
  
 

 
 

  
 
 
 
    
Algemene gegevens: 

Organisatie:  
 

Adres 
 

 

Postcode en Plaats 
 

 

Telnr. 
 

 

KvKnr. 
Plaats van inschrijving: 

 

IBANnr. 
 

 

T.n.v. 
 

 

Contactgevens indiener:  

Naam 
 

 

Functie bij organisatie 
 

 

Email 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

Heeft de organisatie eerder 
subsidie van de gemeente 
Venlo ontvangen?  
 
Als u ja heeft geantwoord, 
dan het nummer van de 
subsidie opgeven. 

Ja ☐  / Nee ☐ 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

In welke structurele subsidie 
categorie dient u de 
aanvraag in? 

☐  Amateur podiumkunsten in de disciplines; muziek, zang,  
dans, theater, toneel 

☐  Amateurkunst overig in de disciplines; beeldend, literair en 
geschiedkundig 

☐  Volkscultuur 

☐  Kinderfeesten 

☐  Carnavalsoptochten 

☐  Oranjeorganisaties 

Aanvraagformulier Structurele subsidie voor de 
Amateurkunsten, Volkskunsten en Culturele projecten 2023 



  
 

 
 

 

 
 
Organisatie: 

Bent u een organisatie met leden?                     ☐ Ja, ga verder met vraag A.  

                                                                                   ☐ Nee, ga verder bij het kopje Activiteiten 

A. Aantal leden per 01-01-2023                …………………………………………………………………. 

          Waarvan jeugdleden*                            …………………………………………………………………. 

          Aantal leden uit een specifieke doelgroep**……………………………………………………….. 

           Hoeveel jonge leden zijn in opleiding…………………………………………………………………... 
*Een jeugdlid is een contributie betalend lid, en heeft op 01 januari 2023 de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt.  

** Deze doelgroepen staan opgenomen in art. 4 lid f. van de subsidieregel Amateurkunsten, volkscultuur en culturele 

     Projecten. 

 

 

Financieel: 

Wat is het eigen vermogen van uw organisatie 

in 2022? 

 

Heeft u één of meer bestemmingsreserves?  

Eventueel toelichting op de 

bestemmingreserve(s) 

 

  

 

Activiteiten: 

Overzicht van de 
activiteiten/projecten die in 
het jaar 2023 worden 
uitgevoerd: 
 

Overzicht van de activiteiten/projecten waarvoor u subsidie vraagt 

Beschrijving van de 
activiteiten/projecten: 
 
 

Omschrijving van de activiteiten/projecten  
 

Voor wie zijn de activiteiten 
bedoeld? 
 
 

- Voor welke doelgroep(en) zijn de activiteiten/projecten? 
- Op welke wijze probeert u deze doelgroep(en) te bereiken. 
- Wat wilt u met deze activiteiten/projecten bereiken? En hoe maakt 

u inzichtelijk of de gestelde doelen bereikt zijn?  
 

Beschrijf hoe u de kwaliteit 
van de uitvoering van de 
activiteiten borgt: 
  

- Wat voor eisen stelt u aan de begeleiders? Op welke manier geeft u 
hen instructie? 

- Hoe zorgt u voor een veilige sfeer zodat iedereen zich prettig voelt?  

Hoe passen de 
activiteiten/projecten bij de 
visie van uw organisatie? 

 
 
 



  
 

 
 

  

Meerwaarde voor Venlo Bijvoorbeeld: 
- maatregelen ter voorkoming of opheffing van eenzaamheid,  
- maatregelen om vrijwilligers te binden, te begeleiden of te ontwikkelen,  
- actieve participatie van de deelnemers,  
- op een bijzondere wijze de aandacht vestigen op Venlo en/of de        
geschiedenis van Venlo 
 

Waarom is subsidie voor de 
activiteiten nodig? 
 
 
 

Leg uit waarom u zonder de subsidie de activiteiten niet kunt uitvoeren 

Samenwerking met derden Werkt u samen met andere organisaties of instellingen bij het verrichten van 
de activiteit(en)? Als u ja antwoord, benoem met wie samengewerkt wordt. 
 
 

Overige toelichting  
 
 
 

 

 
Ontwikkelingen: 

Zijn er actuele ontwikkelingen die van 
invloed (kunnen) zijn op uw organisatie en/of 
activiteiten? 

 

Omschrijf hoe uw organisatie een bijdrage 
levert aan de uitgangspunten van de 
gemeente (zie de Cultuurvisie) 

 

 
 

Bijvoegen: 

 

  

U dient bij dit formulier het volgende aan te leveren*:  

                         ☐                  Meest recente Jaarrekening* 

                         ☐                  Begroting 2023* 

                         ☐                  Een door het bestuur ondertekend (voor 31-12-‘21) plan en 

                                                tijdsplanning m.b.t. de bestemmingsreserve 

                          ☐                 Activiteitenplan 2023 

                         *Indien deze stukken niet zijn bijgevoegd, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 

Op de website vindt u een format voor de begroting en voor een format voor de berekening van uw eigen vermogen.  

Uw (eigen) begroting dient met de inhoud van deze formats overeen te komen.  

 



  
 

 
 

Ondertekening aanvraag: 

Plaats:  
Datum:  
 
Namen:  
 
Handtekening:  
                                         (Voorzitter)                                                (Secretaris/Penningmeester)  
 

 
De verantwoording van de subsidie over het jaar 2022 vult u in via het verantwoordingsformulier Structurele 
Subsidies 2022 op onze website.  
Daarbij levert u tegelijk het financieel jaarverslag en het jaarverslag over het jaar 2022 aan.  
 
U vindt dit op onze website bij de subsidieregelingen gemeente Venlo. 
U dient de verantwoording over het jaar 2022 voor 1 mei 2023 in. 


