Art.6

Je aanvraag kan worden afgewezen:

en de Algemene wet bestuursrecht )
a. Als het beschikbare budget op is.
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(Naast een aantal algemene weigeringsgronden zoals in de ASV

b. Als het financiële overzicht niet goed in elkaar zit.
c. Als de aanvrager voor hetzelfde evenement al een

SPELREGELS
Art. 1

Omschrijving van de begrippen

- Cultuurnota 2018-2012 gemeente Emmen ‘Van goede grond’.

andere subsidie heeft gekregen.

d. Als de aanvrager in hetzelfde jaar al eerder een aanvraag
heeft gedaan.

e. Als de aanvrager al twee jaar subsidie heeft gehad.

- Cultuuractiviteiten zijn activiteiten op het gebied van zang,
theater, muziek, dans, beeldende kunst, cultureel erfgoed/

Art. 7

historie, fotografie, film/animatie, multimedia, literatuur/

1. Het maximum bedrag wat je kunt aanvragen is €4000,00.

poëzie/taal, architectuur en stedenbouw.

2. De totale kosten van een project zijn minimaal €200,00.

- ASV: Algemene subsidie verordening van de
gemeente Emmen.
Art. 2

Wat willen we bereiken met het Buurtcultuurfonds?

Hoeveel kun je aanvragen?

3. De gemeente mag besluiten een deel van het aangevraagde
bedrag toe te kennen.
Art. 8

Enkele juridische spelregels

Het doel van het Buurtcultuurfonds is dat inwoners van de

1. De hoogte van het totale subsidiebedrag wordt jaarlijks

gemeente Emmen geld kunnen aanvragen om een culturele

bepaald.

activiteit (klein of groot) op het gebied van kunst of cultuur

2. Het totale subsidiebedrag wordt gelijk verdeeld over de 4

in eigen straat, wijk of dorp te organiseren. Hierdoor worden

aanvraagrondes.

buurtbewoners meer bij elkaar en bij de buurt betrokken en

3. Als er meer aanvragen binnenkomen dan dat er geld

wordt de buurt een prettiger leefomgeving. Als je een idee hebt,

beschikbaar is dan maakt de gemeente een keuze en:

maar je weet niet goed waar je moet beginnen om dit om te

*Krijgen projecten voor groepen met een bepaalde achterstand

zetten naar een aanvraag, vraag dan hulp bij De Kunstbeweging.

voorrang (denk aan armoede, gezondheid, werkloosheid,

Zij staan klaar met advies en ondersteuning.

opleiding en maatschappelijk isolement).

*Kan de gemeente besluiten om het beschikbare bedrag te
Art. 3

Voor wie?

Bewoners kunnen zelf een bijdrage aanvragen voor een door

verdelen onder de aanvragers en dus elk project wat minder
te geven. (Art. 7 punt 2.)

henzelf bedacht evenement. Deze regeling is niet bedoeld voor
professionals, verenigingen, stichtingen of andere instellingen.

Art. 9

Als je aanvraag gehonoreerd wordt gelden deze regels:

1. De toekenning geldt voor 1 jaar. Het wil dus niet zeggen
Art. 4

Voor welke datum kun je aanvragen?

- Als je activiteit plaatsvindt tussen 1 januari en 31 maart
moet je voor 15 november aanvragen.
- Als je activiteit plaatsvindt tussen 1 april en 30 juni

dat eenzelfde aanvraag het jaar daarop weer gehonoreerd
wordt.

2. Je krijgt een vast bedrag, je kunt de begroting niet ophogen
in de loop van het project.

moet je voor 15 februari aanvragen.
- Als je activiteit plaatsvindt tussen 1 juli en 30 september
moet je voor 15 mei aanvragen.

Art. 10

Betaling

Het bedrag wordt binnen 6 weken na toekenning overgemaakt.

- Als je activiteit plaatsvindt tussen 1 oktober en 31 december
moet je voor 15 augustus aanvragen.

Art. 11

Wanneer begint het Buurtcultuurfonds?

We beginnen met ingang van 1 april 2019.
Art. 5

Enkele praktische spelregels

1. De activiteit vindt plaats in de wijk of in het dorp
waar de aanvrager woont.
2. De activiteit kost minimaal € 200,00 euro.

Art. 12
Deze

Titel van de regeling
beleidsregel

3. De aanvrager moet zelf 20% betalen van de totale kosten
(1/5 deel) door b.v. fondsen, donateurs of sponsoring.
4. De Kunstbeweging kan helpen om de aanvraag te schrijven en
kijkt of de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit in orde is.

wordt

aangehaald

subsidieverlening Buurtcultuurfonds’.

als

‘Beleidsregel

Het Buurtcultuurfonds is een fonds van de gemeente Emmen.

De Kunstbeweging ondersteunt en adviseert de gemeente Emmen
hierin.

B U U RTC U LT U U R F O N D S E M M E N . N L

