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DEFINITIE CULTUUR
Ten behoeve van de selectie van projecten die in beginsel in aanmerking komen voor subsidiering vanuit
het TAQA Cultuurfonds geldt de navolgende definitie van Cultuur:
• Alle uitingen van kunst en/of wetenschap,
• Alle activiteiten gericht op de sfeer en de tradities/gewoonten van de gemeenschap
• Alle activiteiten die mensen een spiegel voorhouden (ontroeren) en mensen aanzetten tot
reflectie, waardoor gemeenschappen van mensen elkaar beter gaan begrijpen en zich meer met
elkaar gaan verbinden.
Het gaat derhalve in deze definitie om culturele uitingen die gedragen worden door cq gericht zijn op de
lokale gemeenschap, zijnde de regio Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer.
VOORBEELDEN
Amateurs en (semi)professionals binnen de sectoren beeldende kunst en vormgeving, muziek en
muziektheater, theater, dans, letteren, film, architectuur en inrichting van stad en landschap, waaronder
monumenten en archeologie, media en e‐cultuur, cultureel erfgoed.
Nadrukkelijk wordt gemeld dat sport niet worden gefinancierd vanuit het TAQA Cultuurfonds.
NADERE CRITERIA
1. De activiteiten moeten een herkenbare relatie hebben met de regio in het bijzonder de gemeenten
Schermer, Heiloo, Bergen en Alkmaar.
2. De activiteiten moeten in beginsel toegankelijk zijn voor een ieder.
3. De activiteiten moeten van betekenis zijn voor de lokale gemeenschap; de adviesraad hecht hierbij aan
een grote diversiteit.
4. De activiteiten moeten voldoen aan eisen van kwaliteit, zowel van het evenement zelf, als van de
randvoorwaarden (bv PR, Organisatie, Financiële onderbouwing).
5. De activiteiten moeten ‐ bij voorkeur‐ worden uitgevoerd cq zijn voorbereid door een groep
vrijwilligers en/of (semi‐) professionals uit de regio.
6. Activiteiten voor kunst en cultuur moeten van respect en esthetiek uitgaan en mogen niet
discriminerend zijn.
7. De activiteiten moeten bij voorkeur vernieuwend en innovatief zijn, dan wel van een bovenmatig
kwalitatief niveau of belang.
8. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een heldere uiteenzetting over de aard van de activiteiten, de
doelgroep, het verwachte bereik, een begroting waarin opgenomen de kosten en de inkomsten uit
andere subsidies/sponsoring, de reden waarom men het TAQA Cultuurfonds heeft benaderd, het
belang voor de lokale gemeenschap etc.
9. Voor hetzelfde evenement is maximaal drie keer achtereen een subsidie mogelijk.
LET OP: voor ieder jaar moet een afzonderlijke subsidieaanvraag worden ingediend.
10. Projecten moeten in beginsel binnen 12 maanden na toekenning zijn uitgevoerd en de kosten dienen
voor die datum te zijn gemaakt en betaald.
11. Er dient achteraf een eindverslag met een deugdelijke financiële verantwoording te worden ingediend
bij het TAQA Cultuurfonds.
12. De adviescommissie kan in voorkomende gevallen om haar moverende redenen besluiten af te wijken
van de hierboven genoemde criteria. Er is geen bezwaar mogelijk tegen de besluiten van de

adviescommissie.

