Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Corona Cultuur Bergen op Zoom 2022
Met dit formulier kunt u een aanvraag voor subsidie indienen voor een organisatorische, dan wel een artistieke
ontwikkeling onder de voorwaarde dat het een maatschappelijk doelstelling heeft.
Twijfelt u of uw activiteit of investering in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op:
cultuur@bergenopzoom.nl.
Uw subsidieaanvraag kunt u sturen aan het college van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Bergen
op Zoom, emailadres: cultuur@bergenopzoom.nl, Jacob Obrechtlaan 4, 4611 AR Bergen op Zoom.
Uw aanvraag bestaat uit:
1. Dit aanvraagformulier.
2. Een beknopt plan inclusief sluitende begroting.
3. Als het de eerste keer is dat u subsidie aanvraagt bij de gemeente Bergen op Zoom, voegt u ook een
kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een bankafschrift toe.
Datum:
Algemene gegevens:
Aankruisen wat van toepassing is
Organisatievorm

O Vereniging
O Stichting
O ZZP’er / creatieve maker

KvK nummer
Doelstelling organisatie
Alleen invullen indien u voor de
eerste keer subsidie bij de
Gemeente Bergen op Zoom
aanvraagt.
Organisatie gegevens
Organisatienaam

(Vestigings)adres
Postcode en Woonplaats
IBAN-rekeningnummer

1

VRAGENLIJST
Vraag

Ja/nee (Eventuele) toelichting

1. Mijn organisatie draagt bij aan het cultuur- en erfgoedbeleid en biedt
culturele activiteiten of ondersteunende activiteiten op het gebied
van:
Podiumkunsten, Erfgoed (immaterieel), Media, Letteren en
Beeldende kunst, Mode en design, Evenementen (inclusief
volksfeesten), Educatie.
Mijn organisatie is van plan om de activiteiten de komende 2 jaar
voort te zetten.
2. Zzp’er
Ik ben een creatieve maker en ik ben woonachtig en werkzaam in de
gemeente Bergen op Zoom op het gebied van kunst- en
cultuureducatie, beeldende kunst, podiumkunsten, film, media en
letteren, mode en design, digitale en urban-cultuur. Ik draag met de
activiteit van deze aanvraag bij aan het cultuur- en erfgoedbeleid
en/of aan een maatschappelijke opgave.

O Ja
O Nee

O Ja
O Nee

3. Voor de activiteit of investering, zoals door u omschreven in bijgaand
plan, wil ik een subsidie aanvragen ter hoogte van:
4. Bereikt u met de activiteit of investering een maatschappelijk doel:

Bedrag van uw subsidieaanvraag
€
O Ja

Ja: een omschrijving neemt u op in uw plan.

O Nee Nee: neem dan contact op met
cultuur@bergenopzoom.nl om te bespreken of
uw idee wel binnen de regeling, of mogelijk
binnen een andere regeling past.
NB: activiteiten die puur gericht zijn op inkoop,
dan wel programmering passen niet binnen de
regeling.
Handtekening

Naam en functie ondergetekende
Telefoonnummer en emailadres
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