AANVRAAGFORMULIER NATIONAAL THEATER FONDS
Aanvraagformulier, inclusief genoemde bijlagen retourneren aan:
Nationaal Theater Fonds
tav Afdeling Aanvragen
Loverensestraat 35
5266 AN Cromvoirt

ORGANISATIE AANVRAGER:
Naam aanvragende organisatie
Naam contactpersoon
Correspondentie adres
Postcode en Plaats
Telefoonnummer		
E-mailadres			
Bankrekeningnummer

VOORSTELLING:
Naam productie
Aanvangsdatum productie
Aangevraagd bedrag

Voor het invullen van het aanvraagformulier moeten eerst de volgende vragen worden beantwoord.
De vragen betreffen een toets aan onze criteria.
Vraag 1:
Is uw voorstelling reizend langs theaters in heel Nederland?
Vraag 2:
Wilt u een aanvraag doen voor een grootschalige voorstelling? Zo ja, hoeveel personen staan op het toneel?
Vraag 3:
Behoort uw voorstelling tot één van de volgende disciplines: opera, operette, ballet, concerten, musical, toneel of
muziektheater? Zo ja, welke discipline?
Vraag 4:
Hebben de theaters al garantiesommen aan uw voorstelling toegezegd? Zo ja, welke?
Vraag 5:
Bent u een professioneel gezelschap?

Indien u één of meerdere vragen met ‘nee’ hebt beantwoord dan heeft het geen zin het aanvraagformulier
verder in te vullen en is een aanvraag voor een garantstelling door het NTF niet mogelijk.
Indien u alle vragen in de checklist met ‘ja’ hebt beantwoord, kunt u het aanvraagformulier verder invullen en
dient u de bijlagen (genoemd op pagina 2) mee te sturen met het aanvraagformulier.
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BIJLAGEN:
•

De statuten van de aanvrager (Stichting, Vereniging of Vennootschap)

•

Een uittreksel van de Kamer van Koophandel van de aanvrager (niet ouder dan 3 maanden)

•

De meest recente jaarrekening van de aanvrager

•

De definitieve begroting van de voorstelling waarvoor de aanvraag wordt ingediend

•

Kopieën van de contracten met de theaters

•

Omschrijving van de opbouw van de prijzen van de theatertickets, onder andere de theatertoeslag

•

Speellijst

•

Productieomschrijving (inhoudelijk en productioneel)

IN TE VULLEN DOOR HET NATIONAAL THEATER FONDS
Ontvangstdatum aanvraag
Productienummer
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