
  
SUBSIDIEREGELING VERSTERKING EN VERNIEUWING 
LOKALE CULTURELE PROGRAMMERING IN 
(POST)CORONATIJD AANVRAAGFORMULIER  

  

Dit formulier is bedoeld voor aanvragen uit de regeling ‘Versterking en vernieuwing 

lokale culturele programmering in (post)coronatijd’. Uw aanvraag moet uiterlijk 1 juni 

2022 ingediend zijn. De aanvraag moet minimaal 8 weken van te voren ingediend zijn 

voordat u uw investering of activiteit/project start.  

  

1. Gegevens vereniging/organisatie  

  

naam vereniging/organisatie    

kvk-nummer  

postadres    

Postcode en woonplaats    

IBAN rekeningnummer    

ten name van    

  

2. Benodigde documenten 

In het geval van een investering: 

Stuur een document mee met de beschrijving van uw investering met daarin minimaal:  

  

- titel van de investering 

- tijdsbestek waarin u de investering wil doen  

- omschrijving van de investering 

- eventuele samenwerkingspartner(s) met werkverdeling  

- doel van de investering 

  

Stuur een document mee met de begroting van uw investering met daarin 

(minimaal):  

- een overzicht van alle inkomsten/opbrengsten (inclusief gemeentelijke subsidie)  

- een overzicht van de uitgaven/kosten  

- een opgevraagde offerte  

 

aan te vragen subsidiebedrag investering   

 

In het geval van een activiteit/project: 

 Stuur een document mee met de beschrijving van uw activiteit/project met daarin minimaal:  

- titel van de activiteit/project 

- datum en locatie van de activiteit/project 

- omschrijving van de activiteit/project 



- eventuele samenwerkingspartner(s) met werkverdeling  

- doel van de activiteit/project  

- doelgroep en verwacht aantal bezoekers en/of deelnemers  

- promotie van uw activiteit/project 

  

Stuur een document mee met de begroting van uw activiteit/project met daarin 

(minimaal):  

-    een overzicht van de uitgaven/kosten  

- een overzicht van alle inkomsten/opbrengsten (inclusief gemeentelijke subsidie)  

  

aan te vragen subsidiebedrag activiteit/project   

  

 

Totaal aan te vragen subsidiebedrag in het geval van een gecombineerde aanvraag (investering en 

activiteit/project):  

 

aan te vragen subsidiebedrag    

 

Let op! Subsidies tot € 5.000 worden direct vastgesteld bij beschikking. Bij subsidies van € 5.000 moet de 

subsidie verantwoord worden. Binnen drie maanden na afloop van de activiteit/investering moet dan de 

verantwoording zijn ingediend, met inhoudelijk en inzichtelijk financieel verslag. Na goedkeuring 

hiervan wordt de subsidie vastgesteld.  

 

3. Gegevens indiener  

 Hieronder de gegevens invullen van degene die dit formulier invult.    

  

naam  functie  

telefoon  e-mail  

  

4. Ondertekening  

Dit formulier ondertekenen en samen met uw documenten (activiteit en begroting) opsturen naar:  

 

Per e-mail: gemeente@hengelo.nl t.a.v. afdeling MSO-MP   

 

Of per post: 

Gemeente Hengelo - afdeling MSO-MP   

     antwoordnummer 168 - 7550 VB  HENGELO  

 

   

  

  

  

______________ (datum) ________________ (plaats) _____________________ (handtekening)  

  

mailto:gemeente@hengelo.nl

