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Aan de gesubsidieerde instellingen
in het Cultuurplan 2017-2020

Datum: 1 mei 2018

Geachte heer/mevrouw,
Uw instelling ontvangt een subsidie vanuit het Cultuurplan 2017-2020. Deze subsidie wordt
jaarlijks verleend en afgerekend. Zoals u weet moeten aanvragen voor de verlening van de
jaarlijkse subsidie uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft
worden ingediend. Ik verzoek u daarom op grond van artikel 6 van de Subsidieverordening
Rotterdam 2014 (hierna: SVR2014) uiterlijk vrijdag 1 juni 2018 de stukken voor het planjaar
2019 in te dienen via www.rotterdam.nl/subsidies. Ik wijs u erop dat dit een harde deadline is.
Voor het indienen van de stukken voor het planjaar 2019 gebruikt u net als vorige jaren
eHerkenning.
Inrichtingseisen jaarstukken 2019
Net als bij de stukken voor het planjaar 2018, wordt bij het indienen van de stukken voor het
planjaar 2019 gewerkt met verplichte formats. De downloads van deze formulieren zijn
beschikbaar op www.rotterdam.nl/vrije-tijd/cultuurplan-2017-2020. Het prestatieraster is
maatwerk per type instelling en is hetzelfde als het raster dat u heeft gebruikt voor het
indienen van de stukken voor het planjaar 2017 en 2018. Gebruik alleen het raster/de rasters
die van toepassing is/zijn op uw instelling.
U wordt verzocht de volgende documenten in te dienen:
 indien uw meerjarenbeleidsplan is gewijzigd: een oplegger waarin u aangeeft op welke
punten uw plannen zijn gewijzigd t.o.v. het eerder ingediende meerjarenbeleidsplan;
 prestatieraster met toelichting (format);
 kengetal bezoek met toelichting (format);
 begroting met toelichting (format);
 checklist governance inclusief eventuele bijlagen (format);
 checklist Verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers (VOG) (format)
Voor het jaar 2019 vragen wij u weer antwoord te geven op een aantal vragen met betrekking
tot de Verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers (VOG). U dient hiervoor gebruik te maken
van de checklist Verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers (VOG).
Overige informatie behorende bij uw jaarstukken 2019 kunt u bij het digitaal indienen als
aparte bijlage uploaden. Ik wijs u er wel op dat deze informatie niet zal worden beschouwd als
onderdeel van het formele toetsingsproces. De afdeling Cultuur behandelt deze gegevens als
achtergrondinformatie.
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Mocht u inhoudelijke vragen hebben dan kunt u daarmee terecht bij uw accounthouder. Voor
praktische zaken over het indienen, kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd
genoemde afdeling.

Met vriendelijke groet,

Alice Vlaanderen
Hoofd Cultuur

