Aanvraagformulier
spot Individuele tentoonstelling

Gegevens aanvrager
Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode/Plaats
Telefoon
E-mail
IBAN

Ten name van

Vereisten voor indienen aanvraag
Zie formele criteria/checklist ‘indienen spot aanvraag’.
Tentoonstellingsinformatie
Betreft tentoonstelling
Datum van

t/m

Tentoonstellingsruimte in Den Haag
Naam
Adres
Website
Waarom is deze ruimte interessant voor het tonen van uw werk?

Tentoonstellingsruimte buiten Den Haag
Naam
Adres
Plaats

Land

Website
Waarom is deze ruimte interessant voor het tonen van uw werk?

Geef een beschrijving van deze tentoonstellingsruimte.
• Welk profiel heeft de ruimte?

• Is er een actief programma waarin hedendaagse kunst wordt getoond?

• Is de plek publiekstoegankelijk, wat zijn de openingstijden?

Beschrijving tentoonstelling
solotentoonstelling
Mede-exposanten zijn:

duotentoonstelling

groepstentoonstelling

Bent u uitgenodigd en door wie? Of heeft u zich aangemeld?

In hoeverre draagt deze tentoonstelling bij aan het vergroten van uw zichtbaarheid en
op welke wijze?

Waarom wilt u aan deze tentoonstelling meedoen?

Wat gaat u tonen, bestaand werk en/of nieuw werk?

Aanpak publiciteit
Welke doelgroepen wilt u bereiken met deze tentoonstelling?

Op wat voor manier wordt de tentoonstelling bekend gemaakt?
En worden er ook bijzondere manieren van bekendmaking gehanteerd?

In hoeverre verwacht u bestendiging/uitbreiding van uw netwerk?

Voor uitgebreide beschrijving van deze subsidie en vereiste informatie zie ‘Toelichting
subsidie spot Individuele tentoonstelling’.

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en ga akkoord met de voorwaarden en
procedure zoals beschreven in de subsidiebrochure.

Naam
Datum

Mail het ingevulde formulier als attachment naar:
spotsubsidies@stroom.nl.

Begroting

v.3.1

bij aanvraag SPOT Tentoonstellingssubsidie
Naam aanvrager:
Rekeningnummer waarop het vastgestelde bedrag gestort moet worden:
Invulinstructies
Onderstaand model is niet dwingend, u kunt zelf posten toevoegen en/of verwijderen.
Het is de bedoeling inzicht te krijgen in de informatie die voor uw aanvraag relevant is.
Wel moeten de totalen van Baten, Lasten, Saldo, en de gevraagde bijdrage van Stroom duidelijk zijn.
Let op: Druk na het invullen van elk getal op ENTER zodat de totalen kloppen.
Baten
begroot (ex BTW)

werkelijk (ex BTW)

A Opbrengsten
Publieksinkomsten
Sponsoring
Verkoop
Overige inkomsten

B Bijdragen
Eigen bijdrage
Andere bijdrage(n)
Gevraagde bijdrage Stroom

€ 0,00

€ 0,00

Lasten

begroot (ex BTW)

werkelijk (ex BTW)

Externe deskundigen
Curator
Grafisch ontwerper
Tekstschrijver/redacteur

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Uitvoeringskosten
Technische assistentie
Zaalhuur
Materiaal (geen onderdeel kunstwerk)
Huur apparatuur
Deelnamekosten
Reis- en verblijf
Transport
Verzekering

Communicatie / promotie
Uitnodiging
Verzend-/distributiekosten
Begeleidende publicatie
Publiciteit
Advertenties
Belettering

subtotaal:

0

Onvoorzien:

0

totaal lasten:

Saldo

€0

€ 0,00

€0

Begroting

v.3.1

bij aanvraag SPOT Tentoonstellingssubsidie
Naam aanvrager:
Rekeningnummer waarop het vastgestelde bedrag gestort moet worden:
Invulinstructies
Onderstaand model is niet dwingend, u kunt zelf posten toevoegen en/of verwijderen.
Het is de bedoeling inzicht te krijgen in de informatie die voor uw aanvraag relevant is.
Wel moeten de totalen van Baten, Lasten, Saldo, en de gevraagde bijdrage van Stroom duidelijk zijn.
Let op: Druk na het invullen van elk getal op ENTER zodat de totalen kloppen.
Baten
begroot (ex BTW)

werkelijk (ex BTW)

A Opbrengsten
Publieksinkomsten
Sponsoring
Verkoop
Overige inkomsten

B Bijdragen
Eigen bijdrage
Andere bijdrage(n)
Gevraagde bijdrage Stroom

€ 0,00

€ 0,00

Lasten

begroot (ex BTW)

werkelijk (ex BTW)

Externe deskundigen
Curator
Grafisch ontwerper
Tekstschrijver/redacteur

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Uitvoeringskosten
Technische assistentie
Zaalhuur
Materiaal (geen onderdeel kunstwerk)
Huur apparatuur
Deelnamekosten
Reis- en verblijf
Transport
Verzekering

Communicatie / promotie
Uitnodiging
Verzend-/distributiekosten
Begeleidende publicatie
Publiciteit
Advertenties
Belettering

subtotaal:

0

Onvoorzien:

0

totaal lasten:

Saldo

€0

€ 0,00

€0

