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Aanvraag
Investerings-
fonds Hengelo

Om in  aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit het
investeringsfonds moet aan een aantal voorwaarden voldaan
worden. Als je de onderstaande vragen met “ja” kunt
beantwoorden dan kom je in aanmerking en kan de rest van het
aanvraagformulier ingevuld worden. Is het antwoord op één van
de vragen “nee” dan kom je helaas niet in aanmerking voor een
bijdrage en kan er geen aanvraag worden ingediend.  

1.Ben je een rechtspersoon (b.v. stichting of vereniging)? 
o  Ja
o  Nee

2.Vindt het evenement in de gemeente Hengelo plaats?
o  Ja
o  Nee

3.Klopt het dat het evenement of activiteit niet tot onderstaand
behoort? 
a.Religieuze of spirituele activiteiten
b.Individuele instellingsactiviteiten (open dagen, eigen
producties etc.)
c.Reguliere programmering van een instelling/organisatie of
wijkcentrum
d.Wijkactiviteiten o.a. door bewonersorganiasties georganiseerd

o  Ja
o  Nee

Heb je op elke vraag ‘ja’ geantwoord? Ga dan verder met het
invullen van het aanvraagformulier.
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Naam evenement 

Naam organisatie/organisator

K.v.k. nummer 

E-mail

Datum evenement

Locatie evenement

Tijdstip/duur evenement 
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Gegevens aanvrager en evenement 

Criteria Investeringsfonds 
Voor eenmalige initiatieven of investeringen bij evenementen geldt dat er aanspraak gemaakt kan worden
op een bijdrage uit het Investeringsfonds van Hengelo Promotie.  Omschrijf op welke manier het
evenement voldoet aan deze criteria. 

De aanvraag is bestemd voor een eenmalig initiatief of investering 

Geef een omschrijving van het initiatief of de investering. 
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De investering heeft een duurzaam karakter
De investering leidt op lange termijn tot verlaging van de totale kosten van het evenement
De investering betreft een aanvulling op de programmering t.b.v. een lustrum of jubileum waardoor er
meer bezoekers aangetrokken kunnen worden of een groter mediabereik gerealiseerd wordt
De investering dient als aanjaagpremie voor een nieuw op te starten evenement die de potentie heeft
om on-brand te worden

Omschrijf waarom de aanvraag aan één van onderstaande criteria voldoet

Toevoegen bij de aanvraag: ingevuld begrotingsfomulier 2023 
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