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FORMAT bij SUBSIDIEAANVRAAG EVENEMENTEN 2020 

 
1. Algemene gegevens en toetsingscriteria 

 

Subsidieaanvrager  

Zaaknummer  

Gevraagde subsidie  

Jaar 2020 

1e half jaar: januari t/m juni óf 
2e half jaar: juli t/m december  

Eén periode invullen: 1e half jaar óf 2e half jaar  
 

Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 
40% van de totale uitvoeringskosten 

in % weergeven 

Heeft u een vergunning nodig voor uw evenement?  ja/nee 

Bij vragen over vergunningen neemt u contact op met de gemeente: 078 7704237 of raadpleegt u de website van de 
gemeente: klein evenement of groot evenement.   

  

Naam evenement 
 

Datum evenement 
 

Locatie evenement 
 

Soort evenement  

Is het evenement van 1) religieuze, 2) levensbeschouwelijke 
of 3) politieke aard? 

 
 

Betreft het evenement een jubileum?  

 
Haalt het evenement geld op voor een goed doel? 
 

 

Geschatte bezoekersaantallen  

Waar komen de bezoekers vandaan?  

Leeftijd(en) bezoekers  

 
 

Hoe stimuleert het evenement de Dordtse economie? omschrijving 

De geschatte economische spin-off bedraagt schatting 

 
 

Hoe draagt het evenement bij aan het imago van de stad?               omschrijving 

Omschrijf waar de activiteit op gericht is:                                                                 
1) de geschiedenis van Dordrecht, 2) water, 3) natuur 
(inclusief Hollandsche Biesbosch), 4) cultuur , 5) anders 

invullen op welk(e) onderdelen & omschrijving 
 

 
 

Omschrijf hoe het evenement vernieuwend is op de volgende 
punten: 
1) kwaliteit, 2) groeiambitie, 3) originaliteit, 4) gebruik van 
middelen, 5) MVO, 6) nieuwe doelgroepen, 7) anders? 

invullen welk(e) onderdelen & omschrijving 
 

Hoe is duurzaamheid opgenomen in het evenement? 
 
Denk aan: energie (verbruik zo min mogelijk en wek 
duurzaam op); transport van artiesten, crew én publiek 
(beperk het en reis zo groen mogelijk; stimuleer fiets/OV); 
voedsel (plantaardig, biologisch en lokaal is beter én voorkom 
voedselverspilling); afval/plastic (beperk het én dat wat 
overblijft: gescheiden inzamelen); stimuleer het gebruik van 
herbruikbare waterflessen door kraanwater gratis aan te 
bieden én vooraf te promoten, enz. 

Omschrijving 

  

https://cms.dordrecht.nl/dordt/inwoners/digitaal-loket?waxtrapp=cpjskjBsHaKlPpBLEOTH&remote=/idad/!mozEgemAntwoord.productPagina%3FF_PAGINA=738
https://cms.dordrecht.nl/dordt/inwoners/digitaal-loket?waxtrapp=cpjskjBsHaKlPpBLEOTH&remote=/idad/!mozEgemAntwoord.productPagina%3FF_PAGINA=737
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Hoe 1) toegankelijk, 2) bereikbaar en 3) bruikbaar is de 
locatie voor mensen met een fysieke beperking?  

per punt aangeven & omschrijving 
 

  
Welke uitstraling heeft het evenement?  
Een 1) lokale, 2) regionale, 3) landelijke uitstraling? 

vermeld welke & omschrijving 
 

Hoe is de communicatie omtrent het evenement geregeld? 
welke communicatiemiddelen worden benut & 
omschrijving 

 
 
 
  

Met welke Dordtse ondernemingen werkt u samen?  deze vermelden en omschrijf de samenwerking 
 

Welke Dordtse organisaties zijn betrokken? deze vermelden en omschrijf de samenwerking 

 
Hoeveel vrijwilligers zijn betrokken? 
Welke werkzaamheden voeren zij uit tijdens het evenement? 
 

Aantal: 
Werkzaamheden: 

 

2. Begroting  

U vult een sluitende begroting van uw evenement in. U kunt zelf posten toevoegen en verwijderen, maar u gebruikt 
uitsluitend onderstaand format! 

 

 
BEGROTINGSFORMAT 

(afgeronde bedragen in euro's) 

  

Uitgaven Inkomsten 

Personeelskosten  Entreegelden  

Organisatiekosten   Sponsorbijdragen  

Marketing & PR   Donaties  

Verzekeringen   Crowdunfding  

Programmering   Horecabijdrage(n)  

Veiligheid   Fondsen  

Energiekosten   Subsidie gemeente  

Aankleding en sfeer   Overige subsidie(s)  

Horeca & catering   Overige inkomsten  

Schoon en duurzaam   Eigen bijdrage  

Gemeentelijke lasten      

Overige kosten      

Onvoorzien      

Locatiehuur      

       

       

       

Totaal uitgaven  Totaal inkomsten  

 
Let op: zorg dat de totale uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn! 

 

 

3. Activiteitenplan 

HIERONDER dient u het activiteitenplan toe te voegen / in te kopiëren. Maximaal 2 A4-tjes en géén foto's. 
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Einde formulier voor subsidie aanvrager.  
 

Ter info: het college bepaalt op basis van het daarover verkregen advies van de adviescommissie de categorie van het 

evenement/de evenementen (A+/A/B/C). 

Weigeringsgronden vanuit de subsidieregeling E&A 
1. Voor subsidies die worden verstrekt op basis van de hoofdstukken 3 en 4 van de subsidieregeling geldt, 
onverminderd artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht, dat een aanvraag daartoe in ieder geval 
wordt geweigerd indien:   
a. de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling; b. de activiteiten in absolute zin als onvoldoende 
worden beoordeeld op basis van de voor de betreffende aanvraag geldende beoordelingscriteria;  
c. de kosten van de activiteiten niet in redelijke verhouding staan tot het aantal te bereiken personen. 
2. Voor subsidies die worden verstrekt op basis van hoofdstuk 3 van de subsidieregeling wordt de subsidie in ieder 
geval ook geweigerd indien subsidie wordt of werd verstrekt op grond van een andere gemeentelijke 
subsidieregeling. 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hieronder in te vullen door de adviescommissie en ambtelijk. 

 

 

 

Is het aannemelijk dat de gelden niet of in onvoldoende mate 
zullen worden besteed aan de doelstellingen waarvoor de 
subsidie beschikbaar wordt gesteld?   

Is het aannemelijk dat de subsidie aanwijsbaar ten goede komt 
aan de ingezetenen van de gemeente?   

Bestaan er aantoonbare redenen dat de subsidie noodzakelijk is 
voor het verrichten van de activiteiten?   

Wordt het eventuele subsidieplafond en/of budget met deze 
subsidieaanvraag overschreden?   

Wat is de spreiding van het evenement naar tijd en/of plaats? 
 

Levert het evenement voldoende bijdrage aan: 1) 
doelstellingen evenementenbeleid, 2) evenwichtig aanbod naar 
soort, doelgroepen, uitstraling en/of statusverlening 3) naar 
tijd en plaats  

Advies adviescommissie positief/negatief 
 

 

In te vullen door de adviescommissie 
Opmerkingen adviescommissie:  

Advies positief/negatief: (in te vullen door adviescommissie) 
 
 
 
 

 
 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Dordrecht/CVDR600165.html
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