AANVRAAGFORMULIER
PROJECTSUBSIDIE TENTOONSTELLINGEN
LEES EERST DEZE TOELICHTING
Om een uniforme behandeling van aanvragen mogelijk te maken is er één formulier dat u verplicht
moet gebruiken bij het aanvragen van subsidie. Alle vragen op dat formulier moeten adequaat
beantwoord worden (in het andere geval wordt het formulier geretourneerd). Indien nodig kunt u
in bijlagen uitgebreider op de vragen antwoorden.
Aanvragen kunnen worden ingediend door natuurlijke personen en door rechtspersonen.
Achter het aanvraagformulier treft u een toelichting op trefwoorden aan. Hier kunt u uitleg vinden
over de diverse vragen die u in het formulier moet beantwoorden.

Dit formulier verzenden aan:

Gemeente Weert
T.A.V. subsidieregeling tentoonstellingen
Postbus 950
6000 AZ Weert

Met dit subsidieverzoek doet aanvrager een beroep op de subsidieregeling tentoonstellingen.
Hoe hoog is het bedrag dat u aan subsidie vraagt?
€

1

Naam en adres
a Naam aanvrager/aanvragende rechtspersoon
b Adres
c Postcode
d Plaats

2

Contactpersoon
a Naam dhr/mevr.
b Telefoonnummer
c Mobiele nummer
d Faxnummer
e E-mailadres

3

Projectinformatie
a Titel project
b Omschrijving project
c Met welke organisatie(s) wordt samengewerkt
d Wanneer vindt de eerste publiekspresentatie plaats
e Waar vindt de expositie plaats (tentoonstellingsruimte), wanneer is deze toegankelijk en
wat is de looptijd.

4

Gegevens over inhoud
a Namen en functies van personen die artistiek of inhoudelijk verantwoordelijk zijn.
b Stuur een CV mee, inclusief lijst van exposities, literatuurverwijzingen, aankopen etc.
c Aantal, soort, materiaal van de tentoongestelde werken.

5

Publieksbereik
a Welke resultaten beoogt u met het project
b Hoe wilt u dit bereiken
c Welke doelgroepen wilt u met dit project bereiken
d Hoe benadert c.q. betrekt u ze erbij
e Hoeveel publiek verwacht u
f Welke synergie wordt beoogd
g Hoe profileert u de gemeente Weert met dit project indien door ons een subsidie wordt
verleend?

6

Financiële gegevens
a Totaal bedrag uitgavenposten

b Totaal bedrag inkomensposten
U dient als bijlage een document toe te voegen waarin de specificaties van de begroting
zijn opgenomen.

7

Ondertekening

Datum

Plaats

Handtekening

Toelichting op trefwoord
Adres
Vul bij het adres de straat en het huisnummer in of het postbusnummer.
Begroting
De begroting moet een tekort vertonen.
U dient in elk geval in de gedetailleerde begroting de volgende posten in te vullen:
Bijdrage landelijke fondsen (indien geen: € 0,-- invullen)
Overige bijdrage: er moet sprake zijn van eigen inkomsten.
Contactpersoon
Vul de nummers in waarop u overdag bereikbaar bent.
Doelgroep (voorbeelden
Doelgroep uit een bepaalde leeftijdsgroep, doelgroep met bepaalde sociale achtergrond, doelgroep
die veel cultuur consumeren, doelgroep die weinig cultuur consumeren, doelgroep uit een bepaalde
schoolgroep.
Omschrijving project
Geef een beknopte omschrijving van het project. Ga in op de artistieke waarde van het project
voor de gemeente Weert.
Publieksactiviteit
Het eerste moment waarop het publiek kennis kan nemen van uw activiteit: de opening van de
tentoonstelling. Deze dient plaats te vinden in de gemeente Weert gedurende 2006.
Rechtspersoon
Vul de statutaire naam in. Beeldend kunstenaars kunnen ook als privé-persoon een aanvraag
indienen. Zij vullen hier hun eigen naam in.
Resultaten project
Geef nadrukkelijk aan hoeveel mensen u wilt bereiken, welke doelgroep(en) het betreft en waar ze
vandaan komen (gemeenten, regio e.d.). Geef ook aan op welke wijze(n) u die mensen benadert
en bij het project betrekt.
Samenwerking
Geef aan met welke organisaties/ personen u samenwerkt en welke rol zij vervullen in deze
samenwerking.
synergie
samenwerking van culturele instellingen en gezelschappen onderling en met andere disciplines
zoals opleidingen, zodat het totaal meer is dan de som der delen en het cultureel productiemilieu in
een regio of stad versterkt wordt.
Tentoonstellingsruimte
Geef de naam van de expositielocatie. Indien de expositie plaats vindt in een ruimte die niet als
expositielocatie bekend is, beschrijf de ruimte waar de expositie plaats vindt en motiveer de keuze
voor die locatie.
Titel project
Geef de officiële naam van het project.
Weerter kunstenaars
Hedendaagse professionele kunstenaars uit de regio Weert. Onder hedendaagse kunstenaars wordt
verstaan levende kunstenaars. Met de regio Weert wordt bedoeld de stad Weert inclusief haar
verzorgingsgebied als centrumgemeente. De betreffende kunstenaars dienen afkomstig te zijn uit
deze regio of daarin woonachtig te zijn of langdurig gewoond te hebben. Het werk betreft zowel
autonome beeldende kunst, toegepaste kunst en architectuur.

