
Snelgeld

7 dec 2020



Snelgeld

• Toegankelijk voor rechtspersonen en natuurlijke personen.

• Ook open voor collectieven – de maximale bijdrage is € 3.000 per 

persoon, tot een maximum van € 9.000 per project.

• Alleen toegankelijk voor in de gemeente Eindhoven gevestigde 

makers en organisaties.

• Voor onderzoek, presentatie en productie, bij voorkeur voor 

activiteiten die een impuls voor de loopbaan van de maker of 

ontwikkeling van de maker/organisatie betekenen.

• Twee aparte termijnen van indiening:

- 1 januari t/m 31 mei. 

- 1 september t/m 31 december

• Subsidieplafond voor eerste tranche 2021: € 100.000.



Aanvragen Snelgeld

• Zie handleiding op onze website bij informatie over subsidies 2021-

2024 

https://www.cultuureindhoven.nl/wp-

content/uploads/2020/11/Snelgeld-Handleiding-Subsidieaanvraag-

2020.pdf

• Een aanvraag doe je via het digitale subsidiesysteem. Het 

aanvraagportaal vind je via: 

https://www.cultuureindhoven.nl/aanvragen/aanvraagportaal/

• Eerst volgen algemene vragen, zoals contactgegevens.

• Daarna volgen specifieke vragen over je project.

• De antwoorden op deze vragen vormen het activiteitenplan.

• Tenslotte upload je de begroting, een toelichting op de begroting, een 

bankafschrift, ev. andere bijlagen en een ondertekend voorblad.

https://www.cultuureindhoven.nl/wp-content/uploads/2020/11/Snelgeld-Handleiding-Subsidieaanvraag-2020.pdf
https://www.cultuureindhoven.nl/aanvragen/aanvraagportaal/


Aanvragen Snelgeld

• Na indiening wordt je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling 

genomen. Aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld.  

• Na de behandeling volgt een positief of negatief advies van de 

beleidsmedewerkers aan de directeur van Cultuur Eindhoven. 

• De directeur neemt op basis van dat advies binnen vier weken na 

indiening een besluit.

• Bij een subsidie van meer dan € 5.000,- vragen we om binnen 13 

weken na afloop van de activiteit een verantwoording in te dienen.

• De rondes blijven open tot het subsidieplafond is bereikt. 



Het proces



Beoordelingscriteria

• artistiek-inhoudelijke kwaliteit. Beschrijf de inhoud, vorm en het artistiek concept 

van de activiteit. Waaruit blijkt de artistieke kwaliteit?

• impuls. De subsidie geeft een impuls aan de professionele loopbaan van de 

aanvrager;

• zakelijke kwaliteit. Financiële haalbaarheid: maak een realistische inschatting van 

de financiering door bijvoorbeeld andere fondsen, sponsoring en publieksinkomsten 

voor zover dat past bij de activiteit; 

• publiekswerking. Beschrijf in een communicatiestrategie op wie je je met de 

activiteit richt, wie is je doelgroep;  

• positie in het Eindhovense culturele eco-systeem. Hoe ben je ingebed in de 

culturele netwerken in Eindhoven?

Meer uitgebreide informatie vind je in de handleiding op onze website. 



Vragen

Zijn er vragen? 


