
Meedoen met de 
Waterweg Cultuurprijs 

doe je ZO!



Om mee te doen aan de Waterweg Cultuurprijs heb je een goed idee

nodig voor een cultureel project in de regio Waterweg Noord. 

Daarmee bedoelen we: Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Het moet een nieuw idee zijn, voor een project dat nog niet eerder heeft 

plaatsgevonden. Een toekomstplan, een droombeeld, een ideaal, of een 

experiment: het is allemaal welkom, zolang het maar met kunst en 

cultuur te maken heeft.

Een idee! 



Als jouw idee voldoet aan de voorwaarden dan kun je meedoen aan de 

Waterweg Cultuurprijs. Dan maak je kans om een geldprijs en 

coachingtraject te winnen en je plan uit te voeren. Ga naar 

www.waterwegcultuurprijs en kijk welke voorwaarden er gelden om 

mee te doen.

Meedoen!

http://www.waterwegcultuurprijs/


Om mee te kunnen doen aan de prijs moet je jouw idee opschrijven in een 
projectvoorstel. Uit het projectvoorstel moet de jury kunnen opmaken wie jij bent, wat 
je idee is en waarom je dat wilt doen, waar en wanneer je dit idee denkt te gaan 
uitvoeren en, heel belangrijk, met wie je voor dit project wilt gaan samenwerken!

Je kunt op twee manieren hulp krijgen bij het schrijven van je projectvoorstel: 

ü Doe mee met een workshop van de Ideeënfabriek. Hier krijg je hulp bij het opstellen 
en uitschrijven van jouw plan: je komt met een idee binnen en loopt met een 
projectvoorstel naar buiten! Hou onze website en sociale media in de gaten voor data 
en locaties. 

ü Schrijf het projectvoorstel zelf – aan de hand van de instructies op de website – en 
stuur het vóór 17 september 2021 op naar het bestuur voor een pré-advies. Het 
bestuur leest dan jouw voorstel en geeft je nuttige tips, zodat je het nog kunt 
aanpassen voor de deadline van 1 oktober 2021. 

Een projectplan 
voorstellen!



In het projectvoorstel moeten de volgende staan:

1. Een inhoudelijke omschrijving en motivering van je idee en het gewenste resultaat.
à Omschrijf in maximaal 400 woorden: wie ben je? Wat wil je doen? Waarom wil je 
dat doen? Hoe ga je dat doen? Wat wil je bereiken?

2. Een praktische omschrijving van het project 
à Omschrijf in maximaal 400 woorden: waar wil je je project uitvoeren? Wanneer? 
En hoe lang duurt het? Wat heb je ervoor nodig? Met wie wil je graag samenwerken?

3. Een uitleg van de betekenis van jouw project voor de regio Waterweg Noord
à Omschrijf in maximaal 200 woorden waarom jouw project bijzonder is: wat gaat 
jouw idee toevoegen aan de kunst en cultuur in de regio Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis?

4. Een beknopte begroting: wat kost het project? En waar haal je geld vandaan?

5. Beeldmateriaal (foto’s, video’s of een weblink) dat het projectvoorstel inzichtelijk 
maakt of illustreert.

Een projectvoorstel 
indienen!



Let op: je projectvoorstel bestaat uit maximaal 3 A4

(1000 woorden), exclusief beeldmateriaal, en wordt 

ingediend in pdf-formaat (maximaal 5 MB) via 

info@waterwegcultuurprijs.nl of het webformulier.

De deadline is 1 oktober 2021. Projectvoorstellen die na deze datum worden ingestuurd worden niet
gelezen door de jury. 



Als je een projectvoorstel hebt ingediend vóór de deadline van 1 oktober 2021 

ben je automatisch deelnemer van de Waterweg Cultuurprijs.

De jury leest alle ingezonden projectvoorstellen en maakt hieruit een shortlist

van 10 kandidaten die kans maken op één van de vijf stimuleringsprijzen van 

€2.000. Je hoort op 8 oktober of je op de shortlist staat. 

Kandidaten die op de shortlist staan mogen hun idee presenteren tijdens de 

prijzenavond, waarmee zij kans maken op een van de stimuleringsprijzen. Kijk 

voor het volledige deelnametraject op https://waterwegcultuurprijs.nl/doe-mee

Het deelnametraject!

https://waterwegcultuurprijs.nl/doe-mee



