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Ondersteuning door “Stichting Provinciaal Cultureel Fonds Overijsselse Muziekverenigingen
(onderdeel van de OBM ) van evenementen georganiseerd door de Overijsselse
Muziekverenigingen.
De komende jaren wil de stichting evenementen, zoals festivals, workshops etc. die georganiseerd
worden door de muziekverenigingen in Overijssel ondersteunen.
Dit kan zowel financieel als organisatorisch.
Hieraan zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.
Festivals:
Financiële bijdrage:
- 50 % van het tekort in de exploitatie met een maximum bedrag van ……..( bedrag wordt
jaarlijks vastgesteld). Voor 2019 is dit max € 500,-- Verenigingen kunnen 1 keer per 3 jaar een bijdrage vragen voor een zelfde evenement.
- Er worden per jaar maximaal 2 evenementen gehonoreerd.
- Inschrijving mogelijk tot 31 maart.
- Behandeling op volgorde van binnenkomst.
Organisatorische bijdrage o.a.:
- Verzorgen van de jurylijsten, eventueel een certificaat voor de deelnemers.
- Regelen van een jurylid.
- Verzorgen van de verspreiding van informatie binnen de leden van de OBM.
Voorwaarden:
- 75% van de deelnemers dienen uit Overijssel te komen.
- Bij de organisatie wordt rekening gehouden met het landelijk reglement.
- De jury wordt gekozen uit de landelijke jurylijst.
- Men maakt gebruikt van beoordelingslijsten.
PR materiaal van de OBM.
- Er wordt een Banner van de OBM geplaatst.
- Logo van de OBM wordt vermeld op flyers, programmaboekje etc.

Workshop; play inn; educatieve projecten.
Ook deze projecten wil de stichting de komende Jaren gaan ondersteunen.
Het gaat hierbij om in totaal maximaal 4 aanvragen per jaar.
Financiële bijdrage:
- Jaarlijks wordt er een maximum bedrag vastgesteld per aanvraag.
Voor 2019 is dit max € 200,-- Max bedrag is de bijdrage in het financieel te kort .
- Inschrijving is mogelijk tot 31 maart.
- Behandeling op volgorde van binnenkomst.
- Verenigingen kunnen 1 keer per 3 jaar een bijdrage vragen voor een zelfde evenement.
Voorwaarden:
- Evenement moet toegankelijk zijn voor:
 Muzikanten uit de regio
 Muzikanten uit geheel Overijssel.
- Evenementen alleen toegankelijk voor de eigen leden komen niet in aanmerking.
- Er dient een financieel overzicht aanwezig te zijn.( inkomsten en uitgaven)
- Men dient een duidelijke omschrijving van het evenement aan te bieden.
- De OBM wordt vermeld in de presentatie van het project.
 Logo op de flyer.
 Plaatsing van een banner.
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