
 
Handleiding activiteitenplan en begroting  
Nadere regel Subsidie wijkcultuurhuis 
Merwedekanaalzone 
 

U stuurt een plan en begroting mee voor twee onderdelen:  
• de inhoudelijke en ruimtelijke ontwikkeling van het wijkcultuurhuis  
• de meerjarige programmering en beheer van het wijkcultuurhuis (de huurkosten hierin niet 

meenemen).  
 

Voor de subsidieaanvraag gaat u bij het opstellen van het plan en de 
begroting uit van de volgende punten per onderdeel: 
 
Inhoudelijke en ruimtelijke ontwikkeling: 

• Periode activiteiten: 1 augustus 2021 tot 1 januari 2024. 
• Maximaal aan te vragen subsidiebedrag: € 30.000 per jaar. Het subsidiebedrag over de hele 

periode (looptijd) moet overeenkomen met het aangevraagde subsidiebedrag in het digitale 
aanvraagformulier. 

• U stuurt een kort en bondig plan mee, dat laat zien dat uw kennis en ervaring hebt met het 
opzetten van een cultuurgebouw. Daarbij is aandacht voor het proces van het inrichten van 
de openbare ruimte in het gebied en het betrekken van omwonenden, gebruikers in het 
stadsdeel en culturele en andere partijen in de omliggende buurten. 

• U stuurt een daarbij horende sluitende begroting mee. 
 

Programmering, exploitatie en beheer: 
• Looptijd activiteiten: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2028. 
• Maximaal aan te vragen subsidiebedrag: € 300.000 per jaar, (huurkosten niet 

meegenomen). Het subsidiebedrag over de hele periode (looptijd) moet overeenkomen met 
het aangevraagde subsidiebedrag in het digitale aanvraagformulier.  

• U stuurt een meerjarenbeleidsplan van totaal maximaal 10.000 woorden met genummerde 
pagina’s mee. Dit beleidsplan bevat een gedetailleerde uitwerking voor het eerste 
programmajaar. Onderdeel is een artistiek-inhoudelijk plan met aandacht voor de criteria en 
uitgangspunten zoals beschreven in de nadere regel.  

• U stuurt een begroting van het meerjarenbeleidsplan via een ingevuld begrotingsformat 
‘Subsidie wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone’ mee. Het format bestaat uit een 
meerjarenbegroting inclusief toelichting op de verschillende posten en een weergave van de 
personele organisatie. U rekent de huurkosten hierin niet mee. 

• U stuurt een jaarverslag 2019 en (concept) jaarverslag 2020 mee. Een jaarverslag bestaat 
uit een bestuursverslag en jaarrekening. 

• U gaat uit van een locatie in de Merwedekanaalzone en een omvang van 1500 vierkante 
meter.  

• U neemt vooraf kennis van het eerste programma van eisen (op te vragen via 
subsidie@utrecht.nl). 
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