
Vragen in e-formulier Projectsubsidie Amateurkunst 2023 
 

Is dit de eerste keer dat u subsidie aanvraagt bij de gemeente Enschede? Als het antwoord Nee is, 

gaat de aanvrager door naar de vraag over het subsidiebedrag; als het antwoord Ja is, volgen nog de 

volgende vragen: 

 

Heeft u voor de periode 2023/2024 een aanvraag ingediend voor de tweejarensubsidie  

Heeft u voor 2023/2024 een tweejarensubsidie toegekend gekregen? 

Heeft u in 2021 een projectsubsidie amateurkunst (eenjarig) ontvangen? 

Heeft u in 2022 een projectsubsidie amateurkunst (eenjarig) ontvangen? 

 

Welk subsidiebedrag vraagt u van de gemeente Enschede? (Maximaal 3.500 euro) 

 

Geef een korte omschrijving van het project met de bijbehorende activiteiten 

 

In welke gemeente(n) en op welke locatie(s) wordt (worden) de projectactiviteit(en) georganiseerd? 

 

Beschrijf de instrumenten en het medium dat u gebruikt om uw project(activiteiten) te promoten. 

 

Heeft u contact gehad met de cultuurcoach? 

 

Heeft u contact gehad met de Stichting Enschede Promotie? 

 

Te uploaden bestanden: 

Een projectplan van de te organiseren activiteiten 

In het projectplan moet staan op welke manier het project(activiteiten) een bijdrage levert aan 

minimaal 2 van de volgende kernwaarden: 

1. Samenwerking van amateurkunstorganisatie met andere organisaties 

2. Innovatie binnen de amateurkunst 

3. Talentontwikkeling van leden 

 

Een begroting 

In deze begroting moet minimaal het volgende opgenomen worden: 

- de uitgaven, uitgesplitst naar relevante kostenposten, bijvoorbeeld: voorbereidingskosten, 

gesplitst per onderdeel (productie, promotie etc), kosten per projectactiviteit (denk 

bijvoorbeeld aan kosten huur locatie) en overige kosten 

- de opbrengsten, uitgesplitst naar relevante posten, bijvoorbeeld: subsidieverstrekkers, 

sponsoren, entreegelden en eventuele overige opbrengsten; 

- de begroting dient sluitend te zijn op 0 euro (d.w.z. kosten en uitgaven zijn in balans) 

 

Als het de eerste aanvraag is, vragen we ook nog te uploaden: 

- kopie van de statuten of oprichtingsakte 

- Jaarverslag en de jaarrekening  

- kopie van bankpas, van de rekening van de instelling waarop de subsidie gestort moet 

worden. 


