
Toelichting pro Kunstprojecten

Wat
•                     Kunstprojecten die plaatsvinden in Den Haag;
•                     Kunstprojecten buiten de stad die Haagse beeldende kunstenaars ten goede komen;
•                     Publicaties.

Voor wie
•                      Beeldend kunstenaars en organisaties uit Den Haag;
•                      Kunstenaars en organisaties buiten Den Haag waarvan hun plan bijdraagt aan 

het (beeldend) kunstklimaat in Den Haag;
•                      Aanvragers die werkzaam zijn op het grensgebied van de toegepaste en beeldende

kunst;
•                      Curatoren, critici, publicisten.

Kader
Voor projectsubsidie komen in aanmerking alle kunstprojecten die het doel hebben 
om een bepaalde activiteit in de openbare of publiekstoegankelijke ruimte tot stand te
brengen. In omvang hoeft het project noch het publiek groot te zijn. Er is wel altijd
 sprake van een wisselwerking tussen het getoonde, de toeschouwer en de ruimte. 
De aanvraag betreft een autonoom kunstproject of vrije vormgeving.
     Bij publicaties gaat het om een kunstenaarsboek, monografie, catalogus, magazine of
andere uitgavevorm waarin verdiepende kennis, beschouwende teksten of reflectie over
het onderwerp centraal staan. Tevens dient de publicatie uit te gaan van een artistiek-
 inhoudelijk concept dat verder gaat dan alleen promotionele doeleinden.

Vereiste informatie
Een pro Kunstprojecten aanvraag bevat de volgende onderdelen:

•                          korte samenvatting van het project;
•                          omschrijving van het voorstel voor kunstproject of publicatie, inclusief achtergrond,

kader en doelstelling;
•                          motivatie voor het project (de aanvrager geeft aan in welke zin het plan voortkomt uit

een artistieke noodzaak, te maken heeft met een langgekoesterde persoonlijke wens, 
met ontwikkelingen in de kunst of met maatschappelijke situaties);

•                          betekenis en belang van het project voor de aanvrager en het Haagse kunstklimaat;
•                          omschrijving van doelgroep en doelgroepbenadering;
•                          plan voor verslaglegging, evaluatie of presentatie van de resultaten van het project;
•                          (indien van toepassing) beschrijving van de projectpartners;
•                          curriculum vitae;
•                          actuele, relevante documentatie;
•                          (indien beschikbaar) kritisch beschouwende teksten over de aanvrager;
•                          sluitende en gespecificeerde begroting en dekkingsplan die inzicht geven in de

 verwachte uitgaven en inkomsten (afkomstig van het project, van subsidies of van
 andere bronnen)

•                          ingevuld aanvraagformulier.
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Voor aanvragen publicaties geldt bovendien:
•                          inzicht in de vormgeving en redactionele aanpak;
•                          dummy of schetstekeningen (zonder dit materiaal wordt de aanvraag niet in

 behandeling genomen);
•                          inzicht in de oplage, het distributieplan en de verwachte inkomsten uit verkoop.

Beoordeling 
Uitgangspunt bij beoordeling van de aanvragen is de inhoudelijke kwaliteit en de mate
waarin het een onderscheidend of uitzonderlijk project of publicatie betreft.
     Een belangrijke afweging betreft voorts de toegevoegde waarde van het project aan 
de kwaliteit en diversiteit van het kunstklimaat in Den Haag. Ook de potentie van een
project om andere activiteiten in gang te zetten binnen of buiten het kunstenveld kan
doorslaggevend zijn in de beoordeling.

Daarnaast worden de volgende criteria meegenomen bij de afweging van de aanvraag:
•                          het voorstel onderscheidt zich van het huidige werk als een stap in een nieuwe richting,

een experiment of overstijging van de reguliere beroepspraktijk;
•                          de totale begroting en de gevraagde bijdrage staan in verhouding tot de aard van het

 project;
•                          er is een weloverwogen beeld van de doelgroep en een effectieve benadering ervan.

Beoordeling vindt plaats door de adviescommissie pro subsidies. De aanvrager kan 
op het aanvraagformulier aangeven of hij/zij na de beoordeling een schriftelijke
 argumentatie wenst te ontvangen.

Aanvraagprocedure
Voor de aanlevering van de aanvraag en documentatie gelden formele criteria. In het
hoofdstuk ‘pro subsidies – formele criteria aanlevering aanvraag’ wordt nader toegelicht
waaraan de aanvraag, de begeleidende documentatie en overige bijlagen moeten
 voldoen.
     Aanvragen kunnen 9 keer per jaar worden ingediend middels het aanvraagformulier.
Men kan maximaal 2 x per jaar een subsidie pro Kunstprojecten toegekend krijgen. 
     De jaarplanning op www.stroom.nl toont de betreffende sluitingsdata.
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Aanvraagformulier 
pro Kunstprojecten

Gegevens aanvrager
Achternaam

Voornaam                                                                                                                 Voorletters

Geboortedatum                                                                                                      Man  Vrouw

Adres

Postcode/Plaats

of

Naam organisatie/instelling

Naam contactpersoon/gemachtigde

Rechtspersoon     stichting    vereniging    bedrijf (bv/nv) 

                                   anders, t.w.

Adres

Postcode/Plaats

Telefoon overdag

E-mail/Website

Rekeningnummer                                                                                                 Giro   Bank

Ten name van

Gegevens project

Titel 

Verwachte start- en einddatum 
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Financieel overzicht/beknopte begroting
Bedragen dienen te worden ingevuld exclusief btw. In het geval dat de btw niet 
verrekend kan worden, dient u vooraf contact op te nemen met Stroom Den Haag. 
(Over het te verstrekken subsidiebedrag door Stroom Den Haag is btw overigens niet van
toepassing.)

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 ¤

Meegestuurde documentatie

De meegestuurde documentatie wordt formeel eigendom van Stroom Den Haag. Wij
kunnen onder bepaalde voorwaarden het materiaal terugsturen. Als u het op prijs stelt
meegezonden documentatie na behandeling van de aanvraag retour te ontvangen, graag
hieronder aankruisen. Daartoe dient u een voldoende gefrankeerde retourenvelop bij 
te voegen. Prints, kopieën, cd’s, cd-roms en dvd’s worden niet geretourneerd. Stroom 
Den Haag is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies van documentatie.

     Ja, ik wil meegezonden documentatie na behandeling van de aanvraag retour  
     ontvangen.

Wilt u een beargumenteerd advies van de pro commissie?
     Nee
     Ja (nb: de schriftelijke argumentatie kan enige tijd in beslag nemen.)
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Voorwaarden voor aanlevering aanvraag en documentatie
In de volgende hoofdstukken leest u waaraan de aanvraag, de begeleidende
 documentatie en overige bijlagen moeten voldoen:

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

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

beoordeling, afhandeling, betaling, declaratie en evaluatie.

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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pro subsidies  
Formele criteria aanlevering aanvraag 

Een subsidieaanvraag bevat de volgende onderdelen:
•                           aanvraagformulier;
•                           samenvatting van het project;
•                           projectvoorstel of werkplan (bij aanvragen Premium en Invest);
•                           sluitende en gespecificeerde begroting en dekkingsplan;
•                           relevante documentatie;
•                           curricula vitae;
•                           eventuele verdere bijlagen. 

Specificaties aanleveren aanvraag:
•                           aanvragen voor pro subsidies dienen in 7-voud te worden ingediend. Ook het aanvraag-

formulier wordt in 7-voud ingediend;
•                           documentatie wordt in enkelvoud ingediend;
•                           het voorstel bedraagt maximaal 6 A4 pagina’s (exclusief visuele documentatie en

 curricula vitae);
•                           het voorstel bestaat uitsluitend uit tekst en bevat geen beeldmateriaal. Het is in 11-punts

letter opgemaakt. De pagina’s zijn genummerd;
•                           curricula vitae bedragen maximaal 2 A4 pagina’s per cv;
•                           de documentatie, de cv’s en eventuele overige bijlagen dienen los van het project voorstel

te worden ingediend.

Specificaties aanleveren documentatie
Per aanvraag is een maximum van 15 minuten gereserveerd voor het bekijken van
 meegestuurde documentatie. Houdt u daar rekening mee bij het samenstellen van uw
documentatie.
     Digitale documentatie wordt geprojecteerd met behulp van een beamer. Het is daarom
van belang dat het documentatiemateriaal niet een te lage resolutie heeft.
     Bij aanvragen van Haagse kunstenaars zal tevens de bij Stroom aanwezige documen -
tatiemap worden ingezien. Zorgt u ervoor dat deze actueel is. Als voorwaarde geldt dat
Haagse kunstenaars voorafgaand aan de aanvraag cv en beeldmateriaal op www.haagse-
kunstenaars.nl actualiseren. 

De visuele documentatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
•                          de documentatie kan alleen worden aangeleverd als dvd, cd-rom, memorystick, foto’s 

of prints;
•                          op de drager dient uw naam vermeld te staan;
•                          bij de documentatie wordt een documentatielijst verlangd. Op deze lijst geeft u een

 beschrijving van het werk: titel, jaar, afmetingen, techniek, evt. overige informatie;
•                          niet geaccepteerd worden: documentatie op websites, powerpointpresentaties, vhs-tapes;
•                          foto’s/prints op A4 formaat aanleveren;
•                          digitale films aanleveren als .avi of .mov.
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Digitale foto’s
•                          afbeeldingen als .jpg, .jpeg of gif bestand aanleveren (niet geaccepteerd worden .tiff, .pdf,

.psd, .bitmap bestanden);
•                          afbeeldingen maximaal 5 Mb per afbeelding;
•                          cd’s moeten kunnen worden geopend op een windows-platform;
•                          geen autorunbestanden bijvoegen;
•                          voor Mac-gebruikers: afbeeldingen voorzien van extensie (dus .jpg of .gif achter 

bestandsnaam zetten);
•                          de afbeeldingen worden als een ‘diashow’ in de vergadering getoond; de volgorde 

en nummering dient overeen te komen met de documentatielijst;
•                          hanteer als nummering 01, 02, 03 etc.


