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Aanvraagformulier Subsidieregeling Dordrecht 800 jaar Stad 
 

Heeft u een idee voor Dordrecht 800 jaar Stad en wilt u in aanmerking komen voor 

cofinanciering? Vult u dan onderstaand schema volledig in.  

 

Er is een maximaal subsidiebedrag vastgesteld. Dit is het bedrag dat voor het totaal aan 

activiteiten voor deze mijlpaal beschikbaar is. Het totale subsidieplafond is € 600.000.  

 
Er drie termijnen voor het indienen van een subsidieaanvraag: 

− Termijn 1: voor 1 oktober 2019 (deelplafond maximaal €250.000); 

− Termijn 2: voor 1 december 2019 (deelplafond maximaal € 300.000); 

− Termijn 3: voor 1 maart 2020 (deelplafond maximaal €50.000). 

 1. Uw gegevens 

Naam aanvrager (instelling) 

 

 

Adres 

 

 

Postcode en woonplaats 

 

 

Naam contactpersoon 

 

 

E- mail contactpersoon 

 

 

Telefoonnummer contactpersoon 

 

 

IBAN 

 

 

Kvk—nummer 

 

 

 

2. Subsidie aanvraag 

Naam activiteit  

 

 

Datum activiteit 

 

 

 

 

Locatie activiteit  

 

 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

 

 

 

2a. Criteria 

Geef in het kort aan wat uw 

activiteit zo bijzonder maakt voor 

Dordrecht?  

 

 

 

 

Welke doelgroep(en) wilt u 

bereiken? 

Hoeveel mensen verwacht u?  

 

 

Is uw activiteit openbaar?  

 

 

 

 

Met wie werkt u samen? 
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* Voor het organiseren van een klein evenement kunt u een melding doen of is een vergunning nodig. De melding 

doet u uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het evenement. Een vergunning vraagt u minimaal 6 weken voor 

het evenement aan. Via onderstaande link kunt u via een beslisboom kijken of een melding voldoende is of dat u 

een vergunning moet aanvragen. 

https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formegemScherm.gebrBeslisboom?F_BESLISBOOM=126  

  

3b. Financieel 

Begroting: totaal overzicht van 

lasten en baten.  

 

Zie bijlage 1. Graag in detail invullen en/of aanvullen. 

Dekking (eigen middelen, 

sponsoren, eventueel tekort 

waarvoor u subsidie aanvraagt).  

 

  

 

3c. Marketing en communicatie 

Wat is uw marketing- en/of 

communicatieplan? Geef 

bijvoorbeeld aan hoe uw 

communicatie- en 

marketingstrategie eruit ziet en 

wie uw eventuele partners zijn.  

 

 

3d. Overige 

Vindt uw activiteit in de openbare 

ruimte plaats? 

Dan is een melding of een 

vergunning nodig.* 

 

 

Zijn er nog overige zaken die u 

wilt melden of toelichten? 

 

 

 

 

 

 

4. Bijlagen 

Aantal bijlagen (benoem alle 

bijlagen die u bij uw aanvraag 

voegt) 
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Aanvullen onvolledige aanvraag 

Als een aanvraag om subsidie onvolledig is, krijgt u hiervan bericht. U krijgt tien werkdagen  om de aanvraag aan 

te vullen. Deze termijn gaat in op de eerste werkdag na verzending van het verzoek om aanvulling. 

Weigeringsgronden 

Wij wijzen uw aanvraag af als: 

1. de aanvraag niet voldoet aan de algemene criteria, zoals benoemd staan in artikel 5 van de subsidieregeling. 

2. het deelplafond van de betreffende termijn is bereikt.  

3. sprake is van de in artikel 11 van de Algemene Subsidieverordening Dordrecht genoemde weigeringsgronden. 

 

Procedure 

Een selectiecommissie adviseert over het toekennen en de hoogte van een subsidie. De commissie weegt bij haar 

advies af of er een evenwichtig aanbod ontstaat. Zowel naar soort, doelgroep, uitstraling, als naar spreiding in tijd 

en plaats. In bijlage 2 vindt u deze afweging.  

 

U krijgt binnen 13 weken na de sluitingsdatum van de termijn bericht van ons.  

 

Vraag hier uw subsidie aan 

Natuurlijke personen (met DigiD) en rechtspersonen (met E-herkenning) kunnen subsidies digitaal  aanvragen). 

Alleen rechtspersonen kunnen subsidiebedragen boven de €20.000 aanvragen.  

 

U kunt binnenkort digitaal een subsidie aanvraag indienen via:  www.dordrecht.nl/subsidie/Dordrecht800  

 

U kunt ook schriftelijk uw aanvraag indienen:  

 

Gemeente Dordrecht 

Ter attentie van Subsidiebureau 

Spuiboulevard 300 

3311 GR Dordrecht 
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Bijlage 1: Totaaloverzicht van lasten en baten  

 

BEGROTING 

 

INKOMSTEN UITGAVEN 

  

Sponsorbijdragen € Locatiehuur € 

Fondsen € Personeelskosten € 

Entreegelden € Organisatiekosten € 

Horecabijdragen € Marketing en PR € 

Crowdfunding € Horeca en catering € 

Subsidie gemeente 

(gevraagd) 

€ Verzekeringen € 

Overige subsidie € Vergunningen € 

Eigen bijdragen  € Veiligheid € 

 € Schoon en duurzaam € 

 € Overige kosten € 

 € Onvoorzien € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

Totaal € Totaal € 
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Bijlage 2: Inhoudelijke beoordeling door Selectiecommissie 

De Selectiecommissie beoordeelt de inhoud van uw plan. Hierna vindt u een overzicht van 

de afwegingen.  U kunt hier rekening mee houden bij het indienen van een initiatief. 

Inhoudelijk 

- Is de gekozen locatie geschikt en beschikbaar? 

- Is de gekozen datum / zijn de gekozen data beschikbaar? 

- Is het evenement onderscheidend wat betreft concept, locatie en/of programmering ten 

opzichte van lokaal, regionaal en/of nationaal aanbod? 

- Wat is de mate van vernieuwing, verrassing en originaliteit? 

Doelgroepen & doelstellingen 

- Wat is de doelgroep van het evenement en wat is het aanbod voor deze doelgroep? 

- In welke mate trekt het evenement een regionaal en/of nationaal publiek? 

- Wat zijn de doelstellingen, is er sprake van bijzondere en of hoogwaardige programmering? 

- Is het plan goed doordacht, zijn de doelstellingen realistisch wat bereik, positionering en 

uitvoering betreft? 

Marketing & publiciteit 

- Welke media-aandacht genereert het evenement; lokaal, regionaal en/of nationaal? 
- Heeft het evenement mediapartners en welke zijn dat?  

Financieel 

- Hoe verhoudt de gevraagde bijdrage zich tot de totale begroting en tot de overige 

inkomstenbronnen? 

- Zijn er nog andere inkomstenbronnen behalve de gevraagde subsidie? 

- Wat is de verhouding tussen de gevraagde bijdrage en het rendement voor de stad? 

- Steekt de begroting deugdelijk in elkaar? En is deze realistisch? Hoe verhouden de 
kostenposten zich tot elkaar? 

Organisatorisch 

- Wat zijn referentie projecten, welke ervaringen heeft de organisator ?  

- Welke binding heeft de activiteit met Dordrecht en de binnenstad, is er een link met andere 

stedelijke initiatieven of organisaties?  
- Toont de organisator goed (cultureel) ondernemerschap? 

 

 

 


