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REGELING TWEEJARIGE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020 

KUNSTENPLAN 2017-2020 

Inleiding
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het 

stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst. Het fonds is er voor alle 

disciplines binnen de culturele sector; voor individuele kunstenaars, professionele organisaties én 

amateurkunstgezelschappen. 

Amateurkunstgezelschappen leveren een grote bijdrage aan de spreiding van kunst en cultuur in 

de stad, en aan de verbinding van kunst en cultuur met alle geledingen van de samenleving. Om de 

continuïteit van de voor Amsterdam belangrijke amateurkunstgezelschappen te waarborgen maakt het 

AFK de voormalige waarderingssubsidie tot een tweejarige subsidie. 

Met welk doel?
De Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst heeft als doel de continuïteit en zichtbaarheid 

van amateurkunstgezelschappen in Amsterdam te bevorderen. De subsidie is bedoeld als een 

tegemoetkoming in de vaste kosten van een gezelschap. 

Voor wie?
De regeling ondersteunt Amsterdamse amateurkunstgezelschappen, zoals koren, orkesten, 

toneelgroepen, musicalgroepen, operagezelschappen, dansgezelschappen, literaire gezelschappen en 

schilder- en fotografiegroepen. Voor de regeling komen stichtingen en verenigingen in aanmerking 

waarbinnen in groepsverband van minimaal 12 leden of deelnemers actief kunst wordt beoefend. 

Ondersteunende organisaties (zoals koepels) die de belangen behartigen van de bij hen aangesloten 

gezelschappen komen niet voor de regeling in aanmerking. 

Indien er meerdere gezelschappen onder één stichting of vereniging vallen, kan voor maximaal 

3 gezelschappen per rechtspersoon worden aangevraagd. Voor ieder gezelschap moet een 

aparte aanvraag worden ingediend, en alle gezelschappen dienen de aan de regeling verbonden 

voorwaarden te voldoen. 

Voor wat? 
De tweejarige subsidie kan worden ingezet ter dekking van de vaste lasten van een gezelschap, 

zoals de kosten voor artistieke leiding en de huur van een repetitieruimte. Daarnaast mag de subsidie 

worden gebruikt voor het organiseren van openbaar toegankelijke concerten, voorstellingen, 

optredens, tentoonstellingen en bijeenkomsten binnen de gemeente Amsterdam. Activiteiten die 

worden aangeboden in de vorm van (buitenschoolse) cultuureducatie komen niet in aanmerkingen 

voor de regeling. Onder cultuureducatie verstaat het AFK het doelbewust leren van en over kunst 

door gerichte instructie, zoals bijvoorbeeld middels lesaanbod. Deze regeling is bedoeld voor het in 

groepsverband beoefenen van kunst. Cultuureducatie ondersteunt het AFK binnen de tweejarige en 

vierjarige regeling voor professionele organisaties. 
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Leeswijzer
Paragraaf 1 beschrijft het doel van de regeling, wie ervoor kan aanvragen en onder welke 

voorwaarden. Zo zijn er een aantal gronden waarop het AFK kan besluiten een aanvraag niet in 

behandeling te nemen of af te wijzen. De aanvraag moet compleet en op tijd worden ingediend, en 

betrekking hebben op de periode waarvoor de subsidie wordt toegekend: 2017 en 2018 in het eerste 

subsidietijdvak, en 2019 en 2020 in het tweede tijdvak. Het AFK kan geen subsidie toe kennen voor 

een periode die daar buiten valt. Dit betekent dat de kosten en inkomsten die in het formulier en in 

de eigen begroting worden opgegeven, ook betrekking moeten hebben op de twee betreffende 

kalenderjaren. Het aanleveren van begrotingen over gebroken boekjaren is daarmee niet mogelijk. 

Paragraaf 2 beschrijft de aanvraagprocedure. Een aanvraag kan worden ingediend via het online 

formulier dat op de website van het AFK beschikbaar is, en bestaat uit een aantal onderdelen. Zo 

wil het AFK graag horen wat de plannen van de aanvrager zijn voor de jaren waarop de subsidie 

betrekking heeft en welke kosten en inkomsten daarbij worden verwacht. Daarnaast dienen een 

opgave van het aantal betalende en niet betalende leden of deelnemers en een beschrijving van 

de eventuele ontwikkeling in het aantal leden en deelnemers te worden aangeleverd. Tot slot moet 

de aanvraag een financieel jaaroverzicht van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de 

aanvraag wordt ingediend, en een afschrift van het handelsregister dat niet ouder is dan twee 

maanden te bevatten. 

Paragraaf 3 beschrijft de wijze waarop het beschikbare budget wordt verdeeld over de aanvragers, 

en binnen welke termijn. Binnen de regeling gelden vaste subsidiebedragen per categorie. Als er 

meer aanvragen in aanmerking komen voor honorering dan er budget beschikbaar is, worden deze 

subsidiebedragen op gelijke wijze naar beneden bijgesteld, met een maximum kortingspercentage van 

10%. De tweejarige subsidie Amateurkunst wordt éénmaal per twee jaar aangevraagd. Als er wordt 

voldaan aan de voorwaarden van de regeling zoals beschreven in artikel 1.1, 1.3, 1.4 en 1.6, wordt de 

subsidie voor twee jaar toegekend. Het AFK behandelt alle aanvragen in 13 weken vanaf het uiterste 

indienmoment. 

Paragraaf 4 beschrijft hoe de subsidie vervolgens wordt uitbetaald en vastgesteld, en welke 

verplichtingen de aanvrager heeft bij het accepteren van de subsidie. De tweejarige subsidie wordt 

uitbetaald in twee termijnen, aan het begin van ieder kalenderjaar waarop de subsidie betrekking 

heeft. Aan het eind van de subsidieperiode van twee jaar, als de subsidieverplichtingen zijn 

nagekomen, stelt het fonds de subsidie formeel vast. 

Omdat het AFK belang hecht aan de zichtbaarheid van amateurkunst in de stad, blijft een van de 

voorwaarden van de regeling dat er tenminste éénmaal per jaar een voor publiek toegankelijke 

voorstelling, concert, uitvoering, tentoonstelling of andere bijeenkomst wordt georganiseerd. De 

uitnodiging of flyer hiervoor dient te worden toegestuurd aan het AFK via het digitale formulier dat 

daarvoor beschikbaar is. Op basis hiervan beoordeelt het AFK of er is voldaan aan de verplichtingen. 

Aanvragers dienen eventuele wijzigingen in het aantal leden of deelnemers en in de begroting voor 

het tweede jaar door te geven via het daarvoor beschikbare formulier op de website van het AFK, 

uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het tweede subsidiejaar. 
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Bezwaarprocedure 
Tegen besluiten van het AFK over de tweejarige subsidies Amateurkunst kan bezwaar worden gemaakt 

bij een onafhankelijke bezwaarcommissie onder voorzitterschap van een ter zake kundige jurist. Het 

AFK heeft hiertoe een afzonderlijke regeling voor behandeling van bezwaarschriften.

Andere subsidiemogelijkheden bij het AFK 
Naast de tweejarige subsidie voor amateurkunstgezelschappen bestaat er bij het AFK de mogelijkheid 

tot het aanvragen van projectsubsidies voor amateurkunstprojecten. De procedure, voorwaarden en 

hoogte van deze subsidie verschillen van de tweejarige subsidie. Ook amateurkunstgezelschappen die 

een tweejarige subsidie van het AFK ontvangen kunnen hiervoor aanvragen, mits het niet om dezelfde 

activiteiten gaat. Er dient daarom in de tweejarige subsidieaanvraag duidelijk te worden gemaakt 

waarvoor de tweejarige subsidie wordt gebruikt. 
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REGELING TWEEJARIGE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020

Het bestuur van het AFK, 

gelet op de wens om de continuïteit en zichtbaarheid van actieve amateurkunstbeoefening  

in gezelschapsverband in Amsterdam te bevorderen; 

besluit: 

vast te stellen de volgende Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst voor de  

periode 2017 – 2020

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Aanvrager: een organisatie met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk ingeschreven 

bij een Kamer van Koophandel in Nederland, gevestigd te Amsterdam, niet zijnde een 

koepelorganisatie, en uit wiens statuten blijkt dat het doel is gericht op het ontplooien van 

een of meer van de in deze regeling opgenomen activiteiten;

b. Amateurkunst: het actief beoefenen van kunst, uit passie, liefhebberij of engagement, 

zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien. Hieronder wordt in 

deze regeling niet begrepen ‘buitenschoolse cultuureducatie’; 

c. Bestuur: bestuur van de stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst;

d. Koepelorganisatie: rechtspersoon zonder winstoogmerk die de belangen van de bij hem 

aangesloten instellingen behartigt;

e. Website: www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl

Artikel 1.2 Doel en reikwijdte regeling

1. Deze regeling heeft als doel de continuïteit en zichtbaarheid van actieve 

amateurkunstbeoefening in gezelschapsverband in Amsterdam te bevorderen. 

2. Deze regeling heeft betrekking op de disciplines zang, instrumentale muziek, toneel, 

muziektheater, dans, letteren en beeldende activiteiten; of mengvormen daarvan.
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Artikel 1.3 Wie kan aanvragen?

1. Een aanvraag voor subsidie kan uitsluitend worden gedaan door een aanvrager die voldoet 

aan de volgende eisen:

a.  ten aanzien van het minimum aantal leden of deelnemers dat voor het lidmaatschap 

of deelname betaalt: 

10. klein koor: minimaal 12; 

20. groot koor: minimaal 40;

30. klein orkest: minimaal 12;

40. groot orkest: minimaal 40;

50. toneel: minimaal 12;

60. muziektheater: minimaal 12;

70. dans: minimaal 12;

80. letteren: minimaal 12

90. beeldende activiteiten: minimaal 12.

b.  de aanvrager verzorgt minimaal één openbare, voor publiek toegankelijke uitvoering 

of tentoonstelling in de gemeente Amsterdam per jaar.

2.  De peildatum voor de vaststelling van het aantal leden of deelnemers is de uiterste datum 

waarop de aanvraag kan worden ingediend, zoals vastgelegd in artikel 2.2. 

Artikel 1.4 Activiteiten en subsidietijdvak

1. Alleen aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het in groepsverband beoefenen 

van amateurkunst in één of meer van de onder 1.3 opgenomen categorieën komen voor 

subsidie in aanmerking.

2.  Het bestuur kent subsidie toe voor een subsidietijd van twee jaar, waarbij maximaal drie 

aanvragen per subsidietijdvak worden gehonoreerd. 

3. Indien meerdere aanvragen per subsidietijdvak worden ingediend, moet iedere 

afzonderlijke aanvraag voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in deze regeling. 

Artikel 1.5 Beschikbaar subsidiebedrag

1. Het bestuur stelt per tijdvak van twee jaar, met 2017–2018 als eerste tijdvak en 2019–

2020 als tweede tijdvak, het subsidieplafond vast en maakt dit voorafgaand aan het tijdvak 

waarvoor het plafond bedoeld is bekend, onder voorbehoud van de vaststelling van de 

begroting van de gemeente Amsterdam. 

2. Indien het bestuur een subsidieplafond instelt per categorie, doet het bestuur dat 

voorafgaand aan het moment dat de aanvragen ingediend kunnen worden. 

Artikel 1.6 Weigeringsgronden

1. Het bestuur weigert de aanvraag als:

a. de aanvrager niet voldoet aan de vereisten zoals vastgelegd in artikel 1.1, 1.3 en 1.4; 

b. de aanvraag na het uiterste indienmoment is ontvangen;

c. de aanvraag onvolledig is, ook na de termijn die geboden is om de aanvraag aan  

 te vullen;

d.  de aanvraag geen betrekking heeft op de eerstvolgende twee kalenderjaren, 

volgend op de aanvraag.
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2. Het bestuur weigert de subsidie geheel of gedeeltelijk als:

a.  gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de activiteiten van de aanvrager niet 

of niet in overwegende mate gericht zullen zijn op de gemeente Amsterdam of haar 

ingezetenen; 

b.  de aanvrager geen contributie of een andere financiële bijdrage van haar leden of 

deelnemers ontvangt;

c.  de aanvrager geen jaarlijkse openbare, voor het publiek toegankelijke uitvoering 

of tentoonstelling in Amsterdam verzorgt in de periode waarvoor de subsidie wordt 

aangevraagd;

d.  de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd buitenschoolse cultuureducatie 

betreft;

e.  de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd religieuze of politieke doeleinden 

hebben;

f.  de aanvrager doelen nastreeft, activiteiten ontplooit of handelingen verricht die in 

strijd zijn met het recht, het algemeen belang of de openbare orde;

g.  de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen 

hetzij uit middelen van derden, kan beschikken om de activiteiten te realiseren;

h.  gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de te verstrekken subsidie niet of 

in onvoldoende mate zal bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van deze 

regeling. 

Paragraaf 2: Aanvraagprocedure

Artikel 2.1 Aanvraagformulier

1. Een subsidie als bedoeld in deze regeling wordt via het digitaal formulier op www.

amsterdamsfondsvoordekunst.nl aangevraagd.

2. Het bestuur kan, na elektronische indiening van de aanvraag, de aanvrager om aanvullende 

informatie verzoeken met betrekking tot zijn bevoegdheid.

3. De aanvraag voor een subsidie bevat:

a.  de categorie waarin de subsidie wordt aangevraagd. Een aanvraag kan - wanneer 

deze een mengvorm betreft - slechts worden verleend binnen één van de onder  

1.3 opgenomen categorieën;

b.  een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en  

van de zichtbaarheid hiervan in de stad;

c.  een opgave van het aantal betalende en niet betalende deelnemers of leden en 

een beschrijving van de ontwikkeling in het aantal betalende en niet betalende 

deelnemers of leden;

d.  een realistische, sluitende begroting van de activiteiten, bestaande uit een overzicht 

van de geraamde inkomsten en uitgaven, voorzien van een schriftelijke toelichting 

per begrotingspost.;

e.  een financieel jaaroverzicht van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin  

de aanvraag wordt ingediend;

f. een afschrift uit het handelsregister dat niet ouder is dan twee maanden.
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Artikel 2.2 Indieningsvereisten

1. Aanvragen worden ingediend uiterlijk op 15 november van het jaar voorafgaand aan het 

subsidietijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft voor 17:00 uur. 

2. Aanvragen die na het uiterste indienmoment zijn ingediend worden niet in behandeling 

genomen.

Paragraaf 3: Verleningsprocedure

Artikel 3.1 Hoogte subsidie

1. Per categorie kan het bestuur subsidie verlenen ter hoogte van: 

a. klein koor: € 1.500,-;

b. groot koor: € 4.500,-;

c. klein orkest: € 3.000,-;

d. groot orkest: € 4.500,-;

e. toneel: € 1.500,-;

f. muziektheater: € 4.500,-;

g. dans: € 3.500,-;

h. letteren: € 1.000,-;

i. beeldende activiteiten: € 4.500,-.

2. Indien er een overschrijding van het beschikbare bedrag blijkt, vermindert het bestuur alle 

in artikel 3.1, eerste lid opgenomen bedragen met een percentage.

3. Het in het vorige lid vermelde percentage is voor alle categorieën gelijk en zal nooit meer 

zijn dan 10%.

Artikel 3.2 Besluit 

1. Het bestuur beslist op basis van de aanvraag en de daarbij ingediende gegevens, in welke 

categorie de subsidie wordt toegekend. 

2. Het bestuur beslist binnen dertien weken na afloop van de uiterste indieningstermijn als 

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, op de aanvragen.

3. Het bestuur kan de beslistermijn met acht weken verdagen en doet daarvan voor afloop 

van de termijn van dertien weken mededeling aan de aanvrager. 

Paragraaf 4: Verplichtingen en vaststelling

Artikel 4.1 Aan de subsidie verbonden verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht:

a.  de subsidiabele activiteiten uit te voeren;

b.  gedurende het subsidietijdvak minimaal één keer per kalenderjaar een openbaar 

toegankelijke uitvoering of tentoonstelling in de gemeente Amsterdam te verzorgen en 

hiervan vóór het eind van het betreffende kalenderjaar een flyer of uitnodiging aan het 

AFK toe te sturen via het digitaal formulier dat via www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl 

beschikbaar is; 

c.  twee maanden voorafgaand aan het tweede jaar van het subsidietijdvak eventuele 

wijzigingen in het aantal leden of in de begroting voor het tweede jaar in te dienen, met 

gebruikmaking van het digitaal formulier dat via www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl 

beschikbaar is.

Artikel 4.2 Vaststelling 
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1. Het AFK stelt de subsidie vast binnen zes weken na het eind van het tweede jaar van het 

subsidietijdvak.

2. Het AFK kan de beslistermijn met ten hoogste vier weken verdagen, onder schriftelijke 

mededeling aan de aanvrager. 

3. Wanneer de aanvrager aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 4.1 niet heeft voldaan, 

kan het AFK de subsidie op een lager bedrag vaststellen. 

Artikel 4.3. Voorschotten 

1. Het AFK verleent een voorschot op de vaststelling van de subsidie van 100%.

2. Het voorschot wordt betaald in twee gelijke termijnen, te weten: binnen zes weken na de 

bekendmaking van de verlening, en binnen zes weken nadat het AFK de verantwoording 

over het eerste jaar zoals bedoeld in artikel 4.1 heeft ontvangen van de aanvrager en deze 

aan de daaraan gestelde eisen voldoet, en nadat de gemeente haar begroting voor het 

daaropvolgende jaar heeft vastgesteld. 

Paragraaf 5: Slotbepalingen

Artikel 5.1. Inwerkingtreding 

1. De Regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst Amsterdams Fonds voor de Kunst, 

vastgesteld op 1 augustus 2014 wordt ingetrokken.

2.  De regeling als bedoeld in het eerste lid, blijft van toepassing op reeds op basis van deze 

regeling toegekende subsidies.

3.  Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5.2.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst 2017-2020. 

Vastgesteld op 4 oktober 2016 door het bestuur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst,

Clayde Menso, directeur-bestuurder
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Colofon

De Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst 2017-2020 is een uitgave  

van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

 

Samenstelling

Amsterdams Fonds voor de Kunst

 

Vormgeving

Piraña grafisch ontwerp

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Bezoekadres

Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179

1019 HC Amsterdam

 

Postadres

Postbus 1079

1000 BB Amsterdam

Tel: 020 – 5200520

 

www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl / www.afk.nl

secretariaat@afk.nl

 

www.facebook.com/afk020

twitter.com/AFK020

instagram.com/afk020/


