
Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe p/a 
Jan Schamhartstraat 5 
8121 CM Olst  

secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl

Postcode

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIE 

1. gegevens 

Naam

Adres

Plaats

Inschrijfnummer Kamer van 
Koophandel

IBAN (International Bank 
Account Number)

2. gegevens aanvrager

Naam

Adres

Plaats Postcode

Mobiel nr

Bestuursfunctie 

Telefoonnummer 

Emailadres

Aanvraagdatum

secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl


3. omschrijving van het project/activiteit

naam van het project

Korte omschrijving

Vul de checklist in, onderaan dit document.

4. gevraagde bijdrage

Voor welk bedrag  wordt 
subsidie aangevraagd?
U kunt voor hooguit 50% van het totaal begrote bedrag subsidie aanvragen, met een maximum van € 2.500. 
Ontving u eerder een subsidie van Stichting Kunst en cultuur Olst-Wijhe? Zoja, graag toelichten waarvoor. 

6. verplichte bijlagen (geldt niet voor de impulssubsidie)

Deze aanvraag moet uiterlijk 2 maanden voor de datum van uw activiteit zijn ingediend en zijn voorzien van een 
projectplan en een begroting om in behandeling genomen te kunnen worden.  

5. Bij welke andere organisatie(s) heeft u ook subsidie voor deze activiteit aangevraagd?



CHECKLIST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN 
vink in deze checklist aan welke items van toepassing zijn 

Aanvraag algemeen
Aanvrager is een Stichting of Vereniging

Aanvrager is een persoon

 Er is een projectplan

Er is een begroting

De aanvrager stelt: De activiteit …

is vernieuwend

vindt (grotendeels) plaats binnen de gemeente Olst-Wijhe

heeft een openbaar karakter

vergroot de deelname van burgers aan kunst en cultuur in de gemeente

legt verbinding met andere (culturele) organisaties

is niet structureel. (maximaal één maal per kalenderjaar gedurende ten hoogste drie jaar) 

Uitsluitingen: Aanvraag is niet bedoeld voor …

Muziekinstrumenten, kleding of uniformen

Binnenschoolse activiteiten

Jaarlijks terugkerende uitvoering of concert

realisatie van beeld- en geluidregistratie

activiteiten die primair gericht zijn op of plaatsvinden binnen het kunstvakonderwijs met 
inbegrip van MBO-kunstopleidingen en particuliere opleidingen

commerciële (met winstoogmerk) en beroepsmatige activiteiten

Projectplan toont …

Doelstelling

Inhoud van het project/de activiteit

Samenwerking met andere (culturele) organisaties

Hoe samenwerking vorm gegeven wordt

Waarom de activiteit vernieuwend is

Hoe men de activiteit gaat organiseren

Welke financiële middelen men nodig heeft

Hoe men de financiële middelen gaat verwerven

Waarom men subsidie van de Stichting Kunst en Cultuur nodig heeft

Hoeveel financiële middelen men aanvraagt

Hoe men de communicatie vorm gaat geven (PR-plan)


	fc-int01-generateAppearances: 
	Projectplan toont …_10_*VBGLFIRPvlGEaRQAUUNig: Off
	Projectplan toont …_9_*VBGLFIRPvlGEaRQAUUNig: Off
	Projectplan toont …_8_*VBGLFIRPvlGEaRQAUUNig: Off
	Projectplan toont …_7_*VBGLFIRPvlGEaRQAUUNig: Off
	Projectplan toont …_6_*VBGLFIRPvlGEaRQAUUNig: Off
	Projectplan toont …_5_*VBGLFIRPvlGEaRQAUUNig: Off
	Projectplan toont …_4_*VBGLFIRPvlGEaRQAUUNig: Off
	Projectplan toont …_3_*VBGLFIRPvlGEaRQAUUNig: Off
	Projectplan toont …_2_*VBGLFIRPvlGEaRQAUUNig: Off
	Projectplan toont …_1_*VBGLFIRPvlGEaRQAUUNig: Off
	Projectplan toont …_0_*VBGLFIRPvlGEaRQAUUNig: Off
	Uitsluitingen: Aanvraag is nie_5_-wdWtusXYdAPTvxT8lR4ww: Off
	Uitsluitingen: Aanvraag is nie_4_-wdWtusXYdAPTvxT8lR4ww: Off
	Uitsluitingen: Aanvraag is nie_3_-wdWtusXYdAPTvxT8lR4ww: Off
	Uitsluitingen: Aanvraag is nie_2_-wdWtusXYdAPTvxT8lR4ww: Off
	Uitsluitingen: Aanvraag is nie_1_-wdWtusXYdAPTvxT8lR4ww: Off
	Uitsluitingen: Aanvraag is nie_0_-wdWtusXYdAPTvxT8lR4ww: Off
	De aanvrager stelt: De activit_5_UE-EyG2bpDOXmnMsdR8rcg: Off
	De aanvrager stelt: De activit_4_UE-EyG2bpDOXmnMsdR8rcg: Off
	De aanvrager stelt: De activit_3_UE-EyG2bpDOXmnMsdR8rcg: Off
	De aanvrager stelt: De activit_2_UE-EyG2bpDOXmnMsdR8rcg: Off
	De aanvrager stelt: De activit_1_UE-EyG2bpDOXmnMsdR8rcg: Off
	De aanvrager stelt: De activit_0_UE-EyG2bpDOXmnMsdR8rcg: Off
	Aanvraag algemeen_2_Qb*BlNGvqFICBH3JpyZ6tw: Off
	Aanvraag algemeen_1_Qb*BlNGvqFICBH3JpyZ6tw: Off
	Ontving u eerder een subsidie _OUygnaV7Y-wwO2yQ9csrKA: 
	Voor welk bedrag  wordt subsid_Yo8zC072yZxJYlcFq54yxg: 
	Korte omschrijving_3TeyTI9-ZVwmmGo*dqgXgw: 
	naam van het project_hDXTcz6Mox0FY3dJM4q8Eg: 
	Emailadres_KAPxkruoY8lwSiGgu9CuUw: 
	Mobiel nr_MAC8LSB2IVWGxiZ79LOD*w: 
	Bestuursfunctie_r6kD4UksGLTRyggXcc0wRQ: 
	Postcode_qEqQ*5zuMxNgeGu9*atKVg: 
	Plaats_Fy1*1jFR8WO0oh-WVI3ADw: 
	Adres_mb0n9Oq3vQhG3Gt*RrC2Ag: 
	Naam_v3br8jtqogEbwuDHRvMQmw: 
	IBAN (International Bank Accou_XDiK6-dcw0BkQgaCFkg22Q: 
	Inschrijfnummer Kamer van Koop_g519oXp1GyB4MwE1JykHKA: 
	Postcode_V5olqOD4vuNdEt3ZQ1mmvg: 
	Plaats_6lLptMLPIBvMmbn4o2B7wQ: 
	Adres_EvM8N4pLxTJE7arL7KoJ2Q: 
	Naam_fbUhF6n1VHJ4HY-auNJJ8Q: 
	Telefoonnummer_KDRoEzsw5N2r7S-TCGbBvA: 
	Aanvraagdatum: 
	Bij welke andere organisatie(s) heeft u ook subsidie voor deze activiteit aangevraagd?: 
	Aanvrager is stichting of vereniging: Off
	Aanvrager is een persoon: Off


