Aanvraagformulier subsidie programmering popfestival
De subsidieaanvraag dient uiterlijk 8 weken na het plaatsvinden van het festival waarvoor u subsidie
aanvraagt door het Fonds te zijn ontvangen en bestaat uit dit volledig ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier inclusief alle gevraagde 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 festival:
Datum waarop het festival plaats vond:
Locatie van het festival:
Website van het festival:
Hoeveel bezoekers hebben het
festival in het totaal bezocht?:
Bent u btw-plichtig voor het organiseren van een festival?
¢ ja
¢ nee
Wat is de totale omzet van het festival?
¢ € 0,- tot en met € 25.000,¢ € 25.000,- tot en met € 250.000,¢ meer dan € 250.000,-

Bijlagen en documentatie
1. een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
2. statuten van de aanvrager (niet nodig in het geval de totale kosten van het festival minder dan
€ 25.000,- bedragen)
3. een declaratieformulier met de gegevens van het festival waarvoor u subsidie aanvraagt. Dit
formulier kunt u downloaden op onze website:
http://www.fondspodiumkunsten.nl/subsidies/subsidie_programmering_popfestival
4. een door het bestuur van uw organisatie goedgekeurd, definitief exploitatie overzicht van het festival.
Dit exploitatieoverzicht dient door de penningmeester van uw organisatie te zijn ondertekend.
Wanneer uw organisatie BTW-plichtig is voor het organiseren van het festival moeten alle bedragen
op het overzicht exclusief BTW vermeld worden. Indien uw organisatie niet BTW-plichtig is moeten
de bedragen inclusief BTW vermeld worden.
5. publiciteitsmateriaal van het festival
6. gageverklaring of factuur van alle in het declaratieformulier opgevoerde bedragen aan gages en
uitkoopsommen van de Nederlandse bands, solomuzikanten en dj’s

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.

