Aanvraagformulier evenementen-subsidie
i.h.k.v. citymarketingbeleid ’s-Hertogenbosch.
Gemeente ’s-Hertogenbosch wil met evenementensubsidies gericht bijdragen aan onze citymarketing.
Met dit budget worden initiatiefnemers gestimuleerd om evenementen te organiseren, waarmee de
doelstellingen en doelgroepen van het citymarketing beleid effectief worden bereikt. De achterliggende
doelen die de gemeente hiermee wil bereiken staan omschreven in de subsidievoorwaarden.
Ondernemers en organisaties die op deze grondslag publieksevenementen willen organiseren,
kunnen onder specifieke voorwaarden een financiële tegemoetkoming aanvragen. Vul hiervoor
onderstaand formulier in.
1. Gegevens aanvrager
Naam organisatie
Naam aanvrager
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Kvk-nummer
IBAN

2. Naam van het evenement

3. Omschrijving evenement

4. Locatie evenement

5. Data evenement (toegankelijk voor het publiek, exclusief op- en afbouw)

6. Is deze aanvraag gebaseerd op een nieuw evenement of een aanvulling op / voortzetting van
een bestaande activiteit?

7. Omschrijf hoe uw evenement bijdraagt aan de doelstellingen van onze citymarketing?

8. Op welke doelgroepen zijn de activiteiten gericht?

9. Voor welk bedrag wilt u subsidie aanvragen?

€
10. Welke tegenprestaties kunt u leveren? Lees hiervoor ook de subsidieregeling.
a) Omschrijf hoe u aandacht besteedt aan “’s-Hertogenbosch in al uw communicatie
uitingen rondom het evenement.
b) Anderszins, denk bijvoorbeeld aan bestuurlijke relatie-ontvangsten
a)

b)

11. Zijn er andere externe bronnen die u voor de financiering inzet of aanvraagt?
· Zo ja: welke zijn dat?
· En welke bijdrage(n) zijn toegezegd?

Voor aanvragen vanaf € 5.000,-:
12. Voeg toe: een sluitende begroting van de kosten en inkomsten, die laten zien waarvoor de
subsidie wordt ingezet (exploitatie)
13. Voeg toe: het plan

Verplicht mee te zenden bijlagen:
0
1

Begroting van inkomsten en uitgaven 2020;
Werkplan/activiteitenplan/beleidsplan

’s-Hertogenbosch,

-

-

.

Namens het bestuur,

(Handtekening + naam en functie)
Een aanvraag voor deze subsidieregeling wordt gedaan uiterlijk 30 april 2020. In specifieke
subsidieregelingen kunnen andere termijnen zijn vastgelegd.
Formulier met toelichting zenden naar: Gemeente ‘s-Hertogenbosch
College van Burgemeester en wethouders
Afdeling BAZ / STRAT / CM & Evenementen
Postbus 12345
5200 GZ ’s-HERTOGENBOSCH
of via e-mail: p.ducrocq@s-hertogenbosch.nl

