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Verantwoordingsformulier 

Stimuleringssubsidie Kunst en Cultuur  
Voorschoolse Educatie 2022 

Gegevens aanvrager 

Naam organisatie ……………………………….………………………………. 

Plaats ………………………………………….……………………. 

Naam contactpersoon  ………………………………………….…………………….  

Functie ………………………………………….……………………. 

Telefoonnummer …………………………………………….…………………. 

E-mail …………………………………………………….…………. 

IBAN ……………………………………………….………………. 

De aanvraag 

Per VE-locatie kan per groep van 16 peuters maximaal € 300,- per kalenderjaar worden aangevraagd. 

 
Voor hoeveel VE-locaties is subsidie aangevraagd? ………………………………. 
Noem de locaties    

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Hoeveel peuters heb je ongeveer bereikt? ………………………………. 
 
Met welke culturele organisatie(s) is samengewerkt?  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Wat is het totaalbedrag van de daadwerkelijke kosten van de aanvraag € ………………………………. 
Voeg kopie van de factuur toe  

 

Ondertekening 

☐ Ik heb kennisgenomen van de voorwaarden. 

 
Datum: ………………. 
 
 
 
Stuur dit formulier en een kopie van de factuur uiterlijk 30 december 2022 naar 

voorschoolseeducatie@cultuurschakel.nl. 
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Voorwaarden  

Stimuleringssubsidie Kunst en Cultuur Voorschoolse Educatie 2022 

 

• De subsidie is bestemd voor kinderopvangorganisaties met een Haagse VE locatie. 

• Voorafgaand aan de aanvraag is er een afstemmingsgesprek met de cultuurcoach VE van 
Cultuurschakel voor informatie, visieontwikkeling en inspiratie.   

• De overkoepelende organisatie vraagt aan d.m.v. bovenstaande aanvraagformulier toe te 
sturen aan voorschoolseeducatie@cultuurschakel.nl  

• Deadline van indienen voor 2022 is 1 november. 

• De activiteit vindt plaats in het jaar van de aanvraag.  

• Per VE-locatie kan per groep van 16 peuters maximaal € 300,- per kalenderjaar worden 
aangevraagd. In 2022 is het totale subsidie bedrag € 16.000,- maximaal 53 VE groepen. 

• Aanvragen kunnen alleen gedaan worden voor culturele activiteiten die opgenomen zijn in het 
aanbod Voorschoolse Educatie op de website van CultuurSchakel.  

• Cultuurschakel beoordeelt de aanvraag, de definitieve subsidieverlening is binnen 2 weken na 
indienen van dit aanvraagformulier. 

• Bij de aanvragen zal gekeken worden naar een in redelijkheid gelijke verdeling over de 
verschillende kinderopvangorganisaties. 

• De kinderopvangorganisatie maakt afspraken met de culturele instellingen en betaalt de 
activiteit rechtstreeks aan de culturele instelling. 

• De kinderopvangorganisatie ontvangt het subsidiebedrag van Cultuurschakel na het indienen 
van een verantwoordingsformulier welke te vinden is op onze website.  

• Het verantwoordingsformulier en een kopie van de factuur/facturen moet voor 31 december 
2022 bij ons zijn ingediend via voorschoolseeducatie@cultuurschakel.nl  

• Na ontvangst van het verantwoordingsformulier wordt de subsidie overgemaakt, met een 
maximum van € 300,- per groep van 16 peuters of de daadwerkelijke kosten als deze lager is 
dan € 300,-.  

 

Contact 

Voor vragen kun je terecht bij cultuurcoach Herma Roos via hermaroos@cultuurschakel.nl of  
06 - 4694 1025. 
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