
 

 
 
 
 
Regeling Financiële Basisbijdrage Amateurkunst (FBA)                    
 
Art-fact heeft in haar beleidsplan ‘De kunst van het grenzeloze maken’ 2021-2025 het belang 
beschreven van de georganiseerde amateurkunst in groepsverband, die zich grotendeels afspeelt 
binnen het verenigingsleven in Tilburg. Deze nieuwe regeling moet in samenhang worden gezien 
binnen het totaal aan regelingen en diensten dat Art-fact aanbiedt binnen het programma voor de 
verenigingscultuur. 
 

Doelstelling 
 
De regeling Basisbijdrage Amateurkunst heeft als doel Tilburgers te stimuleren zelf bij te dragen aan 
een structureel en divers aanbod voor amateurkunst in groepsverband, uitgevoerd door  een 
vrijwilligersorganisatie, gericht op deelnemers woonachtig binnen de gemeente Tilburg.  
 

Uitgangspunten 
 
➢ De organisatie financieel ondersteunen in een deel van de noodzakelijk gemaakte vaste kosten om 

de amateurkunst in groepsverband mogelijk te maken. De financiële bijdrage is een percentage van  
de vaste kosten voor onder andere huisvesting en artistieke leiding.  

 
➢ De organisatie stimuleren deelnemers te werven om deel te nemen aan de amateurkunst in 

groepsverband, door het verstrekken van een extra financiële bijdrage per deelnemend lid. De 
financiële bijdrage is een percentage van het bedrag dat de organisatie per deelnemend lid aan 
contributie ontvangt.  
 

➢ De verleende bijdrage is slechts bedoeld als bijdrage in de vaste kosten van de organisatie, maar 
vervangt geenszins de plicht van de amateurkunstorganisatie om in eerste plaats zelf zorg te 
dragen voor een gezonde balans tussen de vaste uitgaven en inkomsten.  
 

➢ De vaste kosten per lid of deelnemer mogen niet onevenredig hoog worden als de organisatie als 
gevolg van het type amateurkunst of de maximaal groepsgrootte relatief hogere kosten heeft. In dat 
geval zal onderzocht worden of extra ondersteuning nodig is, mits organisatie ook zelf voldoende 
bijdraagt om de amateurkunst mogelijk te maken.     
 

Het geoormerkte budget voor deze regeling, is vastgelegd in het beleidsplan 2021-2025 en wordt 
jaarlijks samen met de percentages voor vaste kosten en leden opnieuw vastgesteld en indien nodig 
aangepast in de jaarbegroting. Meer informatie over het percentage en de exacte berekening staat 
beschreven onder Berekening bijdrage. 
 

Aanvraagprocedure 
 
1. De aanvraag vindt jaarlijks per 1 februari van het lopende jaar plaats. Hiervoor is een standaard 

digitaal aanvraagformulier beschikbaar, dat moet worden voorzien van de gevraagde bijlagen.  
2. De aanvraag en berekening van de bijdrage wordt beoordeeld en verwerkt door de adviseurs van 

Art-fact en voorgelegd aan het bestuur, dat de definitieve bijdrage vast stelt tijdens een 
bestuursvergadering.  

3. De toekenning of afwijzing vindt uiterlijk 1 april van het lopende jaar plaats. De aanvrager kan over 
de uitkomst bezwaar maken via de te volgen bezwaarprocedure.  

4. Om een aanvraag te kunnen doen, dient de aanvrager te voldoen aan de algemene voorwaarden.   
 

 



 

Algemene voorwaarden 
 

Begripsomschrijvingen  
a. amateurkunst: Kunstbeoefening in de vrije tijd, waarbij de amateurkunstenaar zijn kunst 

beoefent zonder daarvoor primair in zijn levensonderhoud te willen voorzien. 
b. organisatie: Een vrijwilligersorganisatie die rechtspersoonlijkheid bezit (vereniging of 

stichting) en die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk amateurkunst in 
groepsverband te organiseren en te verrichten ten behoeve van en door 
ingezetenen van de Gemeente Tilburg. 

c. kunstcategorieën Categorieën van kunstbeoefening in groepsverband met een minimum aantal 
leden per groep, onderscheiden : 
1. Zangkoor – minimaal 16 leden 

2. Muziektheatergroep – minimaal 16 leden 
3. Muziekgroep en -orkest (m.u.v. bands) – minimaal 24 leden 
4. Toneel- en dansgroep – minimaal 12 leden 

5. Beeldende kunst en audiovisuele vormgeving (AV) – minimaal 16 leden 
 

1. Algemene voorwaarden 
1.1 Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, dient een organisatie gedurende minimaal 2 

jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag actief te zijn op het gebied van 
amateurkunst en zich in het openbaar te hebben gepresenteerd in Tilburg.  

1.2  De organisatie heeft binnen de gemeentegrenzen haar reguliere repetitieruimte gevestigd en 
van de leden of deelnemers van de organisatie is 50% woonachtig in de gemeente Tilburg.  

1.3. De aanvrager is een vrijwilligersorganisatie, die als stichting of vereniging bij de Kamer van 
Koophandel staat ingeschreven in de gemeente Tilburg. 

1.4 Per kunstcategorie is een minimumaantal vaste leden vereist om als organisatie voor een 
bijdrage in aanmerking te komen.  

1.5 De leden betalen een contributie aan de organisatie voor het mogen deelnemen aan de 
 activiteiten van de organisatie. 
1.6 De activiteiten van de organisatie vinden met een zekere regelmaat plaats, minstens één keer 
 per twee weken en minimaal 26 keer per jaar.  
1.7 Het bestuur kan op advies van de adviseurs, afwijken van één of meerdere bepalingen van 
 deze regeling. 
 

2. Aanvraag en toekenning 
2.1 Een organisatie die voldoet aan de voorwaarden zoals geformuleerd onder punt 1 kan een 

aanvraag indienen via het door Art-fact te verstrekken digitale aanvraagformulier. 
2.2 De aanvraag dient uiterlijk 1 februari van het lopende jaar te worden ingediend, (digitaal) 

ondertekend door het voltallige bestuur van de organisatie.  
2.3 Naast het aanvraagformulier dient extra bewijslast te worden overgelegd, in de vorm van 

facturen, contracten en huurovereenkomsten. 
2.4 Er kan slechts bij één financiële regeling van Art-fact een aanvraag worden gedaan voor een 

bijdrage in de vaste kosten zoals opgenomen in het aanvraagformulier.  
2.5 De gevraagde gegevens hebben betrekking op het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor een 

bijdrage wordt aangevraagd.  
2.6 De ingediende gegevens voorzien van bewijslast vormen de basis voor het berekenen van de 

bijdrage, die te nimmer het maximum van € 6.000 per organisatie zal overstijgen. 
2.7 De beslissing op de aanvraag wordt uiterlijk binnen 8 weken na binnenkomst van de aanvraag 

genomen en via email bekend gemaakt. Binnen twee weken na vaststelling door het bestuur 
van Art-fact volgt de schriftelijke bevestiging en wordt de gehele bijdrage overgemaakt.  

2.8 Bij een eerste aanvraag dient de organisatie haar statuten te overleggen en een bewijs van 
inschrijving bij de kamer van koophandel. 

2.9 Bij een besluit tot het toekennen van de bijdrage wordt aan de aanvrager de verplichting 
opgelegd om wijzigingen te melden. Indien een organisatie, zonder opgaaf van redenen, in een 
jaar slechts ten dele of in zijn geheel niet heeft voldaan aan de voorwaarden, kan de bijdrage 
geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.  
 



 

Weigeringsgronden 
De bijdrage kan naast het niet voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 1 ook worden geweigerd 
indien gegronde reden bestaat aan te nemen dat: 
a. de activiteiten van de aanvrager niet in voldoende mate in het algemeen gemeentelijk belang zijn; 
b. de aanvrager ook zonder bijdrage over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit 

middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken; 
c. de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis 

hebben; 
d. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de bijdrage 

beschikbaar wordt gesteld; 
e. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het 

algemeen belang of de openbare orde; 
f. de activiteiten een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben. 
 

Bezwaarschrift 
De aanvrager kan binnen zes weken na dagtekening van de beschikkingsbrief schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht 
aan het bestuur van Art-fact, Koningsplein 11A, 5038 WG Tilburg. Het bezwaar wordt besproken op 
de eerstvolgende bestuursvergadering na ontvangst van de brief, waarna binnen twee weken een 
schriftelijke reactie volgt.   
 

Inwerkingtreding 
Deze regeling heeft betrekking op de verlening van financiële bijdragen die vanaf 1 januari 2022 gaan 
gelden. Deze regeling kan worden aangehaald als: de regeling Basisbijdrage Amateurkunst. Aldus in 
concept vastgesteld in de bestuursvergadering van Art-fact, 6 juli 2021 te Tilburg.  
 
Bij deze regeling hoort ook de bijlage tijdelijke aanpassingen FBA 2022, vastgesteld in de  
bestuursvergadering van 3 november 2021 te Tilburg 

  



 

Voorbeeld berekening financiële bijdrage1 
 
De bijdrage is opgebouwd uit: 

1. een percentage van 20% over een deel van de vaste kosten, te weten:  
- de huur van de vaste repetitie- en/of cursusruimte 
- de vergoeding voor de artistieke professional (dirigent, regisseur, choreograaf, 

workshopleider) 
 

2. een percentage van 10% over de contributie die de organisatie int per lid. Het bedrag wordt 
vastgesteld op basis van het aantal leden.  

 
Voorbeeld Muziekvereniging (met opstaporkest) 
 
Berekening bijdrage vaste kosten 
Huur repetitieruimte incl. opslag 40 weken per jaar bedraagt € 4.840 
Inhuur dirigent € 6.924 
Inhuur dirigent opstaporkest € 3.146 
Totale vaste kosten zijn 14.910 x 20% = € 2.982 
 
Berekening bijdrage voor contributie per lid 
10% van inkomsten uit contributie € 10.000 (50 leden x € 200) = € 1.000 
 
Voorbeeld Muziektheater (meerdere artistieke leiders) 
 
Berekening bijdrage vaste kosten 
Huur repetitieruimte per jaar bedraagt € 2.420  
Inhuur regisseur € 2.662 
Inhuur choreograaf €  2.662 
Inhuur dirigent € 4.356 
Totale vaste kosten zijn € 9.680 x 20% = €2420 
 
Berekening bijdrage leden 
10 % van inkomsten uit contributie € 7.500 (30 leden x 250) = € 750 
 
Voorbeeld Koor (met extra projectleden) 
 
Berekening bijdrage vaste kosten 
Huur repetitieruimte per jaar bedraagt € 1.210  
Inhuur regisseur inclusief reiskosten € 3.146 
Totale vaste kosten zijn € 4.356 x 20% = € 871,20 
 
Berekening bijdrage leden 
10 % van inkomsten uit contributie € 6.000 (20 leden x 300) = € 600 
10 % van inkomsten uit bijdrage projectleden € 1.000  (10 leden x 100) = € 100 
 

Totale FBB per 
organisatie 

Voorbeeld 1 
Muziekvereniging 

Voorbeeld 2 
Muziektheater 

Voorbeeld 3 
Koor 

voor vaste kosten € 2.982  € 2.420 €    871,20 

voor de leden € 1.000  €    750 €    700 

Totale bijdrage 2022 € 3.982  € 3.170 € 1.571,20 

 
NB 1. Naarmate een amateurkunstorganisatie hogere vaste kosten heeft stijgt de absolute bijdrage.  
 
NB 2. Naarmate de amateurkunstorganisatie meer contributie ontvangt door een hoger aantal leden of 
een hoge bedrag aan contributie per lid, stijgt de absolute bijdragezin. 

 
1 Het percentage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld  


