
Aanvullende  subsidie mogelijkheden 

Kunst & Cultuur 2021-2024
Voorwaarden Wie kan een subsidie aanvragen? Hoe vraag je een subsidie aan?

Je maakt kans op subsidie als jouw 
activiteit aan de volgende doelen bijdraagt: 

 Kunst voor iedereen. Iedereen   
 moet toegang hebben tot kunst- en  
 cultuurinitiatieven, ongeacht   
 leeftijd, culturele achtergrond,   
 inkomen en woonplaats. Dit is goed  
 voor je persoonlijke ontwikkeling.

 Nieuw talent. Creatieve en   
 kunstzinnige talenten moeten   
 de kans krijgen om zich artistiek te  
 ontwikkelen. Wij vinden   
 jongerencultuur en cultuuronderwijs  
 daarom belangrijk.

 Kunstgeschiedenis. Het verleden  
 moet worden ‘doorverteld’. Voor  
 de cultuur die er al is, moeten we  
 goed zorgen. In ieder dorp moet  
 cultuur een plek hebben.

 Samenwerking. Door samen te   
 werken, groeien culturele   
 netwerken. Dit zorgt ervoor dat   
 mensen elkaar gaan ontmoeten.  
 Dat is goed voor je persoonlijke   
 ontwikkeling. En het zorgt dat   
 mensen zich gelukkiger voelen.

 De gemeenschap de Hoeksche   
 Waard. Culturele en artistieke   
 uitingen versterken het ‘samen’   
 gevoel in de Hoeksche Waard. Het  
 brengt mensen bij elkaar en   
 het zorgt ervoor dat mensen meer  
 over elkaar en de wereld leren.

Een subsidie kan enkel worden 
aangevraagd door een vereniging of 
stichting (zonder winstoogmerk).

 Harmonieën, fanfares en brassbands
 

 Muziekgezelschappen 

 Zangverenigingen

 Kunst en cultuurorganisaties (zoals  
 dans- en toneelverenigingen)

 Overige cultuurorganisaties     
 (zoals een musea en    
 bibliotheken) 

Neem de volgende stappen: 

1. Ga naar de website van gemeente  
 Hoeksche Waard of scan de QR code. 
 (https://www.gemeentehw.nl/direct- 
 regelen/belastingen-en-subsidies/ 
 kunst-en-cultuursubsidies-2021). 

2. Vraag je subsidie schriftelijk aan met  
	 het	officiële	aanvraagformulier.	
 Vul in: 

 Algemene informatie over jou als  
 aanvrager

  Welke subsidie je wilt aanvragen  
 Beschrijving van de activiteiten 
 Beschrijf hoe de activiteiten gericht  

 zijn op de gemeente of haar inwoners 
 Het bedrag dat je verwacht nodig  

 te hebben, een begroting en hoeveel  
 subsidie je per activiteit verwacht  
 nodig te hebben

3. Je hebt contact met de betrokken  
 medewerker van gemeente   
 Hoeksche Waard over de aanvraag. 

4. Je ontvangt de beslissing over jouw  
 aanvraag. Krijg je de subsidie? Dan  
 wordt het subsidiebedrag in één keer  
 uitbetaald.

Ben jij ZZP-er en werkzaam in de 

cultuursector? Bekijk dan eens de 

subsidiemogelijkheid vanuit het 

initiatievenfonds. 

Organiseer jij een bijzonder project of een bijzondere activiteit die niet valt onder de reguliere kunst- en cultuurinitiatieven? Bekijk dan of je 

in aanmerking komt voor een van onze subsidies!

ZZP’ers



Cultuurdeelname 
Iedere vereniging of stichting die culturele activiteiten wil organiseren voor 

kinderen en jongeren kan subsidie aanvragen. Belangrijk is dat de activiteiten 

buiten schooltijd plaatsvinden en kinderen en jongeren met elkaar in contact 

brengt.

>>> Maximaal aan te vragen bedrag: € 1.000,-   

Cultuureducatie 
Organiseer jij een activiteit die het ontwikkelen van cultuur in een groep 

mogelijk maakt? En sluit jouw activiteit aan op de activiteiten die in het 

onderwijs worden aangeboden door Cultuureducatie met Kwaliteit? Dan kun 

je in aanmerking komen voor een subsidie. 

>>> Maximaal aan te vragen bedrag: € 3.000,-   

Impulssubsidie 
Iedere vereniging of stichting heeft terugkerende activiteiten. Soms ontstaat 

er	een	idee	voor	een	nieuwe	activiteit.	Dan	is	het	fijn	als	de	gemeente	

Hoeksche Waard hier een bijdrage aan kan leveren. Hier kun je subsidie voor 

aanvragen. 

>>> Maximaal aan te vragen bedrag: € 1.500,-  

Opleidingssubsidie  
Wil jij als vereniging of stichting iets nieuws leren? Dan kun je een subsidie 

aanvragen voor een training, workshop of opleiding van maximaal 1 jaar. 

Geef ook aan voor hoeveel deelnemers je subsidie nodig hebt en welk 

subsidiebedrag je per deelnemer nodig hebt.

>>> Maximaal aan te vragen bedrag: € 1.000,- 

Wat zijn de mogelijkheden? 


