Regeling Kleine Culturele Initiatieven
Voorwaarden en procedure
De gemeente Westland stelt vanaf 2017 jaarlijks 30.000 euro ter beschikking voor
kleinschalige culturele activiteiten op kern- en/of wijkniveau. Zij heeft het beheer en de
verdeling van dit bedrag toegewezen aan de Stichting Westland Cultuurweb. De wijze waarop
financiering kan worden aangevraagd is vastgelegd in de Regeling Kleine Culturele Initiatieven
zoals deze hier voorligt.

Aanvragers:
Er kan door iedereen een beroep gedaan worden op de regeling: door culturele en nietculturele organisaties en door particulieren binnen de gemeente Westland. Dit kunnen
individuen, stichtingen, verenigingen als ook commerciële organisaties zijn.

Inhoudelijke voorwaarden:
1. De regeling is bedoeld voor kleinschalige kunstzinnige en/of culturele projecten,
bijvoorbeeld op kern- of wijkniveau.
2. Het dient een initiatief te zijn waarbij kunst en cultuur een centrale/verbindende rol
spelen; in één van de disciplines theater, muziek, dans, beeldende kunst,
fotografie/film, nieuwe media, literatuur, erfgoed dan wel een combinatie daarvan.
3. Het project behoort niet tot de reguliere activiteiten van de betreffende aanvrager of
van één van de samenwerkingspartners in het project.
4. Voor het project gaat de aanvrager een samenwerking aan om een breder of een ander
publiek te kunnen bereiken dan het reguliere publiek. Denk aan een samenwerking
met of tussen culturele organisaties/kunstenaars, maatschappelijke organisaties
onderwijsinstellingen, wijkcentra, welzijnsorganisaties, buurtcomités, ondernemers
en particulieren.

Financiële voorwaarden:
1. De aanvrager en/of samenwerkende partijen doen een eigen financiële bijdrage aan
het project en/of zorgen voor een aanvullende inkomstenbron.
2. De gevraagde bijdrage kan niet hoger zijn dan 1500 euro.
3. Voor het project wordt een begroting met dekkingsplan ingediend.
Procedurele voorwaarden:
1. Een aanvrager kan verzoeken om een financiële bijdrage gebaseerd op deze regeling.
2. De aanvrager maakt hiervoor in ieder geval gebruik van de aanvraagformulieren zoals
Westland Cultuurweb deze op haar site heeft gepubliceerd.
Voor de aanvraag voor financiële bijdragen gelden de volgende indiendata:
a. 1 december van het voorgaande jaar voor projecten in het eerste kwartaal
b. 1 maart voor projecten in het tweede kwartaal van het lopende jaar
c. 1 juni voor projecten in het derde kwartaal van het lopende jaar
d. 1 september voor projecten in het vierde kwartaal van het lopende jaar
3. De aanvrager ontvangt uiterlijk binnen twee weken na bovenstaande indiendata een
reactie.
4. Een onafhankelijke commissie van drie personen toetst de aanvragen aan de criteria
uit de regeling en adviseert de directeur van Westland Cultuurweb over toekenning.
5. De directeur van Westland Cultuurweb neemt op grond van het advies van de
commissie een besluit over toekenning van de bijdragen. Dit besluit wordt schriftelijk
aan de aanvrager medegedeeld.
6. Bij een toekenning wordt de bijdrage binnen twee weken na het verzenden van de
toekenningsbrief door Westland Cultuurweb aan de aanvrager overgemaakt.
7. Na afloop van het project stuurt de aanvrager binnen een maand een korte
inhoudelijke en financiële verantwoording.
8. Westland Cultuurweb kan besluiten een lagere bijdrage dan aangevraagd toe te
kennen. De directeur van Westland Cultuurweb betrekt in de argumentatie hierover
het advies van de commissie.
9. Westland Cultuurweb kan een tweede of volgende aanvraag van dezelfde aanvrager
binnen een kalenderjaar afwijzen. De directeur van Westland Cultuurweb betrekt in
de argumentatie hierover het advies van de commissie.

