Pride Business Club
Korte Leidsedwarsstraat 12
1017 RC Amsterdam
www.pridebusinessclub.nl
businessclub@pride.amsterdam

Botenparade fonds
Zichtbaarheid van de diversiteit is het doel waarom wij jaarlijks de Pride organiseren. We laten in de
openbare ruimte laten zien wie we zijn in al onze eigenheid. De Canal Parade bestaat uit 80 compleet
verschillende boten waarmee we uitdrukking geven aan de diversiteit van onze community. Er zijn
altijd wel een paar boten waarmee een in de kast zittende kijker zich kan identificeren. Van Drag
Queens en Leather tot zwem- en rugbyverenigingen, maar ook van Koninklijke Landmacht en Politie
tot Vodafone en Phillips.
De totale kosten voor deelname aan de botenparade kunnen soms hoog oplopen en er blijft dan
nog maar weinig geld over om de boot mooi aan te kunnen kleden. Om de boodschap over te
brengen en parade interessant te houden voor het publiek is dat echter wel een vereiste. Stichting
Amsterdam Gay Pride heeft sinds 2018 een Pride Business Club en haar leden vinden het belangrijk
dat ook non- commerciële organisaties en particuliere initiatieven kunnen blijven deelnemen aan de
Pride. De club stelt daarom jaarlijks een budget ter beschikking waar partijen een beroep op kunnen
doen.
Deelnemers in categorieën 3 en 4 (Rainbow Friend S en L ) en 10 en 11 (Pride Rainbow Partner L en
XL) kunnen een beroep doen om de botenparade fonds en een financiële bijdrage aanvragen van
minimaal €500 en maximaal €2500. De aanvraag mag niet meer dan 50% van de totale kosten voor
decoratie zijn.
Deelnemers in bovengenoemde categorieën kunnen tot 15 maart een aanvraag doen en krijgen
binnen twee weken te horen (voor 1 april) of de aanvraag wordt gehonoreerd en hoe hoog de
bijdrage zal zijn.
Een aanvraag dient te bestaan uit:
1. Een compleet ingevuld aanvraagformulier,
2. Een duidelijke decoratie schets en omschrijving hoe het thema verwerkt is,
3. Een realistische begroting van de totale deelnamekosten (incl. boot, entertainment, catering etc.)
4. Een realistisch dekkingsplan (eigen geld, sponsoring, kaartverkoop, etc.)
Wordt je aanvraag ingewilligd dan:
1. Ontvang je 80% van de toezegde bijdrage direct op je bankrekening.
2. Dien je ons PBC logo op te nemen in de decoratie van je boot (formaat 90x90cm).
3. Dien je voor de nabetaling van de laatste 20% een verslag in te leveren bestaande uit;
•
•
•

Financieel verslag (incl. kopie bonnetjes).
Inhoudelijk verslag (incl. evaluatie van het traject en de dag zelf).
Minimaal 10 foto’s van de boot.
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ORGANISATIE OF GROEP
Naam
Categorie

CONTACTPERSOON
Naam
Email
Mobiel

BOOTGEGEVENS
Soort
Maten

FINANCIEN
BEGROTING

EURO'S

Boothuur( incl. schipper en brandstof)

€

Aggregaat/ stroomvoorziening

€

Licht en geluid

€

Entertainment (DJ's of artiesten)

€

Catering

€

Overig (niet zijnde decoratie/aankleding)

€

Decoractie/
aankleding (hieronder specificeren)
Decoratie/aankleding

€

1.

€

2.

€

3.

€

4.

€

5.

€

6.

€

7.

€

8.

€

9.

€

10.

€

11.

€

12. Totaal van kleine uitgaven onder de €25

€

Totaal Begroting
begrotting

€

DEKKINGSPLAN
1. Het gewenste subsidie bedrag

€

2. Eigengeld

€

3. Sponsoring

€

4. Kaartverkoop passagiers

€

5. Anders namelijk,

€

Totaal dekkingsplan

€
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