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Subsidie aanvraagformulier: Empowermentfonds 

Iedereen uit de community die activiteiten wil organiseren tijdens Pride Amsterdam kan tot 1 maart 
aanstaande een aanvraag doen voor ondersteuning. Net als vorig jaar zijn er faciliteiten, menskracht 
en budget beschikbaar om nieuwe en bestaande initiatieven te ondersteunen. Voorwaarde is dat een 
initiatief bijdraagt aan de emancipatie, zichtbaarheid en/of empowerment van de Pride-community.  
 
Pride Amsterdam vindt dit jaar van 1 tot en met 6 augustus plaats. In het Pride Hotel* zijn meerdere 
ruimtes beschikbaar voor nieuwe initiatieven met een capaciteit van 20 t/m 300 personen, inclusief 
licht, geluid en audiovisuele apparatuur. Daarnaast is er voor initiatieven die plaatsvinden tijdens de 
Pride en bijdragen aan de emancipatie en empowerment van onze community, in totaal € 75.000 
beschikbaar. Particulieren en organisaties die in aanmerking willen komen voor een ruimte dan wel 
een bijdrage worden uitgenodigd een aanvraag te doen.  
 
Dit aanvraagformulier dient voor 1 maart 2023 te zijn ingeleverd. Aanvragers krijgen binnen twee 
weken te horen (uiterlijk 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 realistische begroting van de totale kosten (incl. productie, entertainment, catering etc.)  
3. Een realistisch dekkingsplan (eigen geld, sponsoring, personeel, etc.)  

Wordt je aanvraag ingewilligd dan: 
1. Ontvang je na het plaatsen van een post hierover op jullie social-media ,75% van het toezegde 
bedrag op je bankrekening gestort. Een standaardpost krijg je hiervoor van ons aangeleverd, 
inclusief het wapen van Pride Amsterdam.  
2. Dien je ons wapen te plaatsen op jullie media-uitingen (flyers, posters, website) als eerste sponsor.  
3. Dien je achteraf voor betaling van de laatste 25% een verslag in te leveren bestaande uit;  

• Financieel verslag (incl. kopie bonnetjes). 
• Inhoudelijk verslag (incl. evaluatie van het traject en de dag zelf). 
• Van al jullie geprinte media-uitingen een exemplaar (posters, flyers, etc) 
• Minimaal 10 foto’s 

Het volledig ingevulde aanvraagformulier mag verstuurd worden naar subsidie@pride.amsterdam  

 

--------------- 
*The Pride Hotel is gevestigd in The Social Hub (Wibautstraat 129, 1091 CL, Amsterdam).   
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Organisatie 

Naam  

Type organisatie Stichting – Vereniging – Bedrijf - Particulier initiatief 

Contactpersoon 

Naam  

E-mail  

Mobiel  

Website  

Achtergrond (portfolio, missie, visie etc) 

 

 

 

 

 
Omschrijving van de activiteit 

 

 

 

 

Activiteit 

Naam  

Type activiteit  

Locatie (als anders dan The Pride Hotel*)  

Datum  

Tijden  

Verwachte bezoekersaantal  

Doelgroep  

Hoeveelste editie  
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Waar is de subsidie voor nodig? (Probeer specifiek aan te geven waar je het geld aan wilt uitgeven) 

 

 

 

 

 
 
 

Hoe ben je van plan aandacht te genereren voor je activiteit? (Marketing, communicatie, voorbeelden) 
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Begroting 

Locatiehuur (als de activiteit niet in The Pride Hotel plaatsvindt) € 

Personeel (specifiëren) € 

Techniek (productie, podia, licht, geluid etc) € 

Catering € 

Decoratie/Aankleding/Entertainment 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.   

 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Overig, namelijk (specificeren) € 

TOTAAL € 

Dekkingsplan 

Het gewenste subsidiebedrag € 

Eigen geld € 

Sponsoring € 

Kaartverkoop € 

Anders namelijk, € 

TOTAAL € 


