
Stap 1 van 6.

Aanvragen Geld voor je kunst!

* = verplicht veld

Let op! Het formulier wordt niet tussentijds opgeslagen. Zorg dat je de volgende

documenten klaar hebt staan, zodat je deze bij stap 4 kunt uploaden:

Begroting met dekkingsplan

Een projectplan (niet verplicht)

Promotie- of presentatiemateriaal (niet verplicht)

Voor welke datum dien je jouw aanvraag in?* 

Voor welk bedrag vraag je subsidie aan?* € 0,00

Je kunt maximaal € 2.000 aanvragen!

Ja Nee

Heb je eerder subsidie van CultuurSchakel ontvangen?*

Geef aan welke subsidie van CultuurSchakel je eerder hebt ontvangen*
Bijvoorbeeld Basissubsidie, Presentatiesubsidie, Geld voor je kunst! of

een tijdelijke subsidieregeling, etc

menu

1. Introductie

01-03-2022

Volgende stap 
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 Vereniging  Stichting  Geen

IBAN*

KvK-nummer

 meneer  mevrouw  wil ik niet zeggen

Voornaam*

Aanvragen Geld voor je kunst!

Naam organisatie

Rechtsvorm*

Er moeten minimaal drie aanvragers zijn, waarvan een persoon minimaal

18 jaar is.

Website

Hoofdaanvrager

menu

1. Introductie

2. Gegevens aanvrager
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Achternaam*

Straat*

Huisnummer*

Postcode*

Plaats*

 meneer  mevrouw  wil ik niet zeggen

Voornaam*

Leeftijd*

Functie*

Telefoonnummer*

Enkel cijfers, geen spaties of streepjes

E-mail*

Tweede aanvrager
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Achternaam*

Straat*

Huisnummer*

Postcode*

Plaats*

 meneer  mevrouw  wil ik niet zeggen

Voornaam*

Achternaam*

Leeftijd*

Telefoonnummer*

Enkel cijfers, geen spaties of streepjes

E-mail*

Derde aanvrager
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Straat*

Huisnummer*

Postcode*

Plaats*

Leeftijd*

Telefoonnummer*

Enkel cijfers, geen spaties of streepjes

E-mail*

Volgende stap 
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 Dans  Theater  Muziek  Urban

 Mengvorm
 Overig, namelijk: 

Op/van* Tot Naam

locatie*

Kies een stadsdeel*

Aanvragen Geld voor je kunst!

Titel activiteit*

Discipline*

Raming publieksaantal*

Data activiteit

menu

1. Introductie

2. Gegevens aanvrager

3. De activiteit

Regel toevoegen
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Totaal aantal

deelnemers*

Aantal amateurs* Aantal Haagse

amateurs*

Aantal deelnemers

Samenvatting activiteit*

Geef een korte samenvatting van de activiteit (maximaal 500 woorden).

Volgende stap 
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Aanvragen Geld voor je kunst!

Begroting*

Zijn er andere sponsoren/fondsen die bijdragen aan dit project en/of

is er een eigen bijdrage? Vermeld dan in de begroting welk onderdeel

hiermee betaald wordt.

Klik hier of sleep om een 

bestand te uploaden.

Overige bestanden

Upload hiereen projectplan en/of promotie- of presentatiemateriaal.

Dit is niet verplicht!

Klik hier of sleep om een 

bestand te uploaden.

menu

1. Introductie

2. Gegevens aanvrager

3. De activiteit

4. Upload documenten

Volgende stap 
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 lk heb kennisgenomen van de actuele Voorwaarden Geld voor je kunst!*

Houd me op de hoogte van het laatste nieuws over subsidie en kunst en

cultuur in Den Haag

We sturen een bevestiging met een kopie van het formulier 

naar: 

Extra ontvanger

Nog een emailadres toevoegen?

Zodra je op verzenden klikt, kun je geen aanpassingen meer doen.

Aanvragen Geld voor je kunst!

menu

1. Introductie

2. Gegevens aanvrager

3. De activiteit

4. Upload documenten

5. Controleren

6. Ondertekening

Verzenden 
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https://www.cultuurschakel.nl/subsidieloket/over-het-subsidieloket/soorten-subsidies/geld-voor-je-kunst/voorwaarden/



