Cultuurfondsen gemeente ‘s-Hertogenbosch
Quickscan
Fonds Landelijk
Onderscheidend
Zet het project
’s-Hertogenbosch (inter-)
nationaal op de kaart?

JA

Fonds Lokaal Effectief

JA

Deadline aanmelding:
1 feb. en 1 aug.
Deadline aanvraag:
1 mrt. en 1 sep.

JA

AANVRAAG
MAAKT
KANS

nee

nee
meer dan
€40.000

JA

HELAAS

Deadline
Fonds
Lokaal Effectief

Geen aanvraag mogelijk.
Bij twijfel, neem contact
op met één van de
fondssecretarissen.

Deadline aanmelding:
1 mrt. en 1 sep.
Deadline aanvraag:
1 apr. en 1 okt.

De Commissie Bosch
Cultuursysteem leest je
aanvraag en maakt een
advies voor het College
van Burgemeester en
Wethouders. Vervolgens
neemt het College een
besluit.
Binnen acht weken na
de aanvraagdeadline
ontvang je bericht over de
toekenning of afwijzing
van je aanvraag.

JA

Ligt het
aangevraagde
bedrag tussen
de €2.000 en
€40.000?

nee
maar tussen
€250 en €1.999

HELAAS

JA

Wordt het project
gefinancierd met
andere inkomsten
buiten de
gemeentefondsen?

Wordt het project
gefinancierd met
andere inkomsten
buiten de
gemeentefondsen?

JA

Fonds Pop-Up

Let op!

Deadline aanmelding:
1 apr. en 1 okt.
Deadline aanvraag:
1 mei en 1 nov.

Voor alle voorwaarden en
weigeringsgronden lees de
regeling van de fondsen op
www.s-hertogenbosch.nl/
cultuurfondsen

nee
JA
Fonds Lokaal
Effectief

Geen aanvraag mogelijk.
Bij twijfel, neem contact
op met één van de
fondssecretarissen.

AANVRAAG
MAAKT
KANS

Fonds Pop-Up

Geen deadline. De
aanvraag kan elk moment
ingediend worden. Binnen
maximaal drie weken
wordt deze verwerkt en
beoordeeld.

Contact
Vragen? Neem contact op via 073 615 90 25
of cultuurfondsen@s-hertogenbosch.nl
De regelingen per fonds, actuele deadlines en
eerder gehonoreerde cultuurprojecten vind je op
www.s-hertogenbosch.nl/cultuurfondsen

Katja Brooijmans
Secretaris Fonds Landelijk
Onderscheidend
tel. 06 15 09 13 29

Femke van Hest
Secretaris Fonds Lokaal
Effectief (vanaf €2.000)
tel. 06 15 47 78 26

Cultuurfondsen ’s-Hertogenbosch
Heb je een goed idee? De gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt interessante, culturele plannen en projecten middels (mede)
financiering, netwerk en kennis. Er zijn drie
verschillende projectfondsen:
Zet je met je plan ’s-Hertogenbosch als cultuurstad (inter)nationaal op de kaart? Vraag
aan bij Fonds Landelijk Onderscheidend.
Bijdrage: €15.000 - €100.000
Stimuleer je Bosschenaren tot actieve kunstbeoefening of cultuurparticipatie? Vraag aan
bij Fonds Lokaal Effectief.
Bijdrage: €750 - €40.000

nee

maar tussen
€750 en €1.999

Fonds Pop-Up

nee

Ligt het
aangevraagde
bedrag tussen
de €2.000 en
€40.000?

Beoordeling

nee

nee

Is het project
vernieuwend, innovatief,
experimenteel?

JA

Fonds Landelijk
Onderscheidend

Is de totale
projectbegroting
meer dan €100.000
en wordt het project
gefinancierd met
externe inkomsten?

nee

nee

Zet het project inwoners
van ’s-Hertogenbosch aan
tot het maken van kunst?

Ligt het
aangevraagde
bedrag tussen
de €15.000 en
€100.000?

Vraag een bijdrage aan voor
je culturele project!

Guido Vermunt
Secretaris Fonds
Pop-Up
tel. 06 25 64 01 88

Janne van Wijnen
Secretaris Fonds Lokaal
Effectief (t/m €1.999)
tel. 06 27 85 86 96

Toon je lef met een vernieuwend en verrassend idee? Vraag aan bij Fonds Pop-Up.
Bijdrage: €250 - €40.000
Aanmelden en aanvragen
Wil je (mede)financiering aanvragen? Doe de
quickscan en ga naar www.s-hertogenbosch.
nl/cultuurfondsen voor actuele deadlines en
regelingen. Hier kun je ook eerder gehonoreerde cultuurprojecten bekijken.
Meld je project een maand voor de aanvraagdeadline aan via het aanmeldformulier
op de website. De fondssecretaris neemt dan
contact met je op en kijkt mee. Je hebt tot
de aanvraagdeadline de tijd je aanvraag in te
dienen.
Maakt een aanvraag geen kans of wordt deze
afgewezen? De gemeente kan je wellicht verder helpen met kennis of netwerk.

