Bewijs van betaald optreden
Als bewijs voor je betaald optreden, vragen we je om de organisatie(s) die jou geboekt heeft,
het optreden te bevestigen per e-mail met behulp van de onderstaande voorbeeldtekst.
Organiseer je eigen openbaar betaald optreden, dan vragen we je om gebruik te maken van
de tweede voorbeeldtekst.
Enkele algemene aandachtspunten:
• Je voegt deze e-mail(s)/teksten als één pdf toe aan je aanvraag.
• Treed je met een groep op en willen meerdere personen een aanvraag indienen, dan
hoef je maar één verklaring van de betreffende organisatie(s) op te vragen of op te
stellen als het gaat om een zelf georganiseerd betaald optreden.
• We accepteren geen contracten of andere vormen van bevestiging van een boeking.
Je aanvraag wordt dan niet in behandeling genomen.
• Bij de verklaring van eigen georganiseerd optreden is een link naar de kaartverkoop
verplicht. Zit die er niet bij, dan word je aanvraag niet in behandeling genomen.
Heb je nog vragen over deze verklaring. Bekijk dan eerst de FAQ-pagina. Daar vind je ook
het e-mailadres van het Boosterfonds in geval jouw vraag er niet bijstaat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorbeeldtekst 1. Geboekt betaald optreden
Beste (naam uitvoerende kunstenaar),
Middels deze e-mail bevestig ik, (naam) van (organisatie/podium/theater/boekingsagent), dat
ik heb geboekt (naam act, groep of artiestennaam), [OPTIONEEL] waar ook de volgende
uitvoerende kunstenaars onderdeel van uitmaken (namen uitvoerende kunstenaars die
aanvraag indienen bij Boosterfonds).
Het gaat om de volgende datum/data:
(datum 1) (evt locatie)
(datum 2) (evt locatie)
(datum 3) (evt locatie)
(datum 4) (evt locatie)
(datum 5) (evt locatie)
Met vriendelijke groet,
Naam
Adresgegevens Organisatie,
inclusief website en e-mailadres van vertegenwoordiger

------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorbeeldtekst 2. Eigen georganiseerd betaald optreden
Verklaring eigen georganiseerd betaald optreden
Hierbij geef ik aan dat ik, (naam), samen met (namen andere uitvoerende kunstenaars) een
betaald optreden verzorg, die door onszelf is georganiseerd. Wij worden betaald vanuit de
inkomsten van de kaartverkoop.
(Naam naam act, groep of artiestennaam)
Link kaartverkoop: (websitelink waar bezoeker een ticket kan kopen)
(datum 1), (locatie)
(datum 2), (locatie)
(datum 3), (locatie)
(datum 4), (locatie)
(datum 5), (locatie)

Datum:
Handtekening/naam:

