AANVRAAGFORMULIER FINANCIELE BIJDRAGE NIEUWE EVENEMENTEN 2020
Naam evenement: ___________________________

Vraag 1.
Bent u een rechtspersoon ?
(b.v. stichting of vereniging).

Nee

U komt niet in aanmerking
voor een financiële bijdrage.

Ja

Kvk nr:

Vraag 2.
Vindt het evenement in de
gemeente Hengelo plaats?

Nee

U komt niet in aanmerking
voor een financiële bijdrage.

Ja
Waar en wanneer?

Vraag 3.
Behoort uw evenement of activiteit tot:
- religieuze of spirituele activiteiten
- individuele instellingsactiviteiten
(open dagen, eigen producties etc.)
- reguliere programmering van een
instelling/organisatie of wijkcentrum
- wijkactiviteiten o.a. door
bewonersorganisaties georganiseerd

Nee

Ga verder met
vraag 4

Ja

U komt niet in aanmerking
voor een financiële bijdrage.

Vraag 4.
Is dit de eerste keer dat u het
evenement organiseert?

Uittreksel KvK en bankafschrift
rechtspersoon toevoegen bij
de aanvraag.
Ga verder met vraag 5.

Ja

Nee
Wanneer eerder?

Vraag 5.
Hoeveel bezoekers en/of
deelnemers verwacht u?

Aantal:

Vraag 6.
Is er een
samenwerkingsverband
tussen Hengelose partijen?

Nee

Welke partijen? ( bv .gemeente , horeca, overige bedrijven).
Ja

Vraag 7.
Hoe is de personele inzet
geregeld m.b.t.de organisatie
van uw evenement?

Ga verder met
vraag 8.






Alleen maar vrijwilligers
Deels betaalde krachten/deels op vrijwillige basis
Volledig betaalde krachten
Anders, nl:

Vraag 8.





Binnen welk domein valt
uw evenement?

Sport
Cultuur
Diversiteit
Entertainment

Vraag 9.
Gaat u uw evenement
promoten?

Nee
Hoe ( meerdere antwoorden mogelijk):
 Lokaal
 Regionaal
 Nationaal
D.m.v:
 Posters
 Website
 Flyers
 Krant
 Radio/tv
 Social media
 Anders:

Ja

Vraag 10.
Is uw evenement onderscheidend of
vernieuwend binnen de gemeente
en/of regio?

Nee

Waarom?
Ja

Vraag 11.
Heeft u al eens eerder een
financiële bijdrage ontvangen van
Hengelo Promotie en/of
gemeente?

Ja

Nee

(meerdere antwoorden mogelijk):
 Hengelo Promotie
 Gemeente Hengelo



Wanneer?
Hoe groot was deze bijdrage?

Vraag 12.
Ontvangt u ook een bijdrage van
een andere organisatie?

Nee

Van welke organisatie?
Ja

Vraag 13.

Hoe vindt u dat uw evenement
binnen de positionering en
propositie van Hengelo past?

Propositie (belofte)
Hengelo is de stadse huiskamer van Twente. Het industriële verleden en de
maakindustrie zijn vandaag de dag nog altijd samen te vatten in een hands-on en
down-to-earth mentaliteit.
In Hengelo vind je grootstedelijke voorzieningen terwijl het dorpse karakter
behouden is en zich kenmerkt door persoonlijke aandacht en kwaliteit.

Omdat:

Hengelo Promotie verzoekt u dit formulier te (laten) tekenen door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw organisatie/instelling
(bijvoorbeeld een voorzitter, secretaris, penningmeester of directeur).

Naam*:

Handtekening*:

Plaats*:

Datum*: ________________________

E-mailadres*:

Tel nr./06* _____________________

(* dit zijn verplichte velden)

Om deze aanvraag compleet te maken, voegt u de volgende stukken bij:
•

dit aanvraagformulier

•

projectplan (omschrijving van het evenement)

•

promotieplan / PR-plan (hoe u het evenement gaat promoten)

•

gespecificeerde begroting (excl BTW indien uw organisatie BTW-plichtig is).

•

Schetsplan/plattegrond van de ruimte / locatie

Toezending, vragen en informatie:
info@hengelopromotie.nl
074-2501080

