AANVRAAGFORMULIER OLLAND-BUISMANSTICHTING
1. Naam aanvrager:
2. Leeftijd:
3. Heeft u de Nederlandse nationaliteit? (omcirkelen of maak dikgedrukt)
JA

|

NEE

4. Vraagt u aan voor een individu of voor een groep? (omcirkelen of maak dikgedrukt)
INDIVIDU

|

GROEP

5. Indien van toepassing, wat is de gemiddelde leeftijd van de groep?
6. Wat is de tandplaats van het gezelschap / de podiumkunstenaar:
7. Hoe verhoudt de productie, het materiaal of de scholing zich tot (groot) Amsterdam of
(groot) Zwolle?
8. Ik vraag aan voor (omcirkelen of maak dikgedrukt):
PRODUCTIE | MATERIAAL | SCHOLING
9. In het geval van een productie, is er sprake van minimaal 3 openbare uitvoeringen1?
JA

|

NEE

10. In het geval van een productie ligt de eerste uitvoeringsdatum minimaal 2 maanden na
de eerstvolgende indieningsdatum van de OBS?
JA

|

NEE

11. In het geval van scholing, bent u al begonnen aan de opleiding waar u voor
aanvraagt2?
JA

|

NEE

1

De Olland-Buisman Stichting ondersteunt alleen producties waarbij sprake is van minimaal
3 openbare uitvoeringen. Mocht dit niet het geval zijn, dan nemen wij uw aanvraag niet in
behandeling.

2

De Olland-Buisman Stichting ondersteunt geen onderwijstrajecten wanneer deze al
begonnen zijn of op het punt staan te beginnen. Daarnaast ondersteunen wij ook geen
trajecten in het HBO onderwijs.

12. Korte samenvatting van waar voor aangevraagd wordt (max 100 woorden):
13. Voor welk bedrag vraagt u aan?
14. Wat is het totale bedrag van de begroting?
15. Hoeveel fondsen, sponsoren en / of subsidienten zijn, naast de OBS, in het
dekkingsplan opgenomen?
Verdere gewenste informatie (als bijlage)3:
-

3

beknopt projectplan (maximaal 2 pagina’s)
begroting en dekkingsplan (maximaal 1 pagina)
motivatiebrief (maximaal 1 pagina)
CV’s met relevante informatie over de aanvrager (max 1 pagina per individu)
planning (maximaal 1 pagina)

Aanvragen waarbij het maximal aantal pagina’s wordt overschreden worden niet in
behandeling genomen.

