Subsidieregeling 'Tijdelijke stimulering
startende makers'
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidieregeling?
1. Deze regeling is voor activiteiten op het gebied van kunst. Het doel van deze subsidieregeling
is het herstellen en versterken van de culturele infrastructuur in 's-Hertogenbosch tijdens en na de
coronacrisis, door:
A. Het stimuleren en/of herstellen van de beroepspraktijk van startende autonome culturele
makers met een thuisbasis in de gemeente ‘s-Hertogenbosch,
B. Culturele organisaties in staat te stellen een opdracht te verstrekken aan een startende
professionele culturele maker met een thuisbasis in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Op basis van deze regeling kan maximaal € 5.000 subsidie per aanvraag aangevraagd worden.
2. U kunt:
A. een subsidie aanvragen voor individuele makers (deelregeling A);
B. een subsidie aanvragen voor opdrachtverstrekking van culturele organisaties aan startende
culturele professionals (deelregeling B).
Hieronder volgen eerst de algemene bepalingen die voor beide subsidiemogelijkheden gelden.
Daarna volgen de bepalingen die specifiek gelden voor de deelregeling individuele makers en daarna
de bepalingen die specifiek gelden voor de opdrachtverstrekking van culturele organisaties aan
startende culturele professionals.
Artikel 2 Begripsbepalingen
1. Kunst: beeldende kunst, dans, film, letteren, literatuur, mode, muziek, theater, urban cultuur of een
cross-over van bovengenoemde disciplines.
2. Startende maker: Een professionele kunstbeoefenaar die werkzaam is in een van
de bovengenoemde velden en die, of maximaal 10 jaar afgestudeerd is van een
kunstvakopleiding, of autodidact is met een cv waaruit blijkt dat die maximaal 10 jaar op
professioneel niveau werkzaam is.
3. Thuisbasis: Woonachtig of werkzaam in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De aanvrager
is ingeschreven als inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch, heeft een werkruimte in de
gemeente ’s-Hertogenbosch of is anderszins op een substantiële wijze professioneel verbonden
aan de gemeente.
4. Aanvrager: Een organisatie of natuurlijk persoon die een schriftelijk verzoek voor subsidie indient.
5. ASV: Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch.
6. Secretaris: Beleidsmedewerker van de gemeente die aanvragen op grond van deze regeling in
behandeling neemt.
7. Subsidieplafond: Het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze
subsidieregeling.
Artikel 3 Verdeling subsidiebedrag
1. Aan deze regeling is een maximaal subsidiebedrag verbonden. Dit heet het subsidieplafond. Het
subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 250.000,-.
2. Er is binnen het budget geen verdeling gemaakt tussen de deelregelingen A en B.
3. Wij verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. Voor het bepalen van het
bereiken van het subsidieplafond behandelen wij de subsidieaanvragen ‘op volgorde van
binnenkomst’. Wij nemen alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Hebt u de
gelegenheid gekregen om uw subsidieaanvraag aan te vullen? Dan geldt de datum van
binnenkomst van de complete aanvraag. Als wij uw aanvraag ontvangen nadat het
subsidieplafond is bereikt, dan nemen wij uw aanvraag niet meer in behandeling.

Artikel 4 Procedure
1. U dient een aanvraag in door het format voor de subsidieaanvraag via de website www.shertogenbosch.nl/subsidies te downloaden, in te vullen en op te sturen met
de gevraagde documenten
a. Digitaal via gemeente@s-hertogenbosch.nl onder vermelding
van “Aanvraag Stimuleringsregeling Startende Makers t.a.v. afdeling cultuur”
b. Via post: Gemeente ’s-Hertogenbosch, postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch
2. Indien de aanvraag compleet is wordt deze binnen 13 weken na ontvangst behandeld.
3. Een subsidie binnen deze regeling wordt bij een toekenning direct vastgesteld.
4. Na toekenning en besteding van de subsidie vindt verantwoording plaats op basis van steekproef.
A. DEELREGELING INDIVIDUELE MAKERS
Artikel 5 Wat is het doel van deze subsidie?
Deze deelregeling is bestemd voor subsidieverzoeken die de aanvrager in staat stellen diens
professionele activiteiten als startende professionele culturele maker, te initiëren of te hervatten, zoals
geformuleerd in artikel 1, lid 2, hierna te noemen deelregeling A.
Artikel 6 Voorwaarden startende makers
Uw aanvraag komt alleen in aanmerking voor subsidie als u:
1. Een startende maker bent;
2. een thuisbasis in de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft;
3. werkt vanuit een artistieke autonomie in één of meerdere disciplines zoals deze zijn
geformuleerd in artikel 2;
4. subsidie aanvraagt voor kosten die binnen één jaar na indiendatum worden gemaakt
en aantoonbaar gepaard gaan met het opnieuw
opstarten of stimuleren van uw professionele, culturele beroepspraktijk;
5. u de volgende stukken opstuurt bij de aanvraag:
− kostenoverzicht waarvoor u subsidie aanvraagt;
− toelichting op de kosten waarvoor u subsidie aanvraagt;
− bewijs dat u een professioneel maker bent (vakdiploma en/of cv);
− indien u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een uittreksel van de KvK.
Artikel 7 Weigeringsgronden startende makers
Wij wijzen uw subsidieaanvraag af als:
1. de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden of aan de ASV;
2. de aanvrager geen startende professionele culturele maker is;
3. de aanvrager onvoldoende heeft aangetoond dat deze werkt vanuit een artistieke autonomie;
4. de aanvrager een autodidact is en niet voldoende kan aantonen dat deze korter dan 10 jaar
werkzaam is als professioneel maker;
5. de aanvrager niet aannemelijk kan maken dat de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd,
noodzakelijk zijn voor het opnieuw opstarten of herstellen van diens culturele, professionele
beroepspraktijk;
6. de opgevoerde kosten niet realistisch of niet voldoende onderbouwd zijn;
7. de aanvrager subsidie aanvraagt voor commerciële activiteiten in opdracht van derden;
8. het vastgestelde subsidieplafond voor deze regeling is bereikt;
9. de subsidie ten goede komt aan kosten voor de persoonlijke levenssfeer;
10. de aanvrager reeds een subsidie heeft ontvangen uit deze regeling.
Artikel 8 Voorbeelden startende makers
Deze deelregeling is bestemd voor subsidieverzoeken die de startende maker in staat stellen diens
professionele activiteiten te hervatten of te versterken. Daaronder valt bijvoorbeeld te verstaan:
• het produceren en/of presenteren van nieuw werk;
• het volgen van een cursus of opleidingstraject ter verbetering de artistieke en/of zakelijke
aspecten van de beroepspraktijk; het initiëren of deelnemen aan een concert,
voorstelling, expositie, manifestatie, uitvoering of beurs;

•
•
•
•
•

het initiëren van een (voor)onderzoekstraject;
de zichtbaarheid van de eigen praktijk vergroten, bijvoorbeeld via een professioneel portfolio,
website of publicatie;
eenmalige kosten voor het (opnieuw) opstarten van de beroepspraktijk zoals huur werkruimte,
materiaalkosten, abonnementen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering/ professionalisering
van de beroepspraktijk, huur van een tentoonstellingsruimte, zaal of studio;
het aangaan van een samenwerking met culturele instellingen of organisaties t.b.v. het
initiëren van een culturele activiteit;
reis- en verblijfskosten voor (inter-)nationale AIR’s, exposities en beurzen.

Het is niet bedoeld voor:
• kosten in de persoonlijke levenssfeer zoals boodschappen, woonlasten, verzekeringen, etc;
• subsidiëren van kosten die (normaliter) gedekt worden door derden.
B. DEELREGELING SUBSIDIE VOOR OPDRACHTVERSTREKKING VAN CULTURELE
ORGANISATIE AAN STARTENDE CULTURELE PROFESSIONAL
Artikel 9 Wat is het doel van deze subsidie?
Deze deelregeling is bestemd voor subsidieverzoeken die de aanvrager in staat stellen een opdracht
te verstrekken aan een startende professionele culturele maker, zoals geformuleerd in artikel 1, lid 2,
hierna te noemen: deelregeling B.
Artikel 10 Voorwaarden subsidie voor opdrachtverstrekking door culturele organisatie
Uw aanvraag komt alleen in aanmerking voor subsidie als de aanvrager:
1. een culturele organisatie is die financiering aanvraagt voor het verstrekken van een opdracht aan
een startende maker met een thuisbasis in gemeente ’s-Hertogenbosch;
2. een subsidie aanvraagt om een opdracht te verstrekken aan een maker, die werkt vanuit een
artistieke autonomie in één of meerdere disciplines zoals deze zijn geformuleerd in artikel 2;
3. middels een sluitende begroting aantoont dat de subsidie in zijn geheel ten goede komt aan
de startende maker aan wie de opdracht wordt verstrekt;
4. in de subsidieaanvraag voldoende aan kan tonen dat de te verstrekken opdracht buiten de
reguliere activiteiten van de organisatie valt;
5. volgende stukken opstuurt bij de aanvraag:
• beschrijving van de opdrachtverstrekking aan de startende maker;
• naam maker en stukken die aantonen dat die een thuisbasis in gemeente ’s-Hertogenbosch
heeft en professioneel maker is (cv);
• begroting;
• toelichting op de begroting;
• uittreksel van de KvK.
Artikel 11 Weigeringsgronden subsidie voor opdrachtverstrekking door culturele organisaties
Wij wijzen uw subsidieaanvraag af als:
1. de aanvraag niet voldoet aan deze voorwaarden van de deelregeling of aan de ASV;
2. de aanvrager geen professionele culturele organisatie betreft;
3. de aanvrager niet voldoende aantoont dat de opdracht wordt verstrekt
aan een startende, individuele professionele culturele maker in de gemeente 'sHertogenbosch die vanuit een artistieke autonomie werkt;
4. de aanvrager niet voldoende aantoont dat de opdrachtverstrekking waarvoor subsidie wordt
aangevraagd, in zijn geheel ten goede komt aan de startende, professionele culturele maker
met een thuisbasis in de gemeente ’s-Hertogenbosch;
5. de aanvrager niet voldoende aantoont dat de opdrachtverstrekking een activiteit betreft die
buiten de reguliere, reeds gesubsidieerde activiteiten van de aanvragende organisatie valt;
6. de opgevoerde kosten niet realistisch of niet voldoende onderbouwd zijn;
7. het vastgestelde subsidieplafond voor deze regeling is bereikt;
8. de aanvrager meer dan éénmaal subsidie vraagt binnen deze regeling voor
een opdrachtverstrekking aan dezelfde culturele maker in de gemeente 's-Hertogenbosch.

Artikel 12 Voorbeelden subsidie voor opdrachtverstrekking culturele organisaties
Deze deelregeling is bedoeld om culturele organisaties in staat te stellen een opdracht te verstrekken
aan een startende professionele culturele maker met een thuisbasis in de gemeente ‘sHertogenbosch, waaronder bijvoorbeeld valt te verstaan:
• Een theateracteur, dramaturg of regisseur deel te laten nemen aan een theaterproductie;
• Een professionele muzikant uit te nodigen mee te werken aan een productie of uitvoering;
• Een beeldend kunstenaar een opdracht te verstrekken of te laten deelnemen aan een expositie;
• Een urban maker deel te laten nemen aan een expositie, theateruitvoering, dansvoorstelling,
spoken word uitvoering of manifestatie.
Het is niet bedoeld voor:
• Opdrachten die de aanvragende organisatie direct ten goede komen, zoals een opdracht voor een
kunstwerk op het eigen kantoor of voor een eigen collectie.
Artikel 13 Tot slot
Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:
1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 13 oktober 2021 onder voorbehoud van vaststelling
van het subsidieplafond door de gemeenteraad. De subsidieregeling wordt opgeheven op het
moment dat het subsidieplafond is bereikt.
2. Deze subsidieregeling heet Tijdelijke stimulering startende makers.
3. De Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) is op deze subsidieregeling van
toepassing.
Contactpersoon
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Loes van Huisseling
E-mail: l.vanhuisseling@s-hertogenbosch.nl
Tel.no.: 0646971008

