
Aanvraagformulier “Compensatieregeling zaalhuur culturele verenigingen”  

De gemeente Dalfsen wil graag dat alle amateurkunstverenigingen jaarlijks de mogelijkheid krijgen om 
een presentatie van hun vereniging te geven op een van de openbare podia in de gemeente Dalfsen. 
Hierbij denken we aan de kulturhusen en theater De Stoomfabriek, maar dit kunnen ook andere 
locaties zijn.  
 

Voor de procedure en beoordeling verwijzen wij u naar de beleidsregels compensatieregeling zaalhuur 

culturele verenigingen zoals opgenomen in het cultuurbeleid 2017-2020. 

 
GEGEVENS AANVRAGER 
 
Naam organisatie: 
  
Correspondentieadres:  
 
Postcode en woonplaats:   
 
Telefoon/e-mail:  
 
KvK-nummer:  
 
Bestuurssamenstelling: 
 
 
 
 

BETALINGSGEGEVENS 
 
IBAN-nummer:   
 
Ten name van:  
 
Adres:   
 
Postcode en woonplaats:  

 

Aangevraagd bedrag:  € 

 



Vragenlijst  

 

Geef aan welk antwoord van toepassing is 

 

U vraagt aan namens een culturele vereniging in de gemeente Dalfsen  ja / nee 

 

Het voorgestelde project wordt zonder winstoogmerk georganiseerd.   ja / nee 

 

Uw activiteit wordt gehouden in de gemeente Dalfsen    ja / nee 

 

De werving voor de eventuele activiteiten gebeurt openbaar   ja / nee 

 

De voorgestelde activiteiten zijn niet gericht op partij  

politiek, godsdienst of levensbeschouwing.      ja / nee 

 

U heeft dit jaar nog niet eerder gebruik gemaakt van deze regeling  ja / nee 

 

Uw aanvraag bedraagt maximaal de helft van de huurkosten met een  
maximum van € 500        ja / nee 

 

NB Wanneer u nee invult bij een van deze vragen dan komt u niet in aanmerking voor deze subsidie. 

 

Overige vragen: 

Van welk podium wil uw vereniging gebruik maken? 

 

 

 

Op welke datum is het optreden gepland? 

 

 

 

Wat zijn de totale kosten van de huur van het podium? (offerte bijvoegen) 

 

 

 

Let op! Wanneer het subsidieplafond van € 5000 is bereikt is dit een reden om uw aanvraag af te 

wijzen. 

 



Indienen aanvraag 
- Stuurt u deze subsidieaanvraag vóór 1 november voorafgaand aan het boekjaar waarvoor u 
subsidie aanvraagt of uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteiten volledig ingevuld en 
voorzien van de gevraagde bijlagen in. 
- Als u een aanvraag doet voor een nieuw boekjaar,  krijgt u de beschikking in december 
toegestuurd. 
- Doet u een aanvraag voor project in het lopende jaar, dan ontvangt u een beschikking 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. 
 
U kunt uw aanvraag verzenden naar: 
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen 
Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning 
Postbus 35 
7720 AA Dalfsen 
 
Inscannen en mailen kan ook. Stuurt u het formulier dan naar: gemeente@dalfsen.nl

mailto:gemeente@dalfsen.nl


Beleidsregels “Compensatieregeling zaalhuur culturele verenigingen” 

 
Doelstelling  
De gemeente Dalfsen wil graag dat alle amateurkunstverenigingen jaarlijks de mogelijkheid krijgen om 
een presentatie van hun vereniging te geven op een van de openbare podia in de gemeente Dalfsen. 
Hierbij denken we aan de kulturhusen en theater De Stoomfabriek, maar dit kunnen ook andere 
locaties zijn.  
 
Subsidiebasis  
Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013 of de dan geldende verordening.  
 
Subsidievorm  
Activiteitensubsidie 
 
Subsidiecriteria  
Inhoudelijke voorwaarden 

- Culturele verenigingen uit de gemeente Dalfsen kunnen gebruik maken van deze regeling om 
een presentatie te verzorgen van hun vereniging. 

- De regeling is van toepassing op podia binnen de gemeente Dalfsen. 
- Jaarlijks kan een vereniging eenmaal gebruik maken van deze regeling. 
- 50% van de daadwerkelijke kosten zijn subsidiabel met een maximum bijdrage van € 500 per 

jaar per culturele vereniging. 
 
Randvoorwaarden  

1. De aanvraag wordt gedaan door een rechtspersoon.  

2. Het voorgestelde project wordt zonder winstoogmerk georganiseerd.  

3. De activiteiten worden georganiseerd in de gemeente Dalfsen.  

4. De werving voor de eventuele activiteiten gebeurt openbaar en is voor iedereen toegankelijk. 

5. De voorgestelde activiteiten zijn niet gericht op partijpolitiek, godsdienst of levensbeschouwing. 
 
Aanvraag  
De aanvraag wordt gedaan door het aanleveren van het activiteiten subsidie formulier. Bij dit formulier 
wordt een offerte gevoegd van de werkelijke kosten van de zaalhuur. 
 
Afwijzingsgronden  
Aanvragen kunnen worden afgewezen als zij niet voldoen aan de doelstelling of vastgestelde criteria. 
Daarnaast kunnen projecten ook worden afgewezen bij het behalen van het subsidieplafond.  
 
Subsidienormen  
De subsidie bestaat uit een bedrag van 50% van de daadwerkelijke huurkosten per jaar met een 
maximum bijdrage van € 500 per jaar. Subsidie kan per jaar maximaal eenmaal worden toegekend 
aan een culturele vereniging. 
 
Werkwijze  
U kunt een aanvraag indienen voor deze regeling door gebruik te maken van het aanvraagformulier 
voor een activiteitensubsidie. De aanvragen worden op basis van binnenkomst behandeld. Bij het 
bereiken van het subsidieplafond is dit een reden voor afwijzing.  
 
Beoordeling  
De beoordeling wordt gedaan door een medewerker van de gemeente Dalfsen. 
 
Subsidieplafond  
Het subsidieplafond is € 5.000 per jaar in de periode 2017-2020. Bij vaststelling van de 
subsidieregeling is dit tevens het subsidieplafond per jaar, onder voorbehoud van vaststelling van de 
begroting door de gemeenteraad.  
 
Inwerkingtreding  
De beleidsregels treden in werking per 1 januari 2017 


