Formulier Subsidieaanvraag Amateurkunst 2020
Naam vereniging / stichting
Postadres (secretariaat)
Postcode + plaats
E-mail adres
KvK nummer
IBAN Rekeningnummer

Contactpersoon
Naam
Functie
Adres
Postcode + plaats
Telefoonnummer
E-mail adres

Lees in de toelichting welke documenten wij, naast dit formulier, nodig hebben voor
het behandelen van uw aanvraag.

Handtekening

………………………………………………………………………

Toelichting: Subsidieregeling Amateurkunst Bergen (L) 2020
Wie kan subsidie aanvragen?
1. Muziekgezelschappen
2. Gemeentelijk muziektoernooi
3. Gemeentelijk korenconcert
4. Zangkoren, blokfluiters en toneelgezelschappen
5. Dans en ballet (waaronder majorettes)
Voor alle categorieën geldt dat de activiteiten gericht moeten zijn op inwoners van de
gemeente Bergen (L).
Hoe vraagt u subsidie aan?
U vraagt subsidie uiterlijk 1 oktober aan. Uw aanvraag geldt dan voor het daarop volgende
jaar. Bijvoorbeeld: wilt u graag subsidie voor 2020, dan vraagt u dit uiterlijk 1 oktober 2019
aan. Voor het aanvragen van subsidie gebruikt u het aanvraagformulier dat u kunt
downloaden via www.bergen.nl.
We kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u de juiste ledenlijsten bijvoegt:
Amateurkunstverenigingen in de categorieën zang, blokfluit, toneel, dans en ballet dienen de
volgende ledenlijsten in:
 Ledenlijst van het aantal leden vanaf 4 jaar tot 19 jaar op 1 september 2019 (naam,
adres, woonplaats, geboortedatum).
 Ledenlijst van het aantal leden vanaf 65 jaar op 1 september 2019 (naam, adres,
woonplaats, geboortedatum).
 Alleen (jeugd)leden die in de gemeente Bergen (L) wonen komen in aanmerking voor
subsidie.
Harmonieën, fanfares en drumbands dienen de volgende ledenlijst in:
 Ledenlijst met alle contributie betalende leden (naam, adres, woonplaats,
geboortedatum en instrument dat bespeeld wordt). Van uitwonende studenten vermeldt
u het adres van de ouders.
Vanwege de privacy van uw leden verzoeken wij u ons alleen de gevraagde informatie te
verstrekken.
Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan?
Dan hebben wij extra informatie nodig om uw aanvraag te beoordelen. Naast het
aanvraagformulier en de gevraagde ledenlijst moet u de volgende documenten indienen:
a) De statuten of een exemplaar van de oprichtingsakte;
b) Inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel;
c) Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar als het een
reeds bestaande vereniging betreft;
Neem met ons contact op als u een van de documenten niet kunt aanleveren.
Wanneer krijgt u antwoord?
We toetsen of de door u ingediende aanvraag en documenten voldoen aan de voorwaarden
die in de subsidieregeling staan. Uiterlijk 1 januari ontvangt u een brief met het besluit. Dit
noemen we een beschikking. In de beschikking staat of u subsidie ontvangt, hoeveel
subsidie u ontvangt en wat u daarvoor moet doen (verantwoording). De subsidie ontvangt u
in het begin van het subsidiejaar. (onder voorbehoud van de jaarlijkse begroting).

Hoe moet u de subsidie verantwoorden?
Subsidies verstrekt op basis van leden of deelnemers en vaste bedragen worden ‘direct’
vastgesteld. Dit betekent dat u geen verantwoording hoeft af te leggen over wat u met de
subsidie heeft gedaan. De gemeente kan wel achteraf , steekproefsgewijs een inhoudelijke
en financiële controle uitvoeren.
Voor subsidies die verstrekt zijn op basis van activiteiten dient u met een inhoudelijk verslag
aan te tonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt ook daadwerkelijk zijn
uitgevoerd.
Uitzondering zijn subsidies die voor het eerst worden aangevraagd: de ontvanger moet
hierover altijd een inhoudelijke en financiële verantwoording afleggen.
Als uit controles blijkt dat de subsidie niet op de afgesproken manier is gebruikt dan
bespreken we dat met u. Mogelijk heeft dit consequenties voor de huidige subsidie en/of uw
aanvraag voor het volgende jaar.
Meer informatie?
In de Algemene Subsidieverordening en de subsidieregelingen vindt u meer informatie over
de subsidieverlening door de gemeente Bergen (L). U kunt deze inzien via www.bergen.nl
(voeg de zoekterm subsidieverordening in).U kunt ook contact opnemen met het Klant
Contact Centrum,
 telefonisch via (0485) 34 83 83 of 14 0485
 of via e-mail info@bergen.nl

