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Agenda

➢Welkom door Judith Ensel en Patrick van Berkel

➢ ‘De kunst van het grenzeloze maken’   
beleidsplan-2021-2025.pdf

➢ (Nieuwe) regelingen AK verenigingen
- financiële basisbijdrage opleidingen (FBO)
- financiële bijdrage presentaties (FBP)
- bijdrage bijzondere kunstprojecten (BKP)
- basisbijdrage amateurkunst (FBB)

https://www.art-fact.nl/assets/files/organisatie/art-fact-beleidsplan-2021-2025.pdf


De kunst van het grenzeloze maken

www.art-fact.nl

https://www.art-fact.nl/


informele groepen: H.U.T. Murf/ Murw formele groepen: St. Zin in zingen Koorinspiratiedag

Snelloket, via kantoor

- Bijdrage maximaal 1.500,-

- Uiterlijk vier weken voor aanvang aanvragen

- digitale aanvraag en evaluatie

Financiële Bijdrage Presentaties
op een laagdrempelige manier meer presentaties en kleine producties mogelijk maken



Stichting Verhalis, namen en nummers, 2021

Bijdrage Bijzondere Kunstprojecten
Kunstprojecten die het reguliere aanbod overstijgen en die bijzonder zijn van karakter

Grotere projecten, via adviescommissie
- verenigingen, professionele makers i.s.m. amateurs, informele platforms jongerencultuur
- Bijdrage 2.500 - 7.500,-
- max 70% van begroting, 30% cofinanciering verplicht
- twee keer per jaar 1 april en 1 oktober
- digitale aanvraag en evaluatie



Twee regelingen

A. Opleiding en talentontwikkeling jeugd- en jongerenorkesten en -koren

- Teruggave 33% van reeds gemaakt opleidingskosten van leden

- in opstart fase ook bijdrage voor dirigent en huisvesting

- 1 x per jaar aanvraag indienen op 1 februari van het jaar ervoor

B. Kwaliteitsimpuls overige amateurkunst

- bijdrage maximaal  2.000,- voor 2 jaar voor nog te maken kosten

- niet reguliere activiteit uitgevoerd door externen

- aanvragen kan het hele jaar door op basis van een plan

Financiële Basisbijdrage Opleidingen



1. Waarom deze wijziging?

2. Welke uitgangspunten?

3. Hoe is de bijdrage

opgebouwd?

4. Voorbeeld berekening

5. De aanvraag

6. Nog op te lossen knelpunten

Financiële Basisbijdrage Amateurkunst



- eenvoudige en transparante manier van aanvragen en beoordelen

- gericht op een bijdrage in de structurele kosten voor o.a.

huisvesting en inhuur artistieke leiding

- de groei van het aantal leden stimuleren /belonen

- toegankelijk voor meer groepen, dus minder drempels en terug

naar een 1-jarige regeling

- aanvullend op bestaande pakket aan regelingen

- geen onderscheid meer tussen disciplines, dus geen

normbedragen meer

Uitgangspunten voor nieuwe regeling



1. een percentage aan bijdrage voor elk betalend lid

10% van het totale bedrag aan contributie dat de vereniging 

ontvang van haar (project) leden = (aantal leden x contributiebedrag 

per lid)

2. een percentage aan bijdrage in de vaste kosten van de organisatie

20% van de vaste kosten, zoals

- de huur van de vaste repetitie- en / of cursusruimte 

- de vergoeding voor de artistiek leider(s)

Hoe is de bijdrage opgebouwd?



Bijdrage 1 voor aantal leden

30 leden x 300 euro = 9000 contributie x 10% = 900 euro

Bijdrage 2: voor vaste kosten

Huur incl. opslag = 5.000

Artistieke leiding = 7.000

Totale kosten = 12.000  x 20% =  2.400 euro

Totale bijdrage =   3.300 euro

Voorbeeld berekening



- Per 1 februari via digitaal aanvraagformulier

- Algemene gegevens van de organisatie

- Namen van bestuur en artistieke leiding

- Overzicht reguliere activiteiten en presentaties/concerten

- Aantal (project)leden binnen en buiten Tilburg

- Overzicht met regulieren uitgaven

- In te dienen bijlagen:

1. ledenlijst 

2. lijst met gerealiseerde optredens en presentaties (van het

afgelopen jaar en komende jaar)

3. Betalingsbewijzen (facturen, huur-ov, bankafschrift enz.) 

Aanvraag basisbijdrage amateurkunst



1. Wat gaan we doen als het totaal aan te vragen budget het

begrote budget overschrijdt?

2. Wat te doen als de nieuwe regeling bij organisaties

een te grote terugval in de inkomsten veroorzaakt?

3. Welk jaar nemen we nu als uitgangspunt voor het indienen van

de aanvraag? 

Nog op te lossen knelpunten


