SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE KUNST- EN CULTUURPROJECTEN JONGEREN EN
SAMENWERKING
1.1.
Subsidieregeling voor scholen:
Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente kunnen subsidie
aanvragen voor:
o projecten bedoeld om leerlingen in contact te brengen met kunst en cultuur
o projecten waarbij ontmoetingen tussen leerlingen en uitvoerenden in verschillende
kunst- en cultuurdisciplines tot stand worden gebracht.
Maximaal 1/3 deel van de kosten wordt gesubsidieerd met een maximum van € 500,-- per
project.
Voor deze regeling is een budget beschikbaar van € 2.125,-1.2.
Subsidieregeling voor projecten gericht op jongeren (4-25 jaar):
Instellingen/verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor:
o projecten bedoeld om jongeren in contact te brengen met kunst- en cultuur
o projecten waarbij ontmoetingen tussen jongeren en uitvoerenden in verschillende kunsten cultuurdisciplines tot stand worden gebracht.
o Voorwaarden:
o jongeren dienen betrokken te zijn bij de organisatie en uitvoering van het project
o het project moet voor alle jongeren toegankelijk zijn
o er is sprake van een gemeentelijk belang (vereniging/instelling is afkomstig uit de
gemeente, de activiteit vindt plaats in de gemeente).
Maximaal 1/3 deel van de kosten wordt gesubsidieerd met een maximum van € 500,-- per
activiteit.
1.3.
Subsidieregeling voor projecten gericht op samenwerking:
Instellingen/verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor:
o projecten waarbij samenwerking tussen verschillende verenigingen/instellingen en
kunst- en cultuurdisciplines wordt gestimuleerd.
o Voorwaarden:
o minimaal twee verenigingen/instellingen van verschillende kunst- en cultuurdisciplines
dienen betrokken te zijn bij de organisatie en uitvoering
o er is sprake van een gemeentelijk belang (vereniging/instelling is afkomstig uit de
gemeente, de activiteit vindt plaats in de gemeente).
o de activiteit is toegankelijk voor een zo breed mogelijke doelgroep
Maximaal 1/3 deel van de kosten wordt gesubsidieerd met een maximum van € 500,-- per
project.
Voor de regelingen 1.2 en 1.3 is een budget beschikbaar van € 1.700,--.
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Overige bepalingen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd voor de uitvoering van deze regeling nadere
voorschriften vast te stellen
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.
Voor de drie regelingen is er een totaalbudget van € 3.825,-- per jaar beschikbaar. Dit
bedrag is het subsidieplafond. De verdeling van gelden vindt plaats op basis van
volgorde van binnenkomst. Bij mogelijk overschrijding van het totale beschikbare
subsidiebudget zal de aanvraag worden geweigerd tenzij er sprake is van een
“Prestatie, jubilea of kampioenschap”. Hiervoor zullen dan aanvullende middelen
beschikbaar worden gesteld door het college van burgemeester en wethouders.
De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

