Voorwaarden voor het verkrijgen van een incidentele bijdrage aan activiteiten op het gebied van Kunst
en Cultuur in de gemeente Westerveld
Vooraf.
I Bij het toekennen van financiële ondersteuning wordt geen onderscheid gemaakt tussen professionele
en amateuristische kunstbeoefening. Voor een bijdrage kunnen zowel groepen als individuen in
aanmerking komen.
II Geen bijdrage verleent de Stichting Cultuurfonds Westerveld ten behoeve van activiteiten en
projecten die uitsluitend of vrijwel uitsluitend ten dienste staan van kerkgenootschappen, politieke
partijen, levensbeschouwelijke stichtingen of verenigingen en vakorganisaties.
Uitgangspunten
De bijdrage dient te passen binnen de doelstelling van de Stichting Cultuurfonds Westerveld:
1 De Stichting Cultuurfonds Westerveld verleent geen bijdrage aan organisaties maar alleen aan
activiteiten, projecten of delen daarvan;
2 Tevens kan een bijdrage van het Cultuurfonds Westerveld worden verleend, indien het
verkrijgen van deze bijdrage een directe voorwaarde is voor het verkrijgen van overige
subsidies. Bij twijfel wordt advies gevraagd aan de gemeente
Voorwaarden
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, dient aan een aantal van de onderstaande voorwaarden
te worden voldaan:
1 De activiteit is gericht op heel Westerveld, in ieder geval dorps-overstijgend;
2 De activiteit is een samenwerking van meerdere verenigingen of disciplines;
3 De activiteit is vernieuwend, zo mogelijk grensverleggend;
4 De activiteit is afgestemd op de jeugd of bevat tenminste onderdelen die gericht zijn op de
jeugd;
5 De activiteit is (voor een deel) gericht op kunst- en cultuureducatie;
6 De activiteit moet zo mogelijk gericht zijn op bezoekers van buiten de gemeente.
Procedure
A
U kunt, zo mogelijk 4 weken voor de aanvang van het project c.q. activiteit, uw aanvraag bij het
secretariaat van het Cultuurfonds indienen. Indien gewenst, bestaat de mogelijkheid de aanvraag
mondeling toe te lichten. Uw aanvraag wordt tot max 6 weken na aanvraag in behandeling genomen.

Inzage in boeken en bescheiden is het Cultuurfonds i.v.m. de aanvraag toegestaan, evenals het vragen
om nadere informatie.
B
Het Cultuurfonds neemt binnen 4 weken een besluit over uw aanvraag en informeert u schriftelijk zo
tijdig mogelijk. In het besluit staan de overwegingen die in de beslissing een rol speelden.
C
Bij de beoordeling van het bedrag, houdt het Cultuurfonds rekening met neveninkomsten van de
aanvrager (zie aanvraagformulier). Ook wordt rekening gehouden met toegangsgelden, de te
verwachten bezoekersaantallen en de vermogenspositie van bijvoorbeeld de aanvrager.
D
Tenzij anders bepaald kan in afwachting van de inzending van een afrekening van de kosten voor een
project of activiteit een garantiebijdrage worden toegezegd. Na ontvangst van de afrekening wordt de
definitieve bijdrage vastgesteld en uitbetaald.

Slotopmerkingen
1

2

Bij het verkrijgen van een bijdrage verplicht de aanvrager zich hiervan melding te maken in zijn
publicaties en in persberichten. Het logo van het Cultuurfonds moet opgenomen worden in de
publicaties en persberichten.
Het bestuur van de stichting Cultuurfonds Westerveld wordt op de hoogte gehouden van de
activiteiten die met de bijdrage tot stand komen.
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