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Regeling 
Financiële Basisbijdrage Opleidingen
Art-fact beoogt met deze regeling een impuls te geven aan de artistieke kwaliteit van de amateurkunst door 
middel van een financiële bijdrage in de extra opleidingskosten. Hiervoor is een totaal budget van € 50.000 per 
jaar beschikbaar. De regeling is vanaf 2020 opgesplitst in twee aparte regelingen:
I. Opleiding en talentontwikkeling jeugd- en jongerenorkesten en -koren
II. Kwaliteitsimpuls overige amateurkunst 

Algemene voorwaarden voor beide regelingen 
• Aanvragen kunnen alleen worden gedaan door een amateurkunstorganisatie met als rechtspersoon een 

vereniging of stichting, gevestigd in Tilburg, Udenhout of Berkel-Enschot;
• De repetitie- of lesruimte bevindt zich in Tilburg, Udenhout of Berkel-Enschot;
• De amateurkunstorganisatie heeft als doel het op reguliere basis organiseren van lessen en/of repetities, 

waarvoor een kunstprofessional is ingehuurd.

I. Opleiding jeugd- en jongerenorkesten en –koren
Deze regeling heeft als doel een impuls te geven aan de opleiding en talentontwikkeling van jeugd en jongeren 
tot en met 27 jaar, binnen de vocale en instrumentele sector. De bijdrage is een vergoeding van maximaal 
33% in de opleidingskosten. Het betreft enerzijds een bijdrage in de lessen die een leerling volgt buiten de 
reguliere repetities van de amateurkunstorganisatie en anderzijds een bijdrage in de kosten voor de dirigent 
van het jeugd- en jongerenorkest of -koor. In bijzondere gevallen kan er bij nieuwe groepen of projecten in de 
aanloopfase ook een bijdrage in de huisvestingskosten van het jeugdorkest of jeugdkoor worden gegeven.

Aanvraagprocedure
• Er kan één keer per jaar (1 februari) een aanvraag worden ingediend;
• De aanvraag dient te worden gedaan door het bestuur van de amateurkunstorganisatie via het daarvoor 

bestemde aanvraagformulier en voorzien van de gevraagde bijlagen (zie hiervoor het aanvraagformulier);
• De aanvraag heeft betrekking op de reeds gemaakte opleidingskosten in het jaar voorafgaand aan de 

aanvraag;
• Download het aanvraagformulier Opleiding en talentontwikkeling jeugd- en jongerenorkesten en -koren 

en vul het in. Let op: uw gegevens worden niet automatisch opgeslagen als u het formulier online invult! 
U kunt uw aanvraagformulier op twee manieren bij Art-fact indienen:
Per e-mail: Verstuur het digitaal ingevulde aanvraagformulier naar info@art-fact.nl onder vermelding 

van Aanvraag Opleiding en talentontwikkeling. Stuur alle bijlagen in dezelfde mail met het 
aanvraagformulier mee. Papieren bijlagen dienen gescand of gefotografeerd te worden en 
digitaal bijgevoegd te worden. Documenten die Art-fact niet gelijktijdig in de mail met het 
aanvraagformulier ontvangt, worden niet in behandeling genomen.

Per post: Print het ingevulde aanvraagformulier uit en stuur dit samen met alle bijlagen naar  
Art-fact, Koningsplein 11A, 5038 WG Tilburg.

• Binnen vier weken volgt een reactie op de aanvraag;
• Bij een volledige of gedeeltelijke toekenning, wordt het bedrag per omgaande aan de organisatie 

overgemaakt.

https://www.art-fact.nl/fbo-financiele-bijdrage-opleidingskosten-incidenteel.html
mailto: info@art-fact.nl
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II. Kwaliteitsimpuls overige amateurkunst 
Deze regeling heeft als doel een impuls te geven aan de artistieke ontwikkeling van de leden en/of deelnemers 
van een amateurkunstgroep- of organisatie. De bijdrage is een vergoeding van maximaal € 2.000,- in de 
opleidingskosten per cursus- of kalenderjaar. Het betreft hier een bijdrage in de kosten voor het inhuren van 
één of meerdere experts gericht op de artistieke ontwikkeling van alle of een groep deelnemers/leden van de 
amateurkunstorganisatie. 

Specifieke voorwaarden
• Het gaat om een niet-reguliere activiteit met een begin– en einddatum in de vorm van een coachingtraject, 

workshop of reeks lessen die de deelnemers op een bijzondere manier helpen in hun artistieke ontwikkeling;
• De ingehuurde expert is niet de vaste kunstprofessional die de wekelijkse repetities of workshops verzorgt;
• De regeling is voor alle kunstdisciplines en voor alle leeftijden;
• Er kan niet van beide regelingen gebruik worden gemaakt, tenzij duidelijk is dat het om aanvullend traject 

gaat of voor een andere doelgroep binnen de organisatie, waarvoor nog geen eerdere subsidie van Art-fact is 
ontvangen in hetzelfde jaar;

• Er kan slechts één keer in de twee jaar gebruik worden gemaakt van deze regeling.

Aanvraagprocedure
• Er kan het hele jaar door een aanvraag worden gedaan, maar minimaal vier weken voor aanvang van het 

traject; 
• Voor deze regeling kan vanaf 1 april 2020 een aanvraag worden gedaan voor activiteiten die starten in mei 

2020 of later;
• De aanvraag dient te worden gedaan door het bestuur van de amateurkunstorganisatie via het daarvoor 

bestemde aanvraagformulier en voorzien van de gevraagde bijlagen (zie hiervoor het aanvraagformulier);
• Download het aanvraagformulier Kwaliteitsimpuls amateurkunst en vul het in.  

Let op: uw gegevens worden niet automatisch opgeslagen als u het formulier online invult!  
U kunt uw aanvraagformulier op twee manieren bij Art-fact indienen:
Per e-mail: Verstuur het digitaal ingevulde aanvraagformulier naar info@art-fact.nl onder vermelding van 

Aanvraag Kwaliteitsimpuls. Stuur alle bijlagen in dezelfde mail met het aanvraagformulier mee. 
Papieren bijlagen dienen gescand of gefotografeerd te worden en digitaal bijgevoegd te worden. 
Documenten die Art-fact niet gelijktijdig in de mail met het aanvraagformulier ontvangt, worden 
niet in behandeling genomen.

Per post: Print het ingevulde aanvraagformulier uit en stuur dit samen met alle bijlagen naar  
Art-fact, Koningsplein 11A, 5038 WG Tilburg.

• Binnen twee weken volgt een reactie op de aanvraag;
• De uitbetaling geschiedt na afloop van het traject op basis van het indienen van facturen;

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen over de regeling Financiële Basisbijdrage Opleidingen of heeft u hulp nodig bij het invullen van 
de aanvraag, neem dan contact op met judith.ensel@art-fact.nl of bel 013 - 53 60 869 / 06 - 16 82 79 88. 

https://www.art-fact.nl/fbo-financiele-bijdrage-opleidingskosten-incidenteel.html
mailto: info@art-fact.nl
mailto: judith.ensel@art-fact.nl

