CRITERIA TOEKENNING SUBSIDIEGELDEN
AAN VERENIGINGEN EN ORGANISATIES
T.B.V. CULTUUREDUCATIE BASISSCHOLEN

Algemeen:
De verenigingen/organisaties en scholen leggen na gezamenlijk overleg een uitgewerkt concept
projectplan voor aan de KCARS.
Dit plan dient twee maanden voor aanvang van het project voorgelegd te worden aan het KCARS
bestuur voor goedkeuring. Na goedkeuring kan het project starten. Een school kan maximaal drie
projecten per schooljaar starten.
Na afloop van het project ontvangt het bestuur van de school het definitieve projectplan met
handtekening van de school en vereniging/organisatie zodat de KCARS de betaling kan verzorgen
aan de vereniging. De vereniging zorgt voor de betaling aan de ingehuurde (beroeps-)krachten.
De KCARS heeft een formulier samengesteld waarmee de school de subsidie kan aanvragen.
Contactpersoon:
Namens de KCARS is Jantine Nierop contactpersoon voor cultuureducatie.
Telefoonnummer 06-51186414, e-mail adres: jantine.nierop@kcars.nl.
1. Projectplan: hierin wordt vermeld:
a.
het thema met een korte beschrijving van doel en resultaat van het project.
b.
het tijdsbestek in het schooljaar, duur van de activiteit en het aantal uren.
c.
de projectverantwoordelijke vanuit de school en met welke vereniging/organisatie de
samenwerking wordt aangegaan.
d.
wie zich inzetten van de vereniging/organisatie om dit project tot stand te brengen.
2. Onkosten:
a.
de vereniging/organisatie kan €50,- per uur declareren tot maximaal €350,- voor de
vergoeding van de werkzaamheden op school. Dit bedrag is inclusief voorbereiding en
reiskosten.
De vereniging zorgt voor de financiële afhandeling met de ingehuurde (beroeps)krachten.
b.
voor materiaalkosten kan er maximaal 150,- worden vergoed.
c.
voor de deelnemende vereniging/organisatie bedraagt de vergoeding € 200,- per project per
school per schooljaar.
3. Goedkeuring:
Een commissie, bestaande uit bestuursleden van de KCARS. Namens de KCARS neemt in ieder
e
geval de (2 ) penningmeester zitting in deze commissie. De KCARS is verantwoordelijk voor de
besteding van de toegekende subsidie door de gemeente Schagen. Bij geschillen beslist het voltallige
bestuur van de KCARS.
4. Vastlegging:
Het resultaat van het project wordt vastgelegd door het inzichtelijk maken van de samenwerking door
middel van beeldmateriaal. Deze output wordt ter beschikking gesteld aan de KCARS en is vrij te
gebruiken.
5. Evaluatie:
Na afloop van het project ontvangt de KCARS een korte beschrijving over de resultaten en
samenwerking.

