
Aanvraagformulier 
pro Kunstprojecten 

Gegevens aanvrager 
Achternaam

Voornaam                                                                                                                 Voorletters

Geboortedatum                                                                                                      Man   Vrouw

Adres

Postcode/Plaats

of
Naam organisatie/instelling

Naam contactpersoon/gemachtigde

Rechtspersoon     stichting    vereniging 

                                   anders, t.w.

Adres

Postcode/Plaats

Telefoon overdag

E-mail/Website

iban nummer

Ten name van

Gegevens project 
Titel 

Verwachte start en einddatum 

11



Financieel overzicht/beknopte begroting
Totaal uitgaven ¤ 

Totaal inkomsten ¤
•     Eigen inkomsten 

      (o.a. inkomsten uit project ) ¤

Andere financieringsbronnen 

      (o.a. co-subsidies, sponsorgelden; minimaal 30% van het totale budget)

      ¤ aangevraagd   gehonoreerd

      ¤ aangevraagd   gehonoreerd

      ¤ aangevraagd   gehonoreerd

•     Aan te vragen subsidiebedrag 

      bij Stroom Den Haag ¤

De bedragen zijn ingevuld exclusief/inclusief BTW (doorhalen wat niet van toepassing is).
De uitgebreide begroting bij deze aanvraag dient u op te stellen op basis van een model-
begroting. Deze is te downloaden via de website van Stroom.

Meegestuurde documentatie 
Als u het op prijs stelt meegezonden documentatie na behandeling van de aanvraag
retour te ontvangen, graag hieronder aankruisen. Daartoe dient u een voldoende gefran-
keerde retourenvelop bij te voegen. Stroom Den Haag is niet aansprakelijk voor eventu-
ele beschadiging of verlies van documentatie. 

     Ja, ik wil meegezonden documentatie na behandeling van de aanvraag retour 
     ontvangen en voeg een voldoende gefrankeerde envelop bij. 

Wilt u een beargumenteerd advies van de pro commissie? 
     Nee
     Ja (nb: de schriftelijke argumentatie kan enige tijd in beslag nemen).

Voorwaarden voor aanlevering aanvraag en documentatie 
Hier leest u waaraan de aanvraag, de begeleidende documentatie en overige bijlagen
moeten voldoen: 

•                           Toelichting pro Kunstprojecten voor de inhoudelijke criteria; 
•                           ‘pro subsidies – formele criteria voor aanlevering aanvraag’ voor de praktische

 aanwijzingen met betrekking tot de aanvraag, documentatie en bijlagen; 
•                           ‘pro subsidies – algemeen’ voor informatie over o.a. de beoordeling, afhandeling,

 betaling, declaratie en evaluatie; 
•                           zie website van Stroom voor modelbegroting. 

Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en accepteert
de voorwaarden en procedure zoals beschreven in de subsidiebrochure. 

Naam

Datum

Handtekening
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