Cultuur bedrijf

Cultuurbedrijf RiQQ

Subsidieaanvraag amateurkunsten
Bestemd voor het indienen van de jaarlijkse subsidieaanvraag door een amateurkunstvereniging.

Introductie
Met dit formulier kunt u als amateurkunstvereniging in Rheden subsidie aanvragen bij Cultuurbedrijf
RiQQ. Graag horen wij hoe uw vereniging op dit moment in elkaar zit en wat u als vereniging bezig
houdt. Wij hopen u met deze subsidie te ondersteunen bij het onderhouden, ontwikkelen en vernieuwen
van uw vereniging. Hee u vragen over het invullen, neem dan gerust contact op met RiQQ. Hartelijk
dank voor uw informa e.

Criteria
• De vereniging is geves gd in de gemeente Rheden.
• De vereniging hee een minimum aantal leden:
- Harmonieën en Fanfares
30
- Drum- en showfanfares
25
- Andere orkesten/ensembles
20
- Oratoriumkoor
60
- Andere Koren
20
- Theaterverenigingen
15
• Er wordt gewerkt met een professionele ar s ek leider, dirigent of regisseur. Deze hee een oﬃciële
opleiding in het vakgebied gevolgd of is in de eindfase van deze opleiding of hee vergelijkbare
ervaring.
• De vereniging is -indien van toepassing- lid van een landelijk erkende koepelorganisa e.
• Er is minimaal 1 openbare ac viteit per kalenderjaar.

Totaalbedrag in twee delen
Het totaalbedrag is een som van het basisbedrag plus een toeslag per lid. Voor alle leden van de
vereniging geldt dezelfde toeslag. Dit totaalbedrag is in twee delen verdeeld van 60% en 40%.
Het eerste deel is de jaarlijkse subsidie en het tweede deel is de ac viteitensubsidie. Voor dit tweede
deel van de subsidie wordt in november een aparte subsidieaanvraag gedaan.

Bijlagen
Wij verzoeken u de volgende bijlagen bij te voegen:
• Afdrachtnota van de koepelorganisa e (Indien van toepassing). Wanneer nog niet beschikbaar
kan deze nagezonden worden.
Indien nog niet in het bezit van RiQQ vragen wij om:
• Ui reksel van de Kamer van Koophandel.
• Een kopie van de statuten van de vereniging.
• Kopie van het diploma van de dirigent of een bewijs dat de student in de laatste fase van een
rijks erkende opleiding is. Bij niet gediplomeerd dirigent of regisseur graag een uitgebreide CV
toevoegen.
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Gegevens vereniging
Uw gegevens
Naam organisa e
Postadres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
Website
Bankrekeningnummer
Ingeschreven in het Handelsregister

Ja

Nee

Nr.

Datum oprich ng organisa e

Gegevens contactpersoon
Naam

M

V

Func e
E-mail
Telefoonnummer

1 Is de leiding in handen van een “gekwaliﬁceerde” dirigent/regisseur

Ja

Nee

Eventueel als bijlage een kopie van het cv en/of diploma’s van de dirigent/regisseur meezenden.

2 Is uw organisa e aangesloten bij een landelijk erkende koepelorganisa e

Ja

Zo ja, welke
Als bijlage een kopie van de afdrachtnota van de koepelorganisa e meezenden.

3 Totaal aantal leden per 1 januari jl.
Waarvan ac eve leden (alle leden die bijdragen aan het ar s eke proces: muzikanten, spelers,
zangers, vrijwilligers voor decor, kostuum en grime. Niet meegeteld worden; verkeersbegeleiders,
vrijwilligers van horeca en schoonmaak en andere vrijwilligers.)

Nee
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Plannen vereniging
a Welke plannen hee de vereniging voor het komende jaar, naast de vaste optredens en repe
Dat wil zeggen: Waar gaat de vereniging komend jaar in het bijzonder aan werken?

es?

b Welke moeilijkheden of uitdagingen verwacht u voor de vereniging in het komende jaar? Dit kan bij
voorbeeld zijn op ﬁnancieel, prak sch of inhoudelijk vlak, of qua beze ng. Komt u deze problemen
ieder jaar tegen of zijn ze eenmalig?
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c Wat kan uw vereniging behalve ﬁnanciële ondersteuning van Cultuurbedrijf RiQQ of andere
amateurkunstverenigingen aan hulp gebruiken?

We stellen deze vragen om inzicht te krijgen in wat u als vereniging bezig houdt en hoe Cultuurbedrijf
RiQQ u kan ondersteunen. Eventuele nieuwe ontwikkelingen of gemeenschappelijke uitdagingen
worden zoveel mogelijk met u gedeeld.
In november kunt u een tweede aanvraag doen voor een activiteitensubsidie. Hiervoor is een apart
formulier beschikbaar. We wensen u een goede start van het nieuwe jaar!

Ondertekening
Naam organisatie
Naam invuller
Functie

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum

klik hier om te verzenden

Plaats

