
Aanvraagformulier subsidieregeling amateurkunst

Periode 2019

INDIENEN TUSSEN 1 JUNI EN 1 JULI 2018

Algemene gegevens

Naam instelling

Contactpersoon

Adres

Postcode/plaats

Telefoonnummer overdag 

E-mailadres

Bank-Gironummer

Nummer Kamer van Koophandel

Adres en postcode repetitieruimte

Doel van de instelling

’s avonds

Rechtspersoon
(aankruisen hetgeen van toepassing is)

Eerste keer dat u subsidie aanvraagt?
(aankruisen hetgeen van toepassing is)

Categorie
(aankruisen hetgeen van toepassing is)

Stichting Vereniging

Ja

Nee

Muziek 

Zang

Overig, namelijk

HET BESTUUR   NAAM EN ADRES   TELEFOON   HANDTEKENING

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester
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Theater / Dans



Gevraagde subsidie

Ja, svp jeugdplan als bijlage toevoegen nee

a

Optredens in 2019

Totaal aantal optredens/presentaties 

Hoeveel optredens zijn hiervan openbaar 

Hoeveel zijn hiervan buiten de regio

U kunt eventueel informatie over de optredens als bijlage(n) toevoegen bij uw aanvraag.
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Toelichting: In het jeugdplan staat minimaal het volgende beschreven: 

-  Welke concrete activiteiten (minimaal 2) onderneemt u in het subsidiejaar gericht op de actieve werving van jeugdleden 

 (naast algemene promotie inclusief de inzet van social media);

- Geef een korte omschrijving van de activiteiten en voeg - indien beschikbaar - promotiemateriaal toe om de activiteit(en) aantoonbaar   

 te maken;

-  Indien u vorig jaar g 500,00 extra subsidie heeft ontvangen voor het jeugdplan, geef aan wat de concrete resultaten zijn van de 

 actieve ledenwerving.

Met een jeugdplan dat bovengenoemde elementen bevat, kan het subsidiebedrag worden verhoogd met g 500,00.

a

Voor welke activiteit(en) vraagt u subsidie aan?

Hoeveel subsidie vraagt u aan?

Toelichting: Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is afhankelijk van de kunstcategorie waar uw instelling onder valt. 

•  Muziek: max. e 4000,-

•  Theater/dans: max. e 4000,-

•  Zang: max. e 2000,-

•  Overige: max. e 2000,-

Heeft uw instelling een jeugdplan

Totaal aantal leden 

Aantal jeugdleden (onder 18 jaar)

Aantal leden ouder dan 65 jaar

Hoogte van het contributiebedrag per lid per maand/per jaar



 
Informatie over het aanvraagformulier van de subsidieregeling Amateurkunst

•  Om voor subsidie in aanmerking te komen, bent u als vereniging of stichting al minimaal 1 jaar actief op het gebied van
 amateurkunst en heeft u zich gepresenteerd in Arnhem op één van de openbare Arnhemse podia.

•  Uw subsidieaanvraag stuurt u tussen 1 juni en 1 juli 2018 toe aan de gemeente Arnhem. 
 Uitstel voor het indienen van de aanvraag is niet mogelijk. Aanvragen die na 1 juli 2018 worden ingediend, worden 

 buiten behandeling gelaten. Dit betekent dat uw vereniging of stichting geen subsidie ontvangt voor de periode 2019.

•  De gegevens die u invult, hebben betrekking op het kalenderjaar 2017
 Dit is het jaar voorafgaande aan de jaarlijkse periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Op basis van de gegevens uit 2017  

 wordt de subsidie vastgesteld voor 2019.

•  Vul het aanvraagformulier zorgvuldig in.
 Het is voor u niet mogelijk om na de beoordeling, de aanvraag inhoudelijk nog te wijzigen. Wijzigingen, correcties of 

 aanvullingen in de aanvraag worden na de beoordeling niet meer meegewogen.

• Zorg dat u ook de gevraagde bijlagen meestuurt zoals:
 • Het curriculum vitae van de artistieke leiding

 • Een kopie van de oprichtingsakte van uw stichting of vereniging en een uittreksel uit het handelsregister van de 

  Kamer van Koophandel 

 • Jaarrekening 2017

 • Een begroting voor het komende subsidiejaar

 • (optioneel) jeugdplan waarin minimaal het volgende is beschreven:

      -  Welke concrete activiteiten (minimaal 2) onderneemt u in het subsidiejaar gericht op de actieve werving van jeugdleden   

   (naast algemene promotie inclusief de inzet van social media);

      -  Geef een korte omschrijving van de activiteiten en voeg - indien beschikbaar - promotiemateriaal toe om de activiteit(en)   

   aantoonbaar te maken;

      -  Indien u vorig jaar € 500,00 extra subsidie heeft ontvangen voor het jeugdplan, geef aan wat de concrete resultaten zijn   

   van de actieve ledenwerving.

 •  Als u vragen heeft over uw subsidieaanvraag, dan kunt u contact opnemen met Monique Asbreuk (026 - 377 5006) van de 

  afdeling Werk Inkomen Economie en Cultuur, tel. 0900-1809.

•  U kunt uw aanvraagformulier tussen 1 juni en 1 juli 2018 indienen bij:

 De gemeente Arnhem
 Cluster Beleid & Regie
 Afdeling WIEC - programma Cultuur
 Postbus 9029
 6800 EL  ARNHEM

•  De volledige omschrijving van alle voorwaarden waar u als aanvrager aan moet voldoen, vindt u in de subsidieregeling   

 Amateurkunst. Via https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties/subsidieregeling_amateurkunst kunt u 

 de subsidieregeling Amateurkunst downloaden. 
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