Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening 2020
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?
Het doel van deze subsidie is zoveel mogelijk mensen in staat stellen om actief een vorm van
amateurkunst te beoefenen. Dit gebeurt in verenigingsverband.
Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?
Een vereniging voor amateurkunst* kan subsidie aanvragen. Deze organisatie:
1. heeft alleen of vooral de bevordering van amateurkunstbeoefening als doel;
2. bestaat minimaal één jaar;
3. heeft geen winstoogmerk;
4. organiseert activiteiten die geheel of grotendeels ten goede komen aan inwoners van de
gemeente ’s-Hertogenbosch;
5. organiseert jaarlijks op eigen kosten en risico minimaal twee openbare uitvoeringen of
tentoonstellingen in ’s-Hertogenbosch waarbij de vereniging zich presenteert.
*Het college kan organisaties van en voor amateurs die geen vereniging zijn, bij uitzondering toch in
deze regeling opnemen.
Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling
In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:
- Organisatie: Een rechtspersoon, zoals een vereniging of stichting.
- ASV: Algemene Subsidieverordening
- Amateurkunst: Kunst beoefenen in verenigingsverband. En niet voor het beroep.
- Actieve leden: Contributie betalende leden van een organisatie. Ze voeren de artistieke activiteiten
uit. Artistieke leiders, begeleiders die een vergoeding ontvangen, ereleden, commissarissen en
dergelijke tellen niet mee als actieve leden.
- Boekjaar: Het jaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.
- “Gelijke verdeling subsidiebedrag”-methode: Alle volledige subsidieaanvragen sparen wij op tot de
sluitingsdatum van 15 februari 2020. Daarna verdelen wij het totale subsidiebedrag over het
aantal aanvragers op basis van het schema in artikel 5. Het kan zijn dat dit gevolgen heeft voor de
hoogte van de toe te kennen subsidie.
- Jeugdlid: Een in de gemeente ’s-Hertogenbosch wonend actief lid onder de 19 jaar (op 1 januari
van het jaar waarvoor de subsidie is).
- Subsidieplafond: het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze
subsidieregeling. De gemeenteraad stelt dit subsidieplafond jaarlijks vast bij vaststelling van de
begroting. Als uw aanvraag is ontvangen nadat het subsidieplafond is bereikt, verstrekken wij
geen subsidie meer.
Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?
U kunt een subsidie aanvragen voor de beoefening van amateurkunst in verenigingsverband. We
onderscheiden verschillende vormen van amateurkunst. U kunt deze vormen vinden in de tabel,
artikel 5.
Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
U kunt in aanmerking komen voor een subsidie. De hoogte van deze subsidie kunt u vinden in de
tabel. U kunt deze subsidie jaarlijks aanvragen.

Vormen van amateurkunst

Basissubsidie Minimaal aantal
actieve leden om in
aanmerking te komen
(artikel 5)
voor basis-subsidie
(artikel 5)

Aanvullend voor in
’s-Hertogenbosch
wonende actieve
leden boven de
norm (artikel 6)

Aanvullend voor in
’s-Hertogenbosch
wonende actieve
jeugdleden
(artikel 6)
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1. Harmonie- en fanfarekorpsen *)

€ 4.450, -

32

€ 22,10 per lid;

€ 55,15 per jeugdlid

€ 2.659, -

15

€ 22,10 per lid;

€ 55,15 per jeugdlid

3. Big bands en jazzorkesten

€ 2.659, -

15

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

4. Symfonieorkesten

€ 2.659, -

32

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

5. Accordeonorkesten

€ 1.766, -

20

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

6. Zangkoren

€ 1.805, -

30

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

7. Kamerkoren

€ 1.805, -

14

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

8. Opera- en operettegezelschappen

€ 2.659, -

40

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

9. Toneelgezelschappen

€ 1.522, -

12

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

10. Verenigingen voor beeldende kunst

€ 5.833, -

80

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

11. Verenigingen voor film en fotografie

€ 897, -

16

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

12. Orgelclubs

€ 595, -

20

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

2. Zelfstandige drumbands.
(tamboerkorpsen, tamboer- en pijperkorpsen,
tamboer- en fluitkorpsen, tamboerkorpsen met
klaroenen/signaaltrompetten/jachthoorns en/of
lyra's)

*) Muziekkorpsen die uit meerdere zelfstandige eenheden bestaan kunnen per eenheid (tot een
maximum van drie eenheden) in aanmerking komen voor subsidie wanneer per eenheid voldaan
wordt aan de eis van het minimum aantal actieve leden. Daarbij kan een actief lid maar bij één
onderdeel worden aangemerkt. Ook als eenzelfde lid bij meer eenheden actief is. Voor het
College is de feitelijke situatie van het functioneren van de vereniging uitgangspunt bij het
toekennen van subsidie.
1. Uw organisatie mag jaarlijks een bedrag reserveren voor uniformen, instrumenten en/of
voorstellingen/producties. Deze reserves en fondsen moeten zichtbaar zijn in de jaarrekening. Het
college kan een bovengrens stellen aan reserve- en fondsvorming.
2. Het College behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen af te wijken van het gestelde in
artikel 5.
Artikel 6 Hoeveel aanvullende subsidie kunt u aanvragen?
In sommige situaties kunt u naast de basissubsidie (zie artikel 5) nog een aanvullende subsidie
aanvragen.
1. U kunt een aanvullende subsidie aanvragen als uw organisatie actieve leden boven de norm heeft
die in ’s-Hertogenbosch wonen en voor jeugdleden uit ’s-Hertogenbosch. De bedragen staan in de
tabel in artikel 5. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
a. u kunt deze aanvullende subsidie per jeugdlid slechts één maal per jaar aanvragen. Ook
als dit jeugdlid deel uitmaakt van verschillende (onder)afdelingen/eenheden van uw
organisatie.
b. u kunt deze aanvullende subsidie alleen aanvragen als u de ledenlijst (met geboortedata)
meestuurt die door het bestuur is gecontroleerd. Deze lijst moet actueel zijn per 1 januari
2020.
2. U kunt een aanvullende subsidie aanvragen als uw organisatie huurkosten voor repetitieruimte
heeft die in 2019 hoger waren dan € 1.030,-. Het aanvullende subsidiebedrag is 50 % van uw
totale huurkosten voor repetitieruimte in 2019, verminderd met € 930,- tot een maximum van €
605,-.
Artikel 7 Hoe vraagt u aan?
1. Wij sturen alle bij ons bekende amateurkunstverenigingen medio december 2019 een attentiebrief
over de subsidieaanvraag.
2. U dient een digitale aanvraag voor deze subsidie in via een door het college vastgesteld formulier
dat op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch verkrijgbaar is. (https://www.shertogenbosch.nl/subsidies .
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3. Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze
subsidieregeling.
Artikel 8 Hoe verloopt de subsidieprocedure?
1. Uw aanvraag voor de basissubsidie en een eventuele aanvraag voor aanvullende subsidie is
uiterlijk 15 februari 2020 in ons bezit.
2. U ontvangt binnen 13 weken na de sluitingsdatum een besluit op uw aanvraag. De subsidie wordt
conform artikel 19.4 van de ASV direct vastgesteld. Dit betekent dat wij geen verantwoording
vragen. Wel kunt u steekproefsgewijs worden gevraagd gegevens aan te leveren. U moet daarom
de gegevens bewaren.
3. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Wij verdelen
dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. Wij gebruiken hiervoor de ‘gelijke verdeling
subsidiebedrag- methode’.
Artikel 9 Slotbepalingen
1. Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2020.
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2021.
3. Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt jaarlijks (veranderd of
onveranderd) deze subsidieregeling vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en
de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.
4. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening 2020.
5. Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) van
kracht.

Contactpersoon
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Janne van Wijnen
T: 06 278 58 696
E-mail: j.vanwijnen@s-hertogenbosch.nl
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