
 

 

 

 

WAAR MOET IK AAN VOLDOEN? 

Met het programma willen we de invloed van de Synode op onze stad 

en Nederlandse cultuur laten zien. Er zijn 3 thema’s benoemd 

waaraan activiteiten verbonden kunnen worden: identiteit, 

taalvernieuwing en gastvrijheid. 

Voorwaarden subsidieverlening 

Voor de toekenning van de subsidie voor evenementen, projecten of activiteiten moet ten 

minste aan de volgende criteria worden voldaan.  

 

Criteria aan de aanvrager: 

 

• De aanvrager van de subsidie is een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die 

samenwerkt met een rechtspersoon. 

• De organisator van het evenement in de aanvraag toont dat hij/zij een goede culturele 

ondernemer is, die in staat is het evenement te realiseren. 

• Organisaties vanuit de regio Drechtsteden en Rotterdam kunnen een subsidie aanvraag 

indienen onder de voorwaarden dat het evenement in de binnenstad van Dordrecht 

plaatsvindt én dat er zichtbaar wordt samengewerkt met een partij uit Dordrecht. 

• Voor subsidie komen niet in aanmerking: kerkelijke initiatieven, behalve niet-religieuze 

evenementen van kerken.  

 

Inhoudelijk criteria aan het evenement: 

 

• Bestaande evenementen komen niet in aanmerking voor een subsidie, behalve als het 

gaat om een nieuwe toevoeging/een nieuw onderdeel. 

• Bestaande evenementen komen niet in aanmerking voor een subsidie, behalve als het 

gaat om een nieuwe toevoeging/een nieuw onderdeel. 

•  Het evenement moet een duidelijke relatie hebben met minimaal één van de thema’s: 

identiteit, gastvrijheid, taalvernieuwing.  

• Het evenement sluit bij voorkeur aan bij één of meerdere merkwaarden van de stad: 

eigenzinnig, pragmatisch, ondernemend, oorspronkelijk, verdiepend, vindingrijk en sociale 

samenhang. 

• Het evenement betreft activiteiten die de levendigheid van de (binnen) stad bevorderen.  



 

 

 

 

• Het evenement vindt plaats in de periode van november 2018 tot en met mei 2019. 

•  Het evenement is openbaar toegankelijk, waarbij een toegangsprijs geheven mag 

worden. Besloten evenementen komen niet in aanmerking voor subsidie. 

• Evenementen waarbij wordt samengewerkt met meerdere partijen hebben de voorkeur. 

 

Financiele criteria: 

• Er dient een begroting te worden voorgelegd die realistisch is en waarmee aangetoond 

wordt dat subsidie onontbeerlijk is voor de haalbaarheid van het evenement.    

• Stapeling c.q. combinatie van subsidies is niet mogelijk.    

• De regeling 60-40 (eigen financiering-subsidie) uit het festival- en evenementenbeleid is 

niet van toepassing.    

• Het evenement moet doorgang vinden. Men dient direct te melden als het evenement 

niet doorgaat. In dat geval wordt de subsidie ingetrokken of lager vastgesteld.    

Overige Voorwaarden: 

• Verleende subsidies kunnen gecontroleerd worden op rechtmatigheid. Er dient een 

marketingplan te worden voorgelegd waaruit blijkt dat marketing en promotie een 

belangrijk onderdeel is van het evenement en dat daarvoor budget is gereserveerd.    

• Er dient een marketingplan te worden voorgelegd waaruit blijkt dat marketing en 

promotie een belangrijk onderdeel is van het evenement en dat daarvoor budget is 

gereserveerd.    

• De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de promotie van zijn evenement en 

verwijst daarbij naar de relatie met de mijlpaal ‘Ode aan de Synode’ met gebruik van 

bijbehorend logo. Het logo en het gebruik ervan kunt u terugvinden op de website.    

• De Algemene Subsidieverordening Dordrecht is van toepassing, voor zover daarvan niet is 

afgeweken.     

• Het totale subsidieplafond is € 200.000.    

 

Tot wanneer kan je een subsidieaanvraag doen? 

Er zijn twee momenten waarop een subsidie aangevraagd kan worden. De eerste ronde sluit 

1 september 2017. De deadline voor de tweede ronde is 1 februari 2018. 

Procedure 

Een selectiecommissie, ‘Platform selectie stedelijke initiatieven’, adviseert over de 

aangevraagde subsidies en het al of niet toekennen en over de hoogte daarvan. De 

selectiecommissie beoordeelt de aanvragen op inhoud. Zij stelt zich daarbij een aantal 

vragen. Voor voorbeelden klik hier. 



 

 

 

 

Het besluit over de subsidie toekenning vindt plaats binnen maximaal 13 weken na 

sluitingsdatum. Na de besluitvorming worden informatiebijeenkomsten met de 

desbetreffende initiatiefnemers georganiseerd. We willen hiermee ondersteuning bieden en 

per evenement nadere afspraken maken. 

    

 

 


