
Stichting Pride Amsterdam 
Korte Leidsedwarsstraat 12  

1017 RC Amsterdam  
www.pride.amsterdam  
info@pride.amsterdam 

Subsidie aanvraagformulier: Zichtbaarheidsfonds 2023 1 

 

Subsidie aanvraagformulier: Zichtbaarheidsfonds 

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.  

Op zaterdag 5 augustus vindt de 26e editie van de Canal Parade plaats. Hiervoor is €50.000 
beschikbaar voor non-profit LHBT-organisaties en particuliere initiatieven, die niet voldoende 
financiële middelen hebben om een deelname aan de botenparade zelf geheel te bekostigen. 
Hoewel non-profit LHBT-organisaties en particuliere initiatieven slecht een fractie van de 
daadwerkelijke kostprijs betalen, kunnen de totale kosten voor deelname aardig oplopen. Hierdoor 
blijft er soms te weinig geld over om de boot mooi aan te kleden. Om hun inhoudelijke boodschap 
toch goed over te kunnen brengen naar het publiek wordt extra budget beschikbaar gesteld en 
kunnen voor deelnemers in categorieën 3 en 4 (Rainbow Friends S en L) en 10 en 11 (Pride Rainbow 
Partner L en XL) een financiële bijdrage aanvragen van maximaal €5.000.  
 
De aanvraag dient voor 1 maart 2023 binnen te zijn en mag niet meer dan 50% van de totale kosten 
betreffen. 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 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 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 ons wapen op te nemen in de aankleding van jullie boot (beide zijde 90x90cm) 
4. 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 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  
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Organisatie 

Naam  

Categorie  

Type organisatie  

Contactpersoon 

Naam  

E-mail  

Mobiel  

Bootgegevens 

Soort  

Maten  

 

Begroting 

Boothuur (incl. schipper en brandstof) € 

Aggregaat/stroomvoorziening € 

Licht & Geluid € 

Catering € 

Overig (niet zijnde decoratie/aankleding/entertainment) € 

Decoratie (banners, aankleding, entertainment etc) 

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

 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

TOTAAL € 
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Zorg dat je een duidelijke schets bijvoegt waarin de decoratie en aankleding van de boot is te zien. 

 
 

Dekkingsplan 

Het gewenste subsidiebedrag € 

Eigen geld € 

Sponsoring € 

Kaartverkoop passagiers € 

Anders namelijk, € 

TOTAAL € 

Omschrijving decoratie/aankleding m.b.t. het thema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


