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                                                                                                                             Background

&Collective Stichting is a foundation based in The Hague, created by
Nerea Vera and Rubén Castillo.
Nerea and Rubén recognized that there is an urgent need to provide
a platform for artists and creative entrepreneurs who do not have a
foundation but would like to apply for funding for their work.
&Collective Stichting was created as a tool to resolve this situation. 

                                                                                                    Who could apply?

Individual  artist  and  creative  entrepreneurs  who  have  an
interdisciplinary proposal and are seeking a legal umbrella in order
to apply for funds.

                                                           What does &Collective Stichting offers?

Once your  project  has been approved by the board,  you can use
&Collective Stichting as own foundation to apply for the subsidy.

                                                           What does &Collective Stichting not offer?

&Collective Stichting do not provide translation services, correction
or  administrative  services.  In  case  your  project  is  approved  by
&Collective  Stichting  Board,  you  are  required  to  submit  all
documents needed and fulfill the application requirements yourself.

Your project is your responsibility.



                                                                                                     How can you apply?

Submit  your  material  to  the  &Collective  Stichting  (following  the
procedures described below). Projects can be submitted in English,
Dutch or Spanish.

Please include:

-  Project plan (max 10 pages)
-  Budget (max 4 pages)
-  Media  (max  3pages,  including drafts,  photos,  links,  descriptions,
other  elements  you  considered  of  importance  to  describe  the
project summited) 

                                                       How long does it take to get the resolution?

You will  hear within 4 weeks after we have received your project.
Your  proposal  will  be  revised  by  &Collective  Stichting  Board  and
possibly external advisors regarding &Collective Stichting guidelines.

 Please take this into consideration when you need to apply in time for a
funding deadline.

                                                                                                 Artistic guidelines  

&Collective supports projects that are:

- Interdisciplinary
- Collaborative
- Artistic articulated
- Innovative
- Looking for new ways to involve and approach a broader and    
diverse audience.

We do not support projects that:

- Contain discriminatory content (race, religion, sexual orientation, 
gender, age)
- Contain a manifestly lack of equity between genres.



                                                                                                                            Achtergrond

De Haagse stichting &Collective Stichting is opgericht door Nerea
Vera en Ruben Castillo en is geboren uit praktische noodzaak.
Gezien het voor creatieve autonome makers zonder stichting vrijwel
onmogelijk is om voor financiële ondersteuning aan te kloppen bij
subsidieverstrekkers,  biedt  &Collective  Stichting  zich  als  platform
aan.

                                                                                                                    Voor wie?

Zzp-kunstenaars en creatieve ondernemers met een goed plan voor
een interdisciplinair project die de paraplu van een stichting nodig
hebben om subsidie aan te kunnen vragen.

                                                                       Wat biedt &Collective Stichting?

Als het Bestuur van &Collective Stichting je project goedkeurt, dan
mag je de stichting als rechtspersoon inzetten voor je project.

                                                                        Wat doet &Collective Stichting niet?

De stichting helpt je niet met het vertalen, corrigeren of
administreren  van  je  project.  Als  het  bestuur  van  &Collective
Stichting  je  project  goedkeurt,  blijf  je  zelf  verantwoordelijk
gedurende het hele traject voor het invullen en insturen van je
subsidieaanvragen.

Het project is jouw eigen verantwoordelijkheid.



                                                                                                         Hoe vraag je aan?

Stuur je project met gewenst materiaal naar &Collective Stichting .
Zie de richtlijnen hieronder.
Projecten  kunnen  in  Engels,  Nederlands  of  Spaans  aangeleverd
worden.

Het materiaal moet bestaan uit:

-  Project plan (max 10 paginas) - 
-  Begroting (max 4 paginas) - 

-  Beeld - audiomateriaal -

                                               Hoe lang duurt het voordat je de uitslag krijgt  ?

Binnen 4 weken na ontvangst van je volledige projectmateriaal hoor
je van  &Collective. Je project wordt zorgvuldig beoordeelt door het
bestuur en eventuele externe adviseurs waarbij de richtlijnen van de
stichting als leidraad dienen.

                                                                                                 Artistieke richtlijnen  

&Collective Stichting  ondersteunt 
projecten met kenmerken als:

–  Interdisciplinariteit
–  Samenwerkingen
–  Artistieke insteek
–  Innovatief
–  Betrekken en engageren van nieuw publiek

We ondersteunen geen projecten die:

–  Discriminerend zijn op het gebied van ras, religie, seksuele 
geaardheid, gender, leeftijd.
– Te weinig interdisciplinair zijn.


