GEMEENTE SITTARD-GELEEN
formats subsidieverzoeken
op basis van de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021-I
Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen wil actief bijdragen aan het herstel van de culturele en
creatieve sector tijdens en na de coronacrisis en doet dat onder andere door het verstrekken van
subsidies die aan dat herstel kunnen bijdragen. Daartoe heeft het college van burgemeester en
wethouders op 16 november 2021 de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard - Geleen
2021-I vastgesteld.
Deze subsidieregeling bevat drie deelregelingen en dat zijn:
1. Ondersteuning van instellingen of verenigingen voor amateurkunst;
2. Ondersteuning van noodzakelijke fysieke en digitale aanpassingen aan culturele accommodaties
en werkruimtes binnen de gemeente;
3. Ondersteuning van projecten van individuele professionele kunstenaars en zelfstandigen, dan wel
groepen en organisaties binnen de professionele kunst- en cultuursector.
Let op!
De eerste deelregeling is alleen bedoeld voor de amateursector. Het gaat dan over instellingen of
verenigingen voor amateurkunst, die aantoonbaar worden bedreigd met een faillissement of
opheffing als gevolg van schade die is veroorzaakt door de nadelige gevolgen van de coronacrisis.
Van de tweede deelregeling kunnen gebruik maken: zelfstandige makers, instellingen voor
professionele kunst én instellingen of verenigingen voor amateurkunst.
De derde deelregeling is bedoeld voor individuele professionele kunstenaars en zelfstandigen dan
wel groepen en organisaties binnen de professionele kunst- en cultuursector, gevestigd binnen de
gemeente Sittard-Geleen 1.
Iedereen – amateur of professioneel – kan dus een subsidieverzoek indienen op basis van de tweede
deelregeling.
Als u, in het kader van Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard - Geleen 2021-I, een subsidieverzoek bij
de gemeente wilt indienen, bekijk dan eerst goed onder welke deelregeling u valt. Lees die
deelregeling goed door, zodat u een complete en goed onderbouwde aanvrage kunt aanbieden.
Als u uw keuze heeft gemaakt dan stelt u uw subsidieverzoek op aan de hand van het daarvoor
bedoelde format, dat u hierna aantreft. U moet dat ingevulde format vóór 1 januari 2022 hebben
ingediend bij de gemeente.
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Van deze deelregeling zijn uitgesloten: alle instellingen die vallen onder De Domijnen, waaronder Poppodium Volt,
theatergroep Het Laagland en Collegium Ad Mosam. Deze instellingen zijn reeds van noodzakelijke aanvullende middelen
voorzien.

Format 1
Ondersteuning van instellingen of verenigingen voor amateurkunst die, als gevolg van de
coronacrisis, worden bedreigd met faillissement of opheffing
Naam van de instelling of vereniging:
Adres van de instelling of vereniging:
Welk subsidiebedrag wordt gevraagd aan de gemeente:
Beantwoord de volgende vragen:
Hoeveel geregistreerde leden heeft uw instelling of vereniging?
Hoeveel voor het publiek toegankelijke activiteiten heeft uw instelling of vereniging verzorgd in het
kalenderjaar 2019?
Hoeveel publiek heeft u met die activiteiten in 2019 bereikt?
Het gemeentebestuur laat de kwaliteit van de voor het publiek toegankelijke activiteiten van uw
vereniging of instelling meewegen in de beoordeling van uw subsidieverzoek.
De kwaliteit kan beoordeeld worden aan de hand van gewonnen prijzen, juryrapporten recensies etc.
Wij nodigen u uit om deze te vermelden en, indien beschikbaar, kopieën daarvan aan uw
subsidieverzoek toe te voegen.
Leg beargumenteerd uit en toon aan dat uw instelling wordt bedreigd met faillissement of opheffing
als gevolg van de coronacrisis.

U moet aan uw subsidieverzoek in ieder geval de volgende stukken toevoegen:
- een exemplaar van uw statuten of een oprichtingsakte;
- een exemplaar van de vastgestelde jaarrekeningen van 2019 én 2020 waarin ook een balans
is opgenomen.

Format 2
Ondersteuning van noodzakelijke fysieke en digitale aanpassingen aan culturele accommodaties en
werkruimtes binnen de gemeente Sittard-Geleen
Let op!
Voor een gemeentelijke ondersteuning komen alleen dié voorzieningen en aanpassingen in
aanmerking, die rechtstreeks voortvloeien uit regelgeving die gerelateerd is aan de coronacrisis en de
daaruit voortvloeiende maatregelen van de overheden.
Naam van de aanvrager:
Adres van de aanvrager:
Welk subsidiebedrag wordt gevraagd aan de gemeente:
Beantwoord de volgende vragen:
Hoeveel geregistreerde leden heeft uw instelling of vereniging? 2
Hoeveel voor het publiek toegankelijke activiteiten heeft u/uw instelling of vereniging verzorgd in het
kalenderjaar 2019?
Hoeveel publiek heeft u met die activiteiten in 2019 bereikt?
Geef een beschrijving van de uit te voeren voorzieningen en werkzaamheden waarvoor u een
gemeentelijke bijdrage vraagt.
Onderbouw waarom deze voorzieningen en werkzaamheden gebaseerd zijn op de regelgeving, die
gerelateerd is aan de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de overheden.
Toon in uw subsidieverzoek aan dat u actief op zoek bent (geweest) naar andere financiële bijdragen,
zoals bijvoorbeeld de door andere overheden en private fondsen voor deze voorzieningen ingestelde
subsidieloketten.
Het gemeentebestuur laat de volgende criteria meewegen in de beoordeling van uw subsidieverzoek:
- de te treffen voorzieningen, waartoe u een subsidieverzoek indient, anticiperen op een
bestendige en weerbare culturele en creatieve sector in de nabije toekomst;
- de mate waarin de te treffen voorzieningen, waarvoor u een subsidieverzoek indient, worden
gerealiseerd door in de gemeente Sittard-Geleen gevestigde bedrijven. Wanneer dit,
vanwege een vereiste specialisatie of vanwege een andere reden, niet mogelijk is, moet u dat
expliciet vermelden;
- de te treffen voorzieningen, waarvoor u een subsidieverzoek indient, worden gerealiseerd in
2022.
Geef in uw subsidieverzoek onderbouwd aan, in hoeverre u aan deze criteria beantwoordt.
Voeg een begroting toe van de kosten van de voorzieningen die u wilt treffen.
Wanneer deze voorzieningen onderdeel zijn van een al geplande fysieke en digitale aanpassingen aan
culturele accommodaties en werkruimtes, kunnen de kosten, dan wel een deel daarvan, in
aanmerking komen voor een subsidie. In dat geval maakt u aannemelijk welk deel van de reeds
geplande fysieke en digitale aanpassingen aan culturele accommodaties en werkruimtes valt onder
‘noodzakelijke fysieke en digitale aanpassingen aan culturele accommodaties en werkruimtes als
gevolg van de coronacrisis’.
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Deze vraag hoeft niet beantwoord te worden door zelfstandigen in de culturele en creatieve sector.

U moet aan uw subsidieverzoek in ieder geval de volgende stukken toevoegen:
- een exemplaar van uw statuten of een oprichtingsakte dan wel de wijze waarop u of uw
instelling/onderneming is geregistreerd;
- een exemplaar van de vastgestelde jaarrekeningen van 2019 én 2020 waarin ook een balans
is opgenomen.

Format 3
Ondersteuning van projecten van individuele professionele kunstenaars en zelfstandigen dan wel
groepen en organisaties binnen de professionele kunst- en cultuursector, gevestigd binnen de
gemeente Sittard-Geleen
Let op!
De derde deelregeling is alleen bedoeld voor individuele professionele kunstenaars en zelfstandigen
dan wel groepen en organisaties binnen de professionele kunst- en cultuursector, gevestigd binnen
de gemeente Sittard-Geleen 3.
Naam van de aanvrager(s):
Adres van de aanvrager(s):
Welk subsidie wordt gevraagd aan de gemeente:
Motiveer in uw subsidieverzoek in hoeverre het project, waarvoor u subsidie aanvraagt,
beantwoordt aan de volgende criteria:
- het bijdragen aan de ontwikkeling van een wendbare en weerbare kunst- en cultuursector;
- dat het project onderscheidend is voor wat betreft: nieuwe en experimentele vormen van
productie, presentatie, verdienmodellen en publieksbenadering; nieuw opdrachtgeverschap
aan zelfstandige makers; het actief betrekken van instellingen of verenigingen voor
amateurkunst en/of kunstvakopleidingen; inzet op innovatie en professionalisering door
samenwerking tussen gezelschappen, instellingen en makers én tussen kunstdisciplines,
steden en regio’s.
Motiveer waarom het project uw al bestaande/reguliere aanbod overschrijdt.
Geef de begindatum van het project aan.
Verwerk het bovenstaande in een te dienen activiteitenplan voorzien van een sluitende
projectbegroting.
Het gemeentebestuur (zie de criteria) wil uitdrukkelijk interdisciplinaire samenwerking en cross overs
bevorderen. Per aanvrager kan een maximaal subsidie van € 9.000 worden toegekend. Dat wil
zeggen dat, wanneer meerdere in Sittard-Geleen gevestigde aanvragers een gezamenlijk
subsidieverzoek indienen, het basisbedrag ad € 9.000 wordt vermenigvuldigd met het aantal in
Sittard-Geleen gevestigde aanvragers. Iedere aanvrager kan slecht één keer een aanvrage indienen of
participeren in een gezamenlijk subsidieverzoek met andere aanvragers.
U moet aan uw subsidieverzoek in ieder geval de volgende stukken toevoegen:
- een exemplaar van uw statuten of een oprichtingsakte dan wel de wijze waarop u of uw
instelling/onderneming is geregistreerd. In geval van een gezamenlijke aanvrage worden
deze stukken van alle participanten aan het subsidieverzoek toegevoegd;
- zoals gezegd: een op het project betrekking hebbend activiteitenplan en een sluitende
projectbegroting.
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Van deze deelregeling zijn ook uitgesloten: alle instellingen die vallen onder De Domijnen, waaronder Poppodium Volt,
theatergroep Het Laagland en Collegium Ad Mosam. Deze instellingen zijn reeds van noodzakelijke aanvullende middelen
voorzien. Dat wil uiteraard niet zeggen dat deze instellingen niet kunnen participeren in de ingediende projecten.

