Publieke Dienstverlening
Unit Vergunning- en subsidieverlening
Subsidiebureau

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE - culturele activiteiten
Datum aanvraag:
A. CONTACTGEGEVENS
Gegevens subsidieaanvrager (maak een keuze):
Naam culturele organisatie:
KvK-nummer organisatie:
Of:
Naam professioneel kunstenaar:
Vestigingsplaats beroepspraktijk:
KvK-nummer:
Correspondentieadres
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Contactpersoon:
IBAN:
Ten name van:
B. ALGEMENE INFORMATIE SUBSIDIE
1. Aangevraagd subsidiebedrag: 				

€

2. Projectperiode (subsidiejaar of tijdvak):
3. Korte omschrijving van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt:

4. Wat is de doelstelling en doelgroep van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt?

5. Plaats of locatie van de activiteit(en):

Ga verder op de volgende pagina met: C. Bijlagen.

C. BIJLAGEN
Voor uw aanvraag dient u de volgende stukken mee te sturen:
- Activiteitenbeschrijving/projectplan inclusief het aantal te verwachten deelnemers/uitvoerenden, het aantal
		 te verwachten bezoekers én de doelstellingen en resultaten die worden nagestreefd
- Begroting (bestaande uit kostenspecificatie en dekkingsplan inclusief vermelding elders aangevraagde subsidies en
		 vergoedingen inclusief de stand van zaken)
- Laatst opgestelde balans (t.b.v. bepaling hoogte egalisatiereserve - alleen nodig indien subsidie voor kalenderjaar)
Eerste subsidieaanvraag?
Dient u voor het eerst een subsidieaanvraag in? Stuur dan ook de volgende stukken mee:
- Een kopie van de oprichtingsakte en de statuten
- Het jaarverslag (voor zover het een subsidie per kalender-of boekjaar van meer dan € 20.000,= betreft)
- De jaarrekening (voor zover het een subsidie per kalender-of boekjaar van meer dan € 20.000,= betreft)

D. Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
Naam:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Alleen volledig ingevulde en ondertekende subsidieaanvragen, voorzien van de juist bijlage(n),
worden in behandeling genomen

Het ingevulde formulier met bijlagen sturen naar:
Gemeente Alkmaar
Subsidiebureau, unit Vergunning- en subsidieverlening
Postbus 53
1800 BC ALKMAAR
of mail het formulier met gescande bijlagen naar post@alkmaar.nl
Meer informatie?
Bel dan de gemeente Alkmaar via 14 072, kijk op www.alkmaar.nl of mail naar: subsidiebureau@alkmaar.nl

