AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEREGELING CULTUUR
‘TIJDELIJKE STIMULERING STARTENDE MAKERS’
Let op:
- Vraagt u subsidie aan als startende culturele maker? Vul dan pagina 1 in.
- Vraagt u subsidie aan als culturele organisatie voor een opdrachtverstrekking aan een
startende maker uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch? Vul dan pagina 2 in.

Uw persoonsgegevens
Naam

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

BSN

:

E-mailadres

:

Telefoonnummer

:

Bankrekeningnummer (IBAN)

:

Bankrekening (IBAN) t.n.v.

:

Inschrijfnummer KvK (indien van toepassing):

Subsidieaanvraag
Aanvraagbedrag

:€

Toelichting binding met gemeente ‘s-Hertogenbosch
Indien u niet staat ingeschreven in de gemeente ’s-Hertogenbosch, op welke manier bent u
substantieel professioneel verbonden als maker aan de gemeente?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Indienen met verplichte bijlagen
Stuur de volgende bijlagen mee met dit formulier:
1. Kostenoverzicht waarvoor u subsidie aanvraagt.
2. Toelichting op de kosten waarvoor u subsidie aanvraagt.
3. Bewijs dat u korter dan 10 jaar een professioneel maker bent (vakdiploma en/of cv).
4. Uittreksel van de KvK (indien u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel).
Mail het ondertekende en gescande formulier met alle bijlagen naar gemeente@s-hertogenbosch.nl
met als onderwerp ‘Cultuursubsidie Startende Maker’ of stuur het formulier met de bijlagen naar:
College van B&W ’s-Hertogenbosch
t.a.v. Sector SB/CULT
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Ondertekening
Datum

:

Plaats

:

Handtekening

:

Gegevens culturele organisatie
Naam organisatie

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Inschrijfnummer KvK

:

E-mailadres

:

Naam contactpersoon

:

Telefoonnummer

:

Inschrijfnummer KvK

:

Bankrekening (IBAN)

:

Bankrekening (IBAN) t.n.v.

:

Subsidieaanvraag
Aanvraagbedrag

:€

Aan welke startende maker wilt u een opdracht verstrekken?
Naam

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Toelichting binding met gemeente ‘s-Hertogenbosch
Indien de startende maker niet staat ingeschreven in gemeente ’s-Hertogenbosch, op welke manier is
deze persoon duurzaam verbonden als maker aan de gemeente?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Indienen met verplichte bijlagen
Stuur de volgende bijlagen mee met dit formulier:
1. Beschrijving van de opdrachtverstrekking aan de startende maker.
2. Kostenoverzicht waarvoor u subsidie aanvraagt met toelichting.
3. Bewijs dat de maker waarvoor een u een subsidie voor opdrachtverstrekking aanvraagt, korter
dan 10 jaar een professioneel maker is (vakdiploma en/of cv).
4. Uittreksel van de KvK.
Mail het ondertekende en gescande formulier met alle bijlagen naar gemeente@s-hertogenbosch.nl
met als onderwerp ‘Cultuursubsidie Startende Maker’ of stuur het formulier met de bijlagen naar:
College van B&W ’s-Hertogenbosch
t.a.v. Sector SB/CULT
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Ondertekening door of namens bestuur
Datum

:

Plaats

:

Naam

:

Functie

:

Handtekening

:

