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Tijdelijke aanpassingen behorend bij de regeling FBA 

De proefaanvraag voor de nieuwe FBA regeling is uitgezet bij 17-tal verenigingen, de  aanvragen 

zijn verwerkt en de knelpunten geïnventariseerd. Die zijn als volgt: 

1. De meerderheid van de verenigingen gaat een terugval ervaren in de bijdrage als gevolg van  

de nieuwe beoordelingssystematiek en het afschaffen van normbedragen voor de 

verschillende kunstcategorieën.  

2. Niet elke vereniging heeft dezelfde vaste kosten en voor een producerende groep zoals 

toneel en muziektheater is het lastiger onderscheid te maken in de vaste en incidentele 

productie gerelateerde kosten.   

3. Door Corona is het aantal leden soms fors afgenomen en wijken de vaste kosten ook enorm 

af van wat in een normaal jaar het geval zou zijn geweest. 

4. Een enkele groep gaat onder de nieuwe normering komen voor het verplicht aantal leden en 

een enkele groep voldoet niet aan de voorwaarde dat 50% van het aantal leden uit Tilburg 

moet komen. 

Ad 1: 

Dat deze nieuwe regeling leidt tot een lagere bijdrage is ingecalculeerd. Het totale budget voor 

de FBA is ook op 20.000 lager begroot ten gunste van twee nieuwe regelingen voor project 

bijdragen Onze regelingen - Art-fact. Echter, bij een terugval van de bijdrage van meer dan 30% 

zal Art-fact per geval bekijken wat hiervan de oorzaak is en in overleg met de aanvrager bekijken 

of en hoe deze terugval tijdelijk of structureel kan worden opgevangen.  Het valt te overwegen 

om kleine groepen een hogere vergoeding te geven over de vaste lasten. Uitgangspunt blijft dat 

de aanvrager voor een groot deel zelf de vaste kosten van vereniging moet kunnen dragen.   

Ad 2 

In het aanvraagformulier staat aangegeven welke kosten mogen worden opgevoerd als vaste 

kosten voor de berekening van de bijdrage. In zijn algemeenheid geldt dat productiekosten 

(techniek, decor, kleding, communicatie etc.) als projectkosten worden gezien en dus niet 

meegenomen mogen worden als vaste kosten. Hier kan i.o.m. de adviseurs van Art-fact in 

sommige gevallen van worden afgeweken als hiervoor goede redenen zijn.  

Ad 3. 

De aanvrager krijgt de gelegenheid om in deze aanvraagperiode zelf een keuze te maken of men 

2019, 2020 of 2021 kiest als normjaar voor de aanvraag.   

Ad 4: 

Mocht een aanvrager onder het minimum zitten met het verplicht aantal leden, dan krijgt de 

aanvrager maximaal 2 jaar de tijd om het benodigde aantal leden te bereiken. Indien een 

aanvrager niet voldoet aan de 50% norm Tilburgse leden, dan zal voor de berekening van de 

bijdrage over het aantal leden, naast de Tilburgse leden, slechts 50% van de niet Tilburgse leden 

meetellen. 

 

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

