
Stap 1 van 6.

Aanvragen Basissubsidie

* = verplicht veld

Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier

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:

Uittreksel KvK

Jaarrekening (Uitsplitsen van de honoraria artistieke leiding en huur repetitieruimte)

Overzicht contributie

Ledenlijst

Kopie bankafschrift (Naam en IBAN)

Over welk jaar vraag je basissubsidie aan?* 

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

Volgende stap 
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Stap 2 van 6.

 Vereniging  Stichting

IBAN*

KvK-nummer*

 Ja  Nee

 meneer  mevrouw  wil ik niet zeggen

Voornaam*

Aanvragen Basissubsidie

Naam organisatie*

Rechtsvorm*

Website

Vrijwilligersorganisatie*

Klik hier voor de definitie van een vrijwilligersorganisatie.

Contactpersoon

menu

1. Introductie

2. Gegevens aanvrager
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https://www.cultuurschakel.nl/subsidieloket/vrijwilligersorganisatie/


Achternaam*

Straat*

Huisnummer*

Postcode*

Plaats*

Functie*

Telefoonnummer*

Enkel cijfers, geen spaties of streepjes

E-mail*

Volgende stap 
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 Dans  Theater  Muziek  Mengvorm

 Overig, namelijk: 

Voornaam*

Achternaam*

Straat*

Aanvragen Basissubsidie

Discipline*

Artistieke leiding

Repetitieruimte

Naam ruimte*

menu

1. Introductie

2. Gegevens aanvrager

3. De aanvraag
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Huisnummer*

Postcode*

Plaats*

Specificatie

Vul de gegevens in, zoals bekend op 1 januari van het jaar waarover je

subsidie aanvraagt.

Totaal aantal betalende leden*

Maandelijkse contributie per lid*

Totaal ontvangen contributie*

Kosten artistieke leiding voor

repetities*

Kosten zaalhuur voor repetities en

opslag*

Uitvoeringen

Vul minimaal één openbare uitvoering in.

Titel* Naam locatie* op*

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Regel toevoegen
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Toelichting

Eventueel kun je hier de subsidieaanvraag toelichten.

Volgende stap 
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Stap 4 van 6.

Aanvragen Basissubsidie

Uittreksel KvK*

Klik hier of sleep om een 

bestand te uploaden.

Jaarrekening*

Splits in de jaarrekening de kosten voor artistieke leiding en de huur

van een repetitieruimte.

Klik hier of sleep om een 

bestand te uploaden.

Overzicht contributie*

Klik hier of sleep om een 

bestand te uploaden.

menu

1. Introductie

2. Gegevens aanvrager

3. De aanvraag

4. Upload documenten
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Ledenlijst*

Klik hier of sleep om een 

bestand te uploaden.

Kopie bankafschrift (met naam en IBAN)*

Klik hier of sleep om een 

bestand te uploaden.

Volgende stap 
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 lk heb kennisgenomen van de actuele Subsidieregeling Haagse

Amateurkunst *

 Hierbij verklaren de voorzitter en de secretaris/penningmeester of

gevolmachtigde dat 

dit formulier is ondertekend op:* Datum

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

Aanvragen Basissubsidie

menu

1. Introductie

2. Gegevens aanvrager

3. De aanvraag

4. Upload documenten

5. Controleren

6. Ondertekening
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https://www.cultuurschakel.nl/media/hsfojhwh/220822_subsidieregeling_haagseamateurkunst.pdf


Nog een emailadres toevoegen?

Zodra je op verzenden klikt, kun je geen aanpassingen meer doen. Verzenden 
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https://twitter.com/CultuurSchakel
https://www.facebook.com/CultuurSchakel/
https://www.instagram.com/cultuurschakel/?hl=nl
https://www.linkedin.com/company/27063706/admin/
https://www.youtube.com/channel/UC87qu9xm1MQefTV71ZkodlA



