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Aanvragen kunnen bij de Ambassadeurs gedaan worden voor:
 een financiële bijdrage
 inhoudelijke advisering
 inzet van het netwerk van de Ambassadeurs
 ondersteuning in natura
 fungeren als klankbord en voor advies
Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan door rechtspersonen. Alle aanvragen zullen aan
het bestuur worden voorgelegd.
De aanvragen dienen 3 maanden voordat het evenement of de activiteit plaats vindt,
ingediend te worden. We streven naar afhandeling binnen 6 weken, maar dit kan niet altijd
gegarandeerd worden. Hierom hanteren we een adviestijd van 3 maanden. Een kortere
termijnen is dus wel mogelijk maar een garantie hierop wordt niet gegeven.
De aanvragen voor financiële ondersteuning dienen aan enkele eisen te voldoen:
 duidelijke vermelding en omschrijving van de aanvrager(s)
 een inhoudelijk plan cq. projectopzet met de te bereiken doelstelling, doelgroep,
planning e.d. (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe?)
 een sluitende begroting (eventueel inclusief aangevraagde subsidies) met inkomsten
en uitgaven
 het bedrag dat u aan de St. Arnhem Ambassadeurs vraagt
 redenen waarom u denkt dat uw evenement/activiteit voldoet aan de criteria die de
Ambassadeurs stellen om voor ondersteuning in aanmerking te kunnen komen en wat
het belang voor de stad Arnhem is.
De financiële ondersteuning van de Ambassadeurs is altijd een bijdrage in de totale kosten.
Deze bijdrage kan nooit meer zijn dan 35% van de totale kosten. Er wordt bij de beoordeling
altijd gekeken naar de verhouding tussen de directe personele kosten en de overige kosten in
de begroting.
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Indien u een financiële bijdrage ontvangt zal 50% vooraf worden uitgekeerd en de overige
50% nadat het evenement of activiteit heeft plaatsgevonden dan wel nadat er een financiële
verantwoording is ontvangen. De te verlenen financiële bijdrage is altijd inclusief BTW.
De totale aanvraag inclusief projectplan, begroting en toelichting mag niet meer bedragen dan
6 vellen A4. Bijlagen kunnen wel ter nauwere onderbouwing mee ingezonden worden (t.b.v.
van het secretariaat), maar zullen niet aan het bestuur worden voorgelegd. Het totaal bestand
mag niet meer bedragen dan 5 Mb.
Bij de aanvraag is het prettig als kan worden aangegeven wat uw organisatie voor de
Ambassadeurs kan betekenen indien een (financiële) aanvraag wordt gehonoreerd
(tegenprestatie); denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitnodiging voor de opening, bijwonen van
een lezing, bezoek tentoonstelling, vermelding logo op drukwerk etc.
Na afloop van het evenement/ activiteit zult u in het algemeen een financiële en inhoudelijke
verantwoording dienen te overleggen.
Voor alle bovenstaande spelregels geldt het voorbehoud dat het bestuur hiervan kan
afwijken. Indien u een beroep op deze clausule wenst te doen, dient u dit beargumenteerd
aan te geven.
Het Bestuur van de St. Arnhem Ambassadeurs wordt gevormd door:
Bert de Jong, voorzitter, directeur NVM Holding
Wim Diesveld, penningmeester, DDJ Accountants en adviseurs
Robert Derksen, secretaris, De ZaakMeester
Desiree Rijkaart van Cappellen - ten Kaate, Studio34
Pieter Sonneveld, Dirkwager Advocaten en Notarissen

Voor vragen kunt u mailen naar project@arnhemambassadeurs.nl.
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