPOSITIE
N WORKSHOP
EDUCATIE

Datum oprich ng organisa e

M

Func e
E-mail
Telefoonnummer

Activiteit
a) Naam activiteit waarvoor
u subsidie aanvraagt

c) Wat kost de totale activiteit
d) Wat is de startdatum

THEA
TER

b) Hoeveel subsidie vraagt u

e) Wat is de einddatum

MEDIA
RHEDEN

Omschrijving van de activiteit

a) Omschrijving van de geplande ac viteit(en)

KUNST

V

Max. 450 tekens

SCHOOL MUZIEK DANS

Max. 350 tekens

b) Voor wie is de ac viteit bedoeld?

EEL
D

LITERATUUR CULTUUR

c) Wat wilt u met de ac viteit bereiken?
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Max. 350 tekens

Cultuur bedrijf

Omschrijving van de activiteit
d) Waarom is de ac viteit belangrijk voor de gemeente en de inwoners?

Max. 450 tekens

e) Wat is het vernieuwende karakter van de activiteit, voor uzelf of de gemeente?

Max. 450 tekens

Vindt er een openbare presentatie/activiteit/uitvoering plaats in de gemeente Rheden?

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, waar en wanneer?
Is het een éénmalig evenement?

Ja

Nee

Hoe helpen ze bij uw activiteit?

Subsidies van anderen

A) Vraagt u voor uw ac viteit(en) ook nog subsidies bij anderen aan?
Zo nee, waarom niet?
Is er sprake van sponsoring?

Ja

Nee

Zo ja, geef aan wie u sponsort en waaruit de sponsoring bestaat

Ja

Nee

Max. 350 tekens

EDUCATIE WORKSHOP

Max. 450 tekens

ONCERTEN

THEATER
BEELDENDE
EXPOSITIE

Werkt u samen met andere personen, organisaties of instellingen voor uw activiteit(en)?
Zo ja, met welke?

EXPOSITI EXPOSITIE

Samenwerking

MEDIA
RHEDEN
SCHOOL MUZIEK DANS
LITERATUUR CULTUUR
MOOI RHEDEN SUBSIDIE
Ondertekening
Naam organisa e
Naam invuller
Func e

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum

Plaats
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BIJLAGE 01 - MODEL BEGROTING
BEDRAG

Huur materiaal

€

Aankoop materiaal

€

Workshops

€

Huur ruimtes

€

Beveiliging

€

Vergunningen

€

Horeca

€

Publiciteit

€

Reiskosten

€

Anders, nl:

€
€
€
€
€
€

€ 0,00

Totaal uitgaven

EDUCATIE WORKSHOP

€

THEATER
BEELDENDE
EXPOSITIE

Personeelskosten

EXPOSITIE EXPOSITIE

BESCHRIJVING

CONCERTEN

SOORT KOSTEN

MEDIA
RHEDEN KUNST
SCHOOL MUZIEK DANS
LITERATUUR CULTUUR
MOOI RHEDEN SUBSIDIE
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DEKKINGSPLAN - MODEL BEGROTING
Inkomsten
EIGEN INVESTERING EN OVERIGE INKOMSTEN

BEDRAG

1)
aangevraagd

toegezegd

uitbetaald

€

toegezegd

uitbetaald

€

toegezegd

uitbetaald

€

2)
aangevraagd

€

Inkomsten uit horeca

€

Eigen bijdrage

€

Anders, nl:

€
€

EDUCATIE WORKSHOP

Entreegeld

EXPOSITIE EXPOSITIE

EIGEN INVESTERING EN OVERIGE INKOMSTEN

CONCERTEN

aangevraagd

THEATER
BEELDENDE
EXPOSITIE

3)

MEDIA
RHEDEN KUNST
SCHOOL MUZIEK DANS
LITERATUUR CULTUUR
MOOI RHEDEN SUBSIDIE
€
€
€

€ 0,00

Totaal inkomsten

klik hier om te verzenden
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