
Subsidieaanvraag Amateurkunsten Activiteitensubsidie

Hoeveel kan onze vereniging aanvragen?
Amateurkunstverenigingen in Rheden kunnen ieder jaar subsidie aanvragen. Per vereniging is een 
subsidiebedrag beschikbaar. Dit is gebaseerd op een verdeelsleutel waarin alle aangesloten 
verenigingen meedoen. Het totaalbedrag per vereniging is in twee delen verdeeld van 60% en 40%. 

Het eerste deel wordt aangevraagd in januari. Met dit formulier kan het tweede deel worden aan 
gevraagd. Dat bedraagt dus nog 40% van het gereserveerde subsidiebedrag. In de toekenning 
van de jaarlijkse subsidie staan de precieze bedragen. 

Activiteitensubsidie
Deze tweede subsidie:
• wordt ingediend vóór 15 november
• wordt nog in hetzelfde kalenderjaar uitgekeerd

• wordt aangevraagd voor een specifieke activiteit, bijvoorbeeld: een bijzondere samenwerking, een
opleidingstraject, jubileumactiviteit, inzet van professionals, een activiteit op een bijzondere locatie
of een activiteit die van te voren nog niet gepland was

• mag aangevraagd worden voor een activiteit die al eerder dit kalenderjaar afgerond is

Gegevens vereniging

Uw gegevens 

Naam organisatie 

Postadres 

Postcode en plaats 

Telefoon 

Email 

Website 

Bankrekeningnummer 

Gegevens contactpersoon

Naam   M V

Func�e  

Email  

Telefoonnummer

1. Voor welke ac�viteit wordt de subsidie aangevraagd? Max. 3 regels

Cultuurbedrijf Cultuurbedrijf RIQQ

info@cultuurbedrijfriqq.nl
www.cultuurbedrijfriqq.nl

In deze aanvraag kan het belang van de activiteit aangegeven worden. Het kan een activiteit betreffen die nieuw is (of 
was) voor de vereniging, waar de vereniging trots op was, of die juist een moeilijkheid met zich meebracht. Mocht u 
vragen hebben over het invullen van het formulier of over de subsidie bedragen, neemt u dan gerust contact op met 
info@cultuurbedrijfriqq.nl of 0313-415603.

In verband met de privacy wetgeving worden CV, persoonsgegevens en identiteitsbewijzen niet langer bewaard 
dan strikt noodzakelijk.
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2. Was deze ac�viteit nieuw voor de vereniging, of waren er nieuwe aspecten aan de ac�viteit? 
Zo ja, wat was er nieuw? Max. 7 regels. 

3. Werd er met andere verenigingen/amateurkunstenaars of professionals samengewerkt? 
Zo ja, met wie? Max. 7 regels.

4. Waar is de vereniging trots op, of wat viel juist tegen aan de ac�viteit? 
Of wat neemt u mee, of hee� u geleerd van de ac�viteit? Max. 7 regels.

5. Wat kan uw vereniging, behalve financiële ondersteuning, van Cultuurbedrijf RiQQ 
of andere amateurkunstverenigingen aan hulp gebruiken? Max. 7 regels.

Ondertekening
Naam invuller 

Functie 

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum                                                                               Plaats  

Bedankt voor het invullen! De aanvragen worden zo snel mogelijk beoordeeld en bij toekenning 
wordt het subsidiebedrag nog in het lopende kalenderjaar uitgekeerd.
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