Aanvraagformulier subsidie programmering incidentele
concerten popmuziek
De subsidieaanvraag moet na afloop van en uiterlijk 4 weken na het laatste concert binnen zijn bij het
Fonds Podiumkunsten. De aanvraag bestaat uit dit volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
inclusief alle hieronder vermelde bijlagen.

NAW gegevens
Statutaire naam van de aanvrager:
Naam contactpersoon:
Postadres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Nummer inschrijving Kamer van Koophandel:
Bankrekeningnummer:

Algemene gegevens
Naam van het podium waar
de concerten plaatsvonden:
Bezoekadres van dit podium (straat en plaats):

Website van dit podium:
Bent u btw-plichtig voor het organiseren van concerten?
 ja
 nee
Was u in het jaar 2013 zowel financieel als inhoudelijk eindverantwoordelijk voor het organiseren van
minimaal 6 popconcerten in dit podium?
 ja
 nee

Bijlagen en documentatie
1. een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar);
2. een overzicht met informatie over minimaal 6 popconcerten die u zelf organiseerde in 2013 in het
betreffende podium. Hierop dient u de datum en het programma van deze concerten te vermelden;
3. een declaratieformulier met de gegevens van de concerten waarvoor u subsidie aanvraagt. Dit
formulier kunt u downloaden op onze website:
www.fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/subsidie_programmering_incidentele_concerten_popmuzi
ek/;
4. publiciteitsmateriaal van elk gedeclareerd concert;
5. gageverklaring of factuur van alle in het declaratieformulier opgevoerde bedragen aan gages en
uitkoopsommen.

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld,
Naam bevoegd functionaris:
Functie:
Datum (dd/mm/jjjj):
Plaats:

Handtekening:
De aanvraag dient ondertekend te worden
door een volgens het uittreksel van de
Kamer van Koophandel bevoegde functionaris.

Wijze van indienen
Deze subsidie kunt u (voorlopig) alleen schriftelijk aanvragen. Aanvragen dienen in A4-formaat te worden
ingediend, bij voorkeur per aanvraag in een insteekmapje of paperclip, maar in ieder geval niet ingebonden
of vastgeniet.

Beslistermijn
Het Fonds Podiumkunsten beslist binnen 13 weken op een subsidieaanvraag, gerekend vanaf het moment
dat deze compleet is ingediend.

Heeft u vragen?
Bij twijfels en/of vragen bij het invullen van de aanvraag, of als u twijfelt of u in aanmerking komt voor een
subsidie, wordt u verzocht contact op te nemen met het Fonds Podiumkunsten. Telefoon 070 – 7072700.

