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Aanvraag financiële ondersteuning van muziekuitvoeringen 

Volledig ingevuld versturen, bij voorkeur per e-mail (als bijlage), naar 

hmfonds@online.nl  of 

Secretariaat Haarlemsche Muziekfonds 

W. de Groot, Mercuriusstraat 1, 2024 TL Haarlem

Belangrijk: aanvragen moeten door het fonds 8 weken voor de datum van muziekuitvoering 
ontvangen zijn. 

 1. Datum aanvraag:

2. Naam en zetel aanvragende instantie:

3. Samenstelling van het bestuur:

4. Contactpersoon voor deze aanvraag

Naam: ……………………………………………………………………………………...…… M/V

Emailadres:  ……………………………………….………………………………………………… 

Postadres: …………………………………………………………………………………………… 

Postcode: ……………………………… Plaats: …………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………… 
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5.   Plaats, datum en tijd van de muziekuitvoering(en): 

6. Aantal deelnemende musici, met vermelding: amateurs of beroeps: 

7. Aantal verwachte bezoekers per uitvoering: 

8. Totale capaciteit van de zaal(zalen) waar de uitvoering(en) wordt(en) gegeven: 

9. Toelichting op de uitvoering (zie ook de website: “de werkwijze van het fonds”) 

…………………………………………………………………...……………………………………… 

…………………………………………………………………...……………………………………… 

…………………………………………………………………...……………………………………… 

…………………………………………………………………...……………………………………… 

10 Andere benaderde instanties/fondsen, het bedrag waarvoor deze instanties zijn benaderd 

…………………………………………………………………...……………………………………… 

…………………………………………………………………...……………………………………… 

en de status van de aanvraag: 

11. Hoe groot is de bijdrage die u van het Haarlemsche Muziekfonds verwacht: 
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13. Het fonds stelt het op prijs uw eventuele reacties en commentaar op website en 

…………………………………………………………………...……………………………………… 
…………………………………………………………………...……………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1:  beschrijving van het project 

Bijlage 2: begroting van kosten (alle voor de activiteit relevante eenmalige kosten) 

Bijlage 3: begroting van inkomsten, inclusief een lijst van overige aangeschreven fondsen. 

	  	  

12. Rekeningnummer voor eventuele bijdrage: 

Rekeningnummer: ………………………………..………………….. 

Ten name van: 
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