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U heeft een Stimuleringssubsidie Corona Cultuur ontvangen. Wanneer de activiteit of het project is beëindigd 
vragen wij u om dit evaluatieformulier in te vullen. 
 

ALGEMENE GEGEVENS AANVRAGER 
 

Organisatienaam  
 

Contactpersoon  
 

E-mailadres 
Telefoonnummer 

 
 

KvK nummer  
 

 
 

ALGEMENE GEGEVENS PROJECT 
 

Naam van de activiteit-
project 

 
 

Datum en/of periode 
wanneer activiteit 
plaatsvond 

 

Locatie van het project 
 

 

Plaats 

 

Meerdere antwoorden mogelijk: 
0 Bergen op Zoom 
    0 Centrum 
    0 Anders, namelijk:  
0 Halsteren 
0 Lepelstraat 
0 Heimolen 
0 Kladde 
0 Klutsdorp 
0 Anders namelijk: 

Discipline 
 

Meerdere antwoorden mogelijk: 
0 Muziek 
0 Theater 
0 Zang 
0 Dans 
0 Beeldend 
0 Literatuur/Letteren  
0 Media  
0 Mode en design 
0 Erfgoed  
0 Anders, namelijk: 
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EVALUATIE | Doelstelling stimuleringsregeling 

De stimuleringsregeling kent als doel artistiek en/of zakelijke ontwikkeling te bevorderen. Daarvoor kent de 

regeling enkele doelstellingen waarvoor u heeft kunnen aanvragen.  

 

1. Met dit project heb ik een bijdrage willen 
leveren aan (zie omschrijving regeling, 
artikel 5):  
 
 
 
(De regeling vindt u terug op 
https://www.bergenopzoom.nl/subsidies-
kunst-en-cultuur onder 
'Stimuleringsregeling') 

Artistieke ontwikkeling: 
0 a. bevorderen cultuurdeelname 
0 b. bevorderen cultuurparticipatie 
0 c. talentontwikkeling 
0 d. kwaliteitsimpuls 
0 e. bevorderen ruimtelijke effect 
 
Zakelijke ontwikkeling: 
0 f. bevorderen van ondernemerschap 
0 g. ontwikkelen kennisplatform 

2. De mate waarin dat is gelukt 0 onvoldoende 
0 matig 
0 voldoende 
0 goed 
0 zeer goed 

3. Geef een toelichting / reflectie op het behalen van de doelstelling van de Stimuleringsregeling: 
 
 
 
 
 
 

 
 

EVALUATIEVRAGEN | project algemeen 
 

1. Omschrijf de doelstelling van het project:  

 

 

2. Geef een toelichting/reflectie op het 
behalen van deze doelstelling: 

 
 
 

3. Wat waren volgens u de succesfactoren? 
(Denk daarbij ook aan samenwerking, 
communicatie, financiering, etc.) 

 
 
 

4. Waren er knelpunten? 
Zo ja, welke en wat zou je anders 
aanpakken? 
(Denk daarbij ook aan samenwerking, 
communicatie, financiering, etc.) 

 

5. Hoe was het bereik van het project? 0 Deelnemers ______ 
0 Publiek _____ 
0 Vrijwilligers _____ 

https://www.bergenopzoom.nl/subsidies-kunst-en-cultuur
https://www.bergenopzoom.nl/subsidies-kunst-en-cultuur
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0 Anders, namelijk ____ 
Eventuele toelichting: 

6. Welke doelgroep heb je bereikt? Benoem 
deze zo specifiek mogelijk. 

 
 
 

7. Heeft u overige subsidies en/of 
sponsoring ontvangen. Zo ja, wat was de 
hoogte van dit bedrag? 

 
 
 

8. Voeg een financieel verslag van de activiteit (een afrekening is voldoende) als bijlage toe. 
Samenvattend: 

- Inkomsten: ____________________ 
- Uitgaven: _____________________ 
- Resultaat: _____________________ 

 

9. Voeg evt. een exemplaar van het eindproduct (rechten vrij) toe als bijlage: bijv. beeldmateriaal, een 
publicatie, een catalogus, de uitnodiging van het evenement, een affiche enz. 
 
 

 
 

Ten slotte: heeft u naar aanleiding van de uitvoering van het project nog tips of suggesties voor de 
gemeente?  
 
 

 
 
Aldus naar waarheid ingevuld d.d. 
 
 

Handtekening: 
 
 

 


