Sociale Gebiedsontwikkeling
en Cultuur

Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

Aanvraag subsidie culturele activiteiten
1 Aanvrager
Naam organisatie/persoon
Contactpersoon
Functie binnen de organisatie
Adres
Postcode en plaats
Telefoon 						

Telefoon mobiel

E-mail 						
Website
IBAN
t.n.v.
(bij eerste aanvraag of wijziging rekeningnummer kopie van een recent bankafschrift toevoegen)

2 Rechtspersoonlijkheid
 Stichting		

 Vereniging

 Natuurlijk persoon

Ingeschreven Kamer van Koophandel
 ja. Inschrijfnummer
				  nee

3 Subsidieregeling
De regelingen kunt u vinden op de website van de gemeente Leeuwarden, op
www.leeuwarden.nl/live/vrijetijd/subsidiescultuur.pag.
De data van indienen voor de Regeling BKV liggen op uiterlijk 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
De data van indienen voor de Regeling Klein liggen op uiterlijk 1 januari, 1 april, 1 augustus en 1 oktober.
Voor welke regeling vraagt u subsidie aan:
 Regeling kleine producties cultuur
 Regeling Beeldende Kunst en Vormgeving:
 Weet ik niet

4 Activiteitenplan
Uw activiteitenplan voegt u toe als bijlage bij deze aanvraag. Hierin moeten de volgende punten aan de orde komen:
• Wat bent u van plan te gaan doen?
• Wanneer wordt de activiteit uitgevoerd (datum) en waar?
• Komt de activiteit tot stand door middel van een samenwerkingsverband en zo ja, met wie?
• Op welke doelgroep richt u zich?
• Beknopt publiciteitsplan

vervolg achterzijde

775

5 Financiën
Gevraagd subsidiebedrag

€

Let op: voor de regeling kleine producties geldt dat de gemeente maximaal
50% van de totale (subsidiabele) kosten subsidieert.
Begroting
Uw begroting voegt u ook toe als bijlage. De begroting moet bestaan uit een
overzicht van relevante inkomsten en uitgaven.
Inkomsten
De inkomstenkant bevat in ieder geval de volgende punten:
• Te verwachten inkomsten uit recettes/ verkoop
• Sponsoring
• Eigen bijdrage
• Overzicht aangevraagde subsidies
Bij de laatste post geeft u aan bij welke overheden en/of fondsen u een
subsidie heeft aangevraagd en wat de status van deze aanvraag is:
Uitgaven
De uitgavenkant geeft inzicht in de specifieke kostencategorieën van de
activiteit of het product. Dit zijn bijvoorbeeld huurkosten accommodatie,
publiciteitskosten, salariskosten, productiekosten, onkostenvergoedingen,
vrijwilligers etc.

6 Datum en ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld,
datum
Handtekening van de genoemde contactpersoon onder 1

7 Samenvatting
Voor het aanvragen van de subsidie levert u de volgende zaken in:
• Dit ingevulde formulier
• Activiteitenplan
• Begroting

 aangevraagd
 nog in behandeling
 afgewezen
 verleend voor €

