
Aanvraagformulier
PRO Deo  
Herhaalbezoekprogramma

Gegevens aanvrager

Achternaam
 .............................................................................................................................
Voornaam                                                                                       Voorletters
 .............................................................................................................................
Geboortedatum                                                                                    Man                    Vrouw
 .............................................................................................................................
Adres
 .............................................................................................................................
Postocode/Plaats
 .............................................................................................................................
Telefoon overdag
 .............................................................................................................................
Email/website
 .............................................................................................................................

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 gefran-
keerde retourenvelop bij te voegen. Prints, kopieën, cd’s, cd-roms en dvd’s worden 
niet geretourneerd. Stroom Den Haag is niet aansprakelijk voor eventuele bescha-
diging of verlies van documentatie.

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



Toelichting 
De serie atelierbezoeken worden aangeboden in het kader van de PRO Deo subsidie, een niet-
financiële ondersteuning voor Haagse kunstenaars en organisatoren.
De herhaalbezoeken zijn eerst en vooral gericht op verdieping, reflectie en dialoog, om zo bij 
te dragen aan een groeiend inzicht over en begrip van het eigen werk, het kunstenaarschap en 
de positionering in bredere context. Ze zijn niet bedoeld voor heel concrete zaken (zoals het 
regelen van een tentoonstellingsruimte, promotionele activiteiten, vertegenwoordiging van de 
kunstenaar in het veld). Vanuit de PRO Deo kan wel worden meegedacht en geadviseerd over 
deze zaken, maar altijd vanuit een inhoudelijke invalshoek. De praktische uitvoering, de daad-
werkelijke stappen in de praktijk horen bij de reguliere beroepspraktijk en moet de aanvrager 
zelf zetten.

Vereiste informatie
Een aanvraag voor de serie PRO Deo herhaalbezoeken bevat de volgende onderdelen:
• motivatie voor keuze inschrijving en het belang ervan voor het eigen kunstenaarschap;
• curriculum vitae;
• actuele, relevante documentatie;
• ingevuld aanvraagformulier.

Beoordeling
Bij de beoordeling wordt op basis van de volgende aspecten een advies uitgebracht:
• motivatie voor de serie herhaalbezoeken;
• bij aanvragen van individuele kunstenaars wordt gekeken naar de kwaliteit van het werk, de 
potentie om het verder te ontwikkelen en hoe de aanvraag zich daartoe verhoudt;
• bij aanvragen van kunstenaarsinitiatieven wordt gekeken naar de kwaliteit en potentie van 
het programma en hoe de aanvraag zich daartoe verhoudt.
De beoordeling vindt plaats door de adviescommissie PRO Subsidies.

De aanvrager ontvangt daags na de beoordeling schriftelijk bericht over het advies van de com-
missie. 
Voor aanvragen in kader van het PRO Deo herhaalbezoekprogramma wordt geen beargumen-
teerd advies verstrekt.

Specificaties aanleveren aanvraag
• Aanvragen dienen in 7-voud te worden ingediend.
• Documentatie wordt in enkelvoud ingediend.
• De motivatie bedraagt maximaal 2 A4 pagina’s.
• Het voorstel bestaat uitsluitend uit tekst. De documentatie en CV dienen los van het voorstel 
te worden ingediend.

Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en ac-
cepteert de voorwaarden en procedure zoals beschreven in de subsidiebrochure.

Naam
 .............................................................................................................................
Datum
 .............................................................................................................................

Handtekening
 .............................................................................................................................


