
 

Subsidieregeling behorende bij het Fonds Amateurkunst Zwolle  
 

1.1.  Subsidiedoel   
Het fonds richt zich op verbetering van kwaliteit binnen de amateurkunst; 

 vernieuwing van de amateurkunst; 
 deskundigheidsbevordering en kennisdeling (artistiek en bestuurlijk) op het terrein van 

amateurkunst; 
 doorstroom van binnenschoolse naar buiten- en naschoolse kunstbeoefening op het terrein 

van amateurkunst; 
 
1.2. Subsidiecriteria 
Een subsidie kan slechts verleend worden indien aan de volgende subsidiecriteria wordt voldaan. Het 
project/ de activiteit moet: 

1. op het gebied van amateurkunst liggen; 
2. in de vrije tijd plaatsvinden (dus buiten school/werktijd); 
3. openbaar toegankelijk zijn; 
4. in tijd begrensd zijn (maximaal 12 maanden); 
5. overwegend van en voor inwoners van Zwolle zijn; 
6. een duidelijke doelstelling hebben en aansluiten bij minimaal 1 van de onderstaande doelen: 

 vernieuwing1 van de amateurkunst (bijvoorbeeld door nieuwe samenwerkingsverbanden); 
 deskundigheidsbevordering en kennisdeling (artistiek en bestuurlijk) op het terrein van 

amateurkunst; 
 doorstroom van binnenschoolse naar buiten- en naschoolse kunstbeoefening op het 

terrein van amateurkunst; 
7. beschikken over voldoende organisatorische, artistieke en/of educatieve deskundigheid voor 

de beoogde doelgroep; 
8. bijdragen tot een actieve deelname van de doelgroep bij de uitvoering van het project; 
9. voldoende draagvlak hebben zoals onder meer blijkt uit de te verwachten publieke 

belangstelling en de samenwerking met en/of financiële bijdragen van derden; 
10. beschikken over een realistische en sluitende begroting.  
11. Voor een financiële bijdrage voor een project/activiteit komen in aanmerking: 
 rechtspersonen (instellingen) zonder winstoogmerk (zoals een vereniging of stichting). 

Een aanvraag van een rechtspersoon moet passen binnen de eigen statutaire 
doelstelling van deze rechtspersoon en bovendien dient deze rechtspersoon statutair of 
feitelijk gevestigd te zijn op het grondgebied van gemeente Zwolle; 

 natuurlijke personen (indien u beschikt over een VOG). 
 
1.3. Niet subsidiabel 
Niet subsidiabel zijn:  

1. Projecten/ activiteiten in het kader van uitwisselingen en jubilea, tenzij deze nadrukkelijk 
vallen onder de criteria van artikel 1.2.;    

2. projecten/ activiteiten met het karakter van een receptie of feest;    
3. projecten/ activiteiten geheel of gedeeltelijk ondernomen door studenten of scholieren in het 

kader van hun opleiding of studie;    
4. projecten/ activiteiten waarmee een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk doel wordt 

nagestreefd;    
5. uitgaven voor consumpties, reis- en verblijfkosten en prijzen/prijsuitreikingen; 
6. reguliere lessen; 
7. projecten/ activiteiten waarvoor eerder een subsidie is verleend door de Gemeente Zwolle 

(anders dan de regeling amateurkunst); 
8. kosten van overhead, indien deze meer dan 5% van de totale begroting zijn; 
9. Projecten/ activiteiten met een winstoogmerk. 

 
  

                                                        
1 Onder vernieuwing wordt verstaan: 

 Kwantitatieve vernieuwing: meer mensen of een nieuwe doelgroep worden bereikt; 
 Kwalitatieve vernieuwing voor de eigen organisatie: verbetering van de eigen organisatie of 

van de artistieke inhoud; 
 Artistiek vernieuwend voor het amateurkunstveld in Zwolle. 
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1.4. Subsidiemethodiek 
1. De aanvrager dient ten minste 50% zelf bij te dragen in de kosten van het project/ de activiteit. 

Bijvoorbeeld door inkomsten uit entree, sponsoring, fondsen en dergelijke.  
2. Een subsidie kan ten hoogste driemaal voor dezelfde activiteit verleend worden. In 

uitzonderlijke gevallen kan de commissie besluiten hierop een uitzondering te maken en kan 
een activiteit voor een vierde keer worden gesubsidieerd, mits er duidelijk vernieuwende 
aspecten in  voorkomen.  

1.5. Subsidieaanvraag 
1. Aanvragen voor het fonds moeten ingediend worden middels een digitaal aanvraagformulier: 

dit formulier is te downloaden vanaf de website http://amateurkunst.stadkamer.nl ;  
2. De aanvraag moet digitaal worden ingediend; 
3. Aanvragen via email worden door Stadkamer als 'ondertekende' inschrijving beschouwd en 

als zodanig behandeld;  
4. De aanvraag moet u uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het kwartaal waarin het 

project/ de activiteit plaatsvindt, indienen. 
5. Een aanvraag wordt (pas) in behandeling genomen nadat deze volledig en naar waarheid  is 

ingevuld; 
6. De aanvragen worden bij iedere indieningstermijn behandeld in volgorde van ontvangst; 

 
1.6.  Subsidieverlening en -vaststelling  

1. De aanvraag wordt na ontvangst eerst getoetst aan de subsidieregeling. Als de aanvraag 
hieraan voldoet, dan beoordeelt een commissie de aanvraag. Dit advies is bindend, mits er 
voldoende financiële middelen beschikbaar zijn vanuit het Fonds.  

2. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de beoordeling van de subsidieaanvraag.  
3. Bij een subsidieverlening tot € 4.000,-- vindt direct subsidievaststelling plaats.    
4. Bij een subsidieverlening vanaf € 4.000,-- dient de organisatie binnen 4 maanden na afloop 

van het project/de activiteit een aanvraag in tot subsidievaststelling in vorm van een 
inhoudelijk en financieel  verslag van de culturele activiteit.    

5. De commissie kan aan de subsidieverlening en -vaststelling nadere voorschriften verbinden. 
   

6. De subsidievaststelling kan nooit hoger zijn dan het verleende subsidiebedrag.  
7. Een financiële bijdrage wordt altijd verleend onder de voorwaarde dat door de Gemeente 

Zwolle voldoende gelden aan Stadkamer amateurkunst ter beschikking worden gesteld. 
8. De subsidie kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de activiteiten waarvoor de subsidie is 

verstrekt, niet binnen een in het besluit tot subsidieverlening genoemde termijn zijn gestart. 
9. Omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een wijziging, intrekking of vaststelling van 

de subsidie meldt de ontvanger van de subsidie zo snel mogelijk schriftelijk bij het Fonds. 
Daarbij worden de relevante stukken meegestuurd.  

1.7. Slotbepalingen 
Deze regeling is in werking getreden op 1 maart 2016. Voor het overige zijn de bepalingen van 
de statuten en het huishoudelijk reglement van Stadkamer van toepassing. 
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