
 
Subsidieaanvraagformulier Evenementen 
 
1.  Algemene gegevens en een korte beschrijving van uw eigen organisatie 
 

Naam organisatie:  

 
                                        
Rechtspersoonlijkheid: 
 
Contactpersoon:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoon:  

Fax:  

E-mail:  

IBAN-rekeningnummer:  

Tenaamstelling:  

  

 
2. Korte omschrijving van de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt  

 
Omschrijving van het evenement: 
 
 
Datum van het evenement: 
 
 
Locatie van het evenement: 
 
 
Is de activiteit eerder door de gemeente Enschede gesubsidieerd en wanneer? 
 
 

 
3. Organisatie 

 
Beschrijving van uw organisatie en van de organisaties met wie u samenwerkt: 
 
 
 
4. Is er sprake van noodzakelijke vergunningen? U dient dit zelf tijdig vooraf te regelen, 

uiterlijk 10 weken voorafgaand aan het evenement. Meer informatie: www.enschede.nl > 
digitaal loket > producten en diensten > zoektermen: evenementenvergunning. 
 

 
 
5. Financiering 
 
Subsidiebedrag 
 

€  

 
Wij maken u erop attent dat uw subsidieaanvraag dient te voldoen aan een aantal eisen.  Deze eisen 
staan verwoord in de Algemene Wet Bestuursrecht, in de Algemene Subsidieverordening en in de 
Subsidieverordening Culturele Activiteiten 2014 van de gemeente Enschede. 
 



Als bijlage bij dit formulier dient u afzonderlijk een projectplan en een daarbij behorende begroting aan 
te leveren. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Zonder de gevraagde bijlage, 
is uw aanvraag onvolledig. De voorwaardelijke criteria zijn hieronder beschreven. 
 

6. Voorwaardelijke criteria projectplan en begroting 

 
• Een projectplan van het evenement. In dit projectplan moet het volgende beschreven worden:  

o Een duidelijke omschrijving van het evenement 
o Een beschrijving van uw organisatie en van de organisaties en instellingen met wie u 

samenwerkt om dit evenement uit te voeren. Geeft u daarbij aan op welke manier 
wordt samengewerkt.  

o De locatie van het evenement 
o De datum van het evenement 
o De aanleiding en de achtergrond van het evenement. Wat is het doel en de 

doelgroep van het evenement? 
o Hoe ziet het promotieplan eruit? Welke promotiemiddelen zet de organisatie zelf in 

en welke middelen worden i.s.m. Enschede Promotie en/of een extern bureau 
ingezet? 

o Hoe ziet het Duurzaamheidsplan eruit? Welke duurzaamheidsmaatregelen worden er 
getroffen?  

• Een transparante begroting in een duidelijke staat van baten en lasten (verwachting van 
inkomsten en uitgaven) van het evenement. In deze begroting moet het volgende opgenomen 
worden:  

o De uitgaven, uitgesplitst naar: programmering, productie & uitvoering, promotie, 
duurzaamheidsmaatregelen en eventuele overige kosten.  

o De opbrengsten, uitgesplitst naar: subsidieverstrekkers, sponsoren, 
horecaopbrengsten, entreegelden en eventuele overige opbrengsten. 

• Noodzaak en besteding subsidie, met daarin de volgende informatie: 
o Waarom wordt er subsidie aangevraagd? 
o Waarvoor wordt de gevraagde subsidie gebruikt?  
o Realisatie en verantwoording van de subsidie van de voorgaande editie (indien van 

toepassing) 

 
Heeft u nog niet eerder subsidie ontvangen dan dient u de kopieën van de oprichtingsakte van uw 
rechtspersoon bij te voegen. Ook is voor de betalingsgegevens en verificatie een kopie van uw 
bankpas en een bankafschrift vereist. 

 
7. Ondertekening 

 
Naam: 
 
Datum:  
 
Handtekening:   

 
 
 
 
Wanneer u het aanvraagformulier heeft ingevuld kunt u deze (met de gevraagde bijlagen) opsturen 
naar: het college van B&W, Postbus 20, 7500 AA Enschede of per email: postbus20@enschede.nl 
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