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Subsidieronde Stadsdeel West  
1 – 14 april 2022 
 
Vragen die je kunt verwachten als je een aanvraag indient.* 
 
 
Over jou:   
 
Als je als persoon aanvraagt 

• Doe je de aanvraag als persoon of als eenmanszaak? 
• Woon je in Amsterdam, in stadsdeel West? 
• Is je eenmanszaak gevestigd in Amsterdam, in stadsdeel West? 

 
Als je als organisatie aanvraagt 

• Doe je deze aanvraag als een stichting of vereniging?   
• Is het bezoekadres van jouw organisatie in Amsterdam, in stadsdeel West? Of is je 

organisatie hier gevestigd volgens de Kamer van Koophandel? 
 
Organiseer je je project met minimaal 2 andere personen of organisaties? 
 
Ontvangt jouw organisatie een meerjarige subsidie van het AFK? 
 
Is jouw organisatie op naam aangewezen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur (A-Bis) 
van Amsterdam? 
 
Zijn er bij jouw project gratis toegangsplekken of gratis exemplaren beschikbaar voor 
Amsterdammers met een beperkt budget? 
 
Vindt er een publieke presentatie van je project in Amsterdam plaats over minimaal 13 
weken? 
 
Over samenwerking 
 
Met wie 
 
Vul de gegevens in van twee van de partners, waarmee je het project uitvoert. 
(Naam, contactpersoon, contactgegevens). 
Als je meer dan twee samenwerkingspartners hebt, vul hier dan in hoeveel partners je 
nog meer hebt. Je moet van al je samenwerkingspartners een machtiging toevoegen. De 
machtiging moet ondertekend zijn door iemand die namens de organisatie mag tekenen. 
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Toelichting samenwerking 
 
Wat is de inhoudelijke bijdrage en meerwaarde van je partners in het project?  
Wat is de financiële bijdrage van je partners? Beschrijf hierin ook je eigen financiële 
bijdrage. 
 
Je project 
Beschrijf wat je gaat doen, wanneer, met wie en voor wie.  
 

• Wat wil je met je project bereiken?  
• Hoe sluit je project aan bij één (of meer) van de drie programmalijnen van 

Amsterdam 750? Zie www.amsterdam750.nl/plan  
• Beschrijf hoe je verbindingen legt tussen bewoners, initiatieven en/of 

organisaties.  
• Waarom is jouw project relevant voor stadsdeel West?  
• Welke (groep of groepen) Amsterdammers wil je bereiken met je project?  
• Op welke manier blijft jouw project, of het resultaat daarvan, zichtbaar of voelbaar 

voor de stad of het stadsdeel, na 2025? 
• Beschrijf hoe je zorgt voor gratis toegangsplekken of gratis exemplaren voor 

Amsterdammers met een beperkt budget.  
• Op welke manier(en) hou je rekening met de toegankelijkheid voor 

Amsterdammers met een beperking? 
  
Planning 

• Op welke datum vindt de activiteit plaats? Of (vanaf) wanneer is je project publiek 
toegankelijk? 

• Is het resultaat een activiteit? Geef dan aan op welke datum deze activiteit 
plaatsvindt, of begint. Is het resultaat van je project een product, bv. een boek, 
website app? Geef dan aan vanaf welke datum dit product beschikbaar is voor het 
publiek.  

• Geef een omschrijving van deze activiteit 
• Geef een omschrijving van je activiteit op de datum die je hierboven hebt 

ingevuld.   
• Wanneer is je project klaar / afgerond?  

 
Begroting 
Wat zijn de totale kosten van je plan?  
Hoe groot is het percentage dat de Stichting zou moeten bijdragen (max 50%)? 
Hoeveel van de totale kosten ga je uitgeven aan overhead? 
 

http://www.amsterdam750.nl/plan


 

* Dit overzicht dient als voorbeeld en ter ondersteuning, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  
3/3 

 
 

Bijlagen  
De volgende bijlagen stuur je mee met de aanvraag. 
 

• Projectplan  
• Begroting  
• Bij een aanvraag van 50.000 euro: communicatie- en marketingplan 

  
• Als persoon: Bewijs van inschrijving in stadsdeel West (niet ouder dan 2 

maanden)  
• Als organisatie of eenmanzaak: Uittreksel KvK, niet ouder dan 2 maanden 
• Als organisatie: Een afschrift van de statuten van jouw organisatie 

  
• Een overzicht van alle partners waarmee je je project uitvoert 
• Eén document met daarin een ondertekende machtiging van elke partner 
• Scan alle ondertekende machtigingen en plak ze in één document.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


