Procedure aanvragen bijdrage Cultuurfonds (versie3.0 dd 7-10-2017)
Inzendtermijn

De aanvraag dient uiterlijk twee maanden voor aanvang van het project te
zijn ingediend bij het secretariaat van het Cultuurplatform zodat de aanvraag
kan worden besproken tijdens de maandelijkse bestuursvergadering. De
vergaderdata vindt u op www.cultuurinrhenen.nl. Wanneer er gegevens in
uw aanvraag ontbreken moeten deze worden aangeleverd voordat de
aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit kan de behandeling vertragen.
Wij verzoeken u daarom uw aanvraag ruim voor de uiterste datum in te
dienen.

Beoordeling

Het bestuur van het Cultuurplatform beoordeelt uw aanvraag en laat zich
hierbij, indien nodig, adviseren door de cultuurcoördinator.

Beslissing

Na de behandeling krijgt u schriftelijk bericht van het secretariaat over de
genomen beslissing. Indien een financiële bijdrage wordt toegezegd is dit,
meestal, in de vorm van een garantstelling op het begrotingstekort.

Verantwoording

Na afloop van het project dient een financiële verantwoording te worden
overlegd aan de penningmeester van platform wanneer de bijdrage uit het
Cultuurfonds € 500 of meer bedraagt. Om tot betaling over te gaan dient de
aanvrager binnen twee maanden na afloop van het project, de realisatie van
de begroting ter beschikking te stellen aan de penningmeester van het
platform. Het bestuur behoudt zich het recht voor om inzage te verkrijgen in
de specifieke administratie m.b.t. het project.

De aanvraag moet voldoen aan de volgende criteria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Het project dient betrekking te hebben op activiteiten op gebied van kunst en cultuur.
Projecten die samenwerking bevorderen tussen individuele kunstenaars en/of culturele
organisaties verdienen de voorkeur.
Ook komen projecten in aanmerking die kunst- en cultuureducatie bevorderen.
De bijdrage is bedoeld voor een activiteit / project dat binnen een jaar na aanvraag
plaatsvindt.
De activiteit, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, is verbonden met de gemeente
Rhenen.
De activiteit waar een bijdrage voor wordt gevraagd heeft als enige doelstelling quitte te
spelen en dient niet om inkomen uit te verwerven of winst te maken.
Het via het voorgeschreven formulier ingediende verzoek is voorzien van een heldere
beschrijving van activiteiten en een inzichtelijke begroting.
Verzoeken voor bijdragen kunnen in geen geval hoger zijn dan 10% van het voor het
Cultuurfonds beschikbare budget van € 15.000 per jaar.
De activiteit is bereikbaar en aantrekkelijk voor een brede doelgroep.
Instellingen of personen kunnen eenmaal per jaar in aanmerking komen voor een
toezegging.
Indiening van een verzoek tot uitbetaling van de garantie of subsidie dient binnen drie
maanden na afloop van het project te geschieden.
Wanneer een bijdrage wordt toegekend, dient het logo van het Cultuurplatform
opgenomen te worden bij alle promotionele uitingen van het project.

