Kunstraad Groningen
St. Jansstraat 2g
9712 JN Groningen

Gegevensformulier bij aanvraag
Klik op de lichtblauwe velden, en type uw antwoord.
Vergeet niet het formulier te bewaren (save).

1. ALGEMENE GEGEVENS VAN DE AANVRAGER:
naam organisatie

:

naam contactpersoon

:

postadres

:

postcode

:

plaats

:

telefoonnummer (overdag) :
e-mail adres

:

website

:

IBAN nummer

:

ten name van

:

plaats

:

rechtsvorm aanvragende organisatie (indien van toepassing):
bent u btw-plichtig?
Ja, wij zijn btw-plichtig. In de begroting zijn de posten exclusief btw vermeld. De btw is niet subsidiabel.
Nee, wij zijn btw-vrijgesteld. In de begroting zijn de posten inclusief btw vermeld.
btw-nummer (indien van toepassing):		
				

2. GEGEVENS VAN DE TE SUBSIDIËREN ACTIVITEIT:
Titel/naam activiteit:
Wanneer vindt het project plaats (geef start- en einddatum)?
Waar vindt het project plaats?
Op welke categorie heeft uw aanvraag betrekking?
amateurkunstenaars *
semi-professionele kunstenaars
professionele kunstenaars
Wanneer uw aanvraag betrekking heeft op amateurkunstenaars dient u de vragen waar een asterisk (*) voor
staat ook te beantwoorden.
* Waar repeteert u? :
* Adres		

:

* Postcode en plaats :
* Telefoonnummer

:

* Ontvangt u voor dit jaar ook de Basissubsidie amateurkunst van de gemeente Groningen?

Ja

Nee
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(vervolg)

Op welke discipline(s) heeft uw aanvraag betrekking (bv. dans, literatuur, multimedia, muziek, etc.)?

Hoeveel personen nemen actief deel aan de activiteit?			

personen

Hoeveel bezoekers denkt u in totaal met de activiteit te kunnen trekken?			

bezoekers

Zijn er andere partijen bij de activiteit betrokken en zo ja, welke?

Wat is het totaal van de projectkosten?			

euro

Wat is het totaal van de projectkosten in Groningen? 		

euro

Ontvangt u voor deze activiteit al een structurele bijdrage van de gemeente en/of provincie Groningen?
Welk subsidiebedrag vraagt u aan de Kunstraad Groningen?		
Wilt u meegestuurde documentatie retour ontvangen?

Ja

Ja

Nee

euro

Nee

Voor een vlotte afhandeling van uw subsidieaanvraag is het van belang dat de Kunstraad over voldoende gegevens
beschikt. Een aanvraag bij de Kunstraad Groningen moet daarom bestaan uit de volgende onderdelen:
Inhoudelijke toelichting
Publiciteits- of promotieplan
Begroting en dekkingsplan
CV’s van de belangrijkste medewerkers aan de activiteit
Gegevensformulier
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Naam						

Vergeet niet het formulier te bewaren (save).

Datum			

Save

Handtekening

Formulier afdrukken
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