
Handleiding voor een aanvraag in het Snelgeldfonds 

 

In het Snelgeldfonds kun je een subsidie tot maximaal € 3.000,- aanvragen en krijg je binnen 10 

werkdagen te horen of je aanvraag gehonoreerd wordt. Dit onderdeel van de subsidieregeling staat 

ook open voor aanvragen van privépersonen. 

De subsidieaanvraag voor activiteiten in het Snelgeldfonds kan alleen digitaal worden ingediend via 

https://sce.hezelbizz.nl of de link op onze website.  

Als je voor de eerste keer aanvraagt moet je je email adres invullen. Je ontvangt dan een 

wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot de aanvraagprocedure. 

Eenmaal ingelogd geef je aan of je als natuurlijk persoon of als rechtspersoon een aanvraag wil doen. 

Je kiest vervolgens voor de optie Snelgeldfonds. Dan klik je op ‘start aanvraag’ en wordt je gevraagd 

je basisgegevens in te vullen. Daarna volgen inhoudelijke vragen. Met de antwoorden geef je 

voldoende informatie en heb je een activiteitenplan zoals bedoeld in artikel 36, lid 2a van de 

Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020. Let op, per vraag kun je maximaal 3000 tekens 

(inclusief spaties e.d.) gebruiken.  

Los van dit digitaal formulier vul je een begrotingsformat in met prestatiegegevens en een begroting. 

De begroting bestaat voor een deel uit vaste posten maar heeft ook ruimte om specifieke posten (die 

een duidelijke relatie met het project waar je subsidie voor aanvraagt hebben) toe te voegen. Dit 

format kun je als excel bestand (Format-Snelgeld-2017) downloaden van onze website en eenmaal 

ingevuld weer uploaden bij de aanvraag. Geef het bestand daarbij een logische en herkenbare naam 

(door de naam van de aanvrager en het onderwerp begroting hierin te verwerken). Vul alleen in wat 

van toepassing is voor jouw aanvraag.  

Klik dan op ‘volgende’. Het systeem genereert het voorblad met je eerder ingevulde gegevens (‘Jouw 

gegevens’). Print dit uit en vul onderaan de pagina je naam en de datum in en zorg dat de 

tekenbevoegde persoon zjin/haar handtekening zet. Het getekende formulier kun je vervolgens 

scannen en opslaan op je eigen computer en uploaden bij je digitale aanvraag. 

Vink de verklaring aan en je bent klaar om de aanvraag in te dienen! 

Je aanvraag wordt zo snel mogelijk na ontvangst gecontroleerd op volledigheid, alleen een complete 

aanvraag nemen we in behandeling! De behandeling gebeurt op volgorde van binnenkomst. 

Beleidsmedewerkers van Cultuur Eindhoven beoordelen je aanvraag aan de hand van de 

uitgangspunten van de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020, met name hoofdstuk 4 

Snelgeldfonds, en geven een advies aan de directeur van Cultuur Eindhoven. De directeur neemt 

daarna een besluit of je aanvraag  wordt gehonoreerd. 

Ten slotte krijg je een subsidiebeschikking. In deze brief staat of je subsidie ontvangt en zo ja, hoe 

hoog het bedrag is en voor welke activiteiten dat bedoeld is. Bij een positief besluit wordt de subsidie 

meteen vastgesteld. Je hoeft dus na het realiseren van de activiteit waar je subsidie voor hebt 

aangevraagd geen verantwoording te sturen. 

https://sce.hezelbizz.nl/
http://www.cultuureindhoven.nl/aanvragen/
https://www.cultuureindhoven.nl/aanvragen/informatie-over-de-subsidies/


 


