Richtlijnen Cultuurfonds Houten
Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage geldt voor aanvragers het volgende:




De aanvrager is een rechtspersonen zonder winstoogmerk (stichting of vereniging) en
werkzaam op de werkterrein(en) cultuur en/of natuur in Nederland;
Het bestuur van de rechtspersoon moet breed zijn samengesteld en mag niet gericht zijn op de
belangen van één of enkele personen;
Een bijdrage uit het Cultuurfonds is bestemd voor projecten, niet voor (structurele)
ondersteuning van organisaties.

Alle aanvragen voor het Cultuurfonds Houten worden beoordeeld op basis van onderstaande
richtlijnen. Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen worden ingediend als het initiatief of
project een bijdrage levert aan de doelstelling van het Cultuurfonds Houten.
Doelstelling van het Fonds luidt: het financieel ondersteunen van culturele initiatieven voor en door
inwoners van Houten, die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en
gemeenschapszin. Het bevorderen van cultuurdeelname voor en door inwoners en bezoekers van
Houten.
Bij voorkeur worden vanuit het fonds projecten ondersteund:
 die de inwoners met elkaar verbinden door participatie;
 die ter bevordering zijn van talentontwikkeling bij de jeugd;
 waarbij de samenwerking met andere culturele organisaties wordt gezocht;
 die door of met amateurs worden uitgevoerd;
 die een breed draagvlak in de gemeenschap hebben en voldoende eigen inkomsten en/of
cofinanciering kunnen verwerven (getuigen van cultureel ondernemerschap);
 met een ‘bijzonder’ karakter, dat wil vooral zeggen “niet-regulier” voor de aanvrager,
gemeenschap of sector.
De volgende onderwerpen worden niet vanuit het Cultuurfonds Houten ondersteund:
 activiteiten die buiten de gemeente Houten plaatsvinden;
 activiteiten die vóór het moment van vergaderen reeds hebben plaatsgevonden;
 activiteiten die niet breed toegankelijk zijn (bijvoorbeeld voor besloten kring);
 activiteiten met een religieus of politiek karakter;
 fondsenwervende activiteiten (behalve werving voor het Cultuurfonds Houten);
 publicaties, AV-producties en ontsluiting van archieven;
 onderzoek, opleidingen, congressen en symposia;
 investeringen, aankopen en restauraties.
De volgende onderwerpen worden wél vanuit het Cultuurfonds Houten ondersteund:
 personeels- en organisatiekosten gerelateerd aan het project;
Bedragen: Van aanvragers en initiatiefnemers wordt zoveel mogelijk inspanning verwacht om eigen
inkomsten te genereren, waardoor deze in een redelijke verhouding staan tot de bijdrage uit het
Cultuurfonds Houten. Het Cultuurfonds financiert nooit de volledige kosten van een project.
Aan een project met een totaalbegroting van minder dan € 7.500 kan maximaal 50% van de kosten
worden bijdragen, bij projecten met een hogere totaalbegroting maximaal 25%.
Van deze percentages kan door de adviescommissie worden afgeweken, zowel in positieve als in
negatieve zin.

