
Subsidie Kunst in de Kern aanvragen 

Gegevens subsidie aanvraag 

Begrotingsjaar 2022 

Naam organisatie  

Postadres 

Postcode 

Plaats 

IBAN-nummer 

Op naam van 

Kamer van Koophandel-nummer (optioneel) 

Vestingingsnummer Kamer van Koophandel 

Gegevens contactpersoon aanvrager 

Naam contactpersoon 

Telefoonnummer (overdag)  

E-mailadres 

Omschrijving activiteit 

Naam activiteit 
Omschrijving (in maximaal 
2 zinnen) 

Kunstdiscipline 
In welke kern vindt uw 
activiteit plaats? 

  Egmonden 
  Bergen 
  Schoorl  
  combinatie 

namelijk: 
Waar (locatie) biedt u deze 
activiteit aan? 
Voor wie zijn deze 
activiteiten bedoeld? 
Wat is het verwacht 
publieksbereik? 
Met welke professionals, 
kunstenaars en 
organisaties werkt u 
samen? 



Wanneer vinden deze activiteiten plaats? 

 eenmalig op datum 

 een malig in periode van     t/m 
 anders, namelijk 

Hoeveel subsidie vraagt u voor 2022 aan voor deze activiteiten? 

Bedrag totale begroting 

Gevraagde subsidie 
Een subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000 
per activiteit (artikel 5 lid 1) 

Handtekening subsidieaanvrager  

Aldus naar waarheid ingevuld en getekend: 

plaats:  datum:  

Naam: 

Meesturen met de aanvraag: 
 Activiteitenplan / projectplan (minimaal 2 A4, maximaal 4 A4);
 Begroting en dekkingsplan;
 CV en/of portfolio;
 Communicatieplan / promotieplan (maximaal 1 A4).

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan dan stuurt u ook de volgende stukken mee: 
 Meest recente uittreksel Kamer van Koophandel en
 een uittrekstel uit de Basisregistratie personen.

Indienen bij: Gemeente Bergen, Subsidieloket, Postbus 175, 1860 AD Bergen 
of info@bergen-nh.nl 

Naar aanleiding van de verstrekte gegevens kan het zijn dat wij nog nadere informatie bij u 
opvragen. 
Alleen een volledig ingevuld aanvraagformulier voorzien van de gevraagde bijlagen nemen 
wij in behandeling.  

handtekening:  
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