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1. Inleiding

Er geldt een aantal standaardeisen om in aanmerking te kunnen komen voor een financiële bijdrage. Als u 

onderstaande vragen met “Ja” kunt beantwoorden dan kunt u  de rest van het projectplan invullen. Is het 

antwoord op één van de vragen “nee” dan komt u helaas niet in aanmerking voor een bijdrage.  

1. Ben u een rechtspersoon (b.v. stichting of vereniging)?          ja              nee

2. Vind het evenement in de gemeente Hengelo plaats?            ja             nee

3. Klopt het dat het evenement of activiteit niet tot onderstaand behoort?          ja           nee
a. Religieuze of spirituele activiteiten

b. Individuele instellingsactiviteiten (open agen, eigen producties etc.)
c. Reguliere programmering van een instelling/organisatie of wijkcentrum
d. Wijkactiviteiten o.a. door bewonersorganiasties georganiseerd

Heeft u op elke vraag ‘ja’ geantwoord? Ga dan verder met het invullen van het Projectplan. 

Heeft u op een vraag ‘nee’ geantwoord? Dan komt u helaas niet in aanmerking voor een bijdrage. 
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2. Projectplan  

 

 

 

Omschrijving  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

1.  Organisatie  

Wie is/zijn de organisatie? En hoe is de personele inzet geregeld?  

- Alleen maar vrijwilligers 

- Deels betaalde krachten/deels op vrijwillige basis 

- Volledig betaalde krachten 

- Anders nl.  
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Omschrijving 

2. Omschrijving evenement

 Geef een gedetailleerde omschrijving van het evenement. Denk hierbij aan: 

- Programmering – hoe ziet het programma eruit (inhoud, tijdstippen)

- Aantal en soort deelnemers (bij b.v. een sport evenement)

- Draagt het bij aan de gewenste positionering van Hengelo? (zie toetsingskader)

- Is het evenement onderscheidend t.o.v. het huidige en regionale aanbod?

- Bereikt het evenement de gewenste doelgroepen van Hengelo?

- Lokaal, regionaal of landelijk?
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Omschrijving 

3. Datum, tijdstip en locatie evenement

- Waarom specifiek voor deze locatie

- Past de datum en tijdstip in de (regionale) evenementenkalender
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Omschrijving 

4. Doelgroep & Bezoekersaantallen

 Omschrijf de doelgroep waar het evenement zich op richt. 

- Geef hierbij een gedetailleerde beschrijving (dus niet b.v. ‘ jongeren’ maar ‘jongeren in de

leeftijdscategorie 15-25)’.

- Hoeveel bezoekers wordt verwacht? ( Bij een bestaand evenement ook een overzicht van

bezoekersaantallen van voorgaande edities toevoegen)
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Omschrijving 

Omschrijving 

5. Promotiemiddelen

 Welke promotiemiddelen worden ingezet om de doelgroepen te bereiken. 

- Lokaal/regionaal?

- Wat is  het te verwachten bereik?

6. Economische Spin-Off

 Zorgt het evenement voor neven-omzet bij derden? Zo ja, omschrijf hoe. 
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Omschrijving 

Omschrijving 

7. Duurzaamheid

Wordt er aandacht besteedt aan duurzaamheid? Zo ja, omschrijf hoe 

8. Samenwerkingen

Is er een samenwerkingsverband met Hengelose ondernemers/verenigingen? Zo ja, met wie? 
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Omschrijving 

9. Cofinanciering

- Zijn er ook aanvragen gedaan bij andere instanties? Zo ja, welke?

- En op welke manier wordt er nog meer moeite gedaan om inkomsten te genereren? (b.v. via

sponsoren)
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3. Afronden 

 

 

Hengelo Promotie en Stichting Centrummanagement Hengelo verzoeken u dit formulier te (laten) tekenen 

door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw organisatie/instelling (bijvoorbeeld een voorzitter, 

secretaris, penningmeester of directeur). 

 

Naam:                                      Handtekening:                          

Stichting/Vereniging:                    Plaats:       

Datum:                     Tel nr./06:      

Email adres:                      

(alle velden zijn verplicht)     

 

Om deze aanvraag compleet te maken, voegt u de volgende stukken bij dit aanvraagformulier toe: 

• Uittreksel KvK en bankafschrift rechtspersoon (alleen als u voor het eerst een aanvraag doet)   
• Gespecificeerde begroting (excl. BTW indien uw organisatie BTW-plichtig is)  

 

Instructie: 

Sla het document op onder de naam van uw evenement. Bijvoorbeeld: 

 ‘Nacht van Hengelo  – Aanvraag Financiële Bijdrage 2021’.  

 

Toezending, vragen en informatie:  

info@hengelopromotie.nl 

074-2501080   
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