Subsidieregeling Amateurkunsten en Georganiseerd
Muziekonderwijs 2022
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidieregeling?
Het bevorderen van amateurkunstbeoefening in verenigingsverband.
A.
B.
C.
D.

Een subsidie aanvragen voor een muziekvereniging met jeugdleden
Een subsidie aanvragen voor een kinderkoor
Een subsidie aanvragen voor een amateurvereniging zonder jeugdleden
Een subsidie aanvragen voor georganiseerd muziekonderwijs

Artikel 2 Woordenlijst
In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:
1. Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV): De Algemene subsidieverordening ’sHertogenbosch. Deze ASV geldt bij alle subsidieaanvragen;
2. amateurkunst: kunst beoefenen in verenigingsverband. En niet voor het beroep.
3. amateurvereniging*: een groep mensen die amateurkunst beoefent in verenigingsverband;
4. jeugdleden: leden die per 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd: 18 jaar
of jonger zijn, woonachtig zijn in de gemeente ’s-Hertogenbosch, contributie betalen en actief aan
de repetities deelnemen;
5. jeugdorkest: een orkest dat geheel uit jeugdleden bestaat en een eigen programma kent;
6. opstaporkest: een orkest met een substantieel deel jeugdleden dat een eigen programma kent;
7. jeugdopleiding: bieden van muziekles door een professionele muziekdocent;
8. kinderkoor: een zangkoor gericht op jeugd dat wekelijks (40 x per jaar) repeteert;
9. muziekvereniging: een groep mensen die in verenigingsverband muziek maakt, zoals harmonieën
en fanfares;
10. organisatie: een rechtspersoon, zoals een vereniging of stichting;
11. muziekschool: een organisatie met als hoofddoel muziekeducatie zonder winstoogmerk;
12. muziekles/muziekeducatie: muziekles voor alle muziekinstrumenten;
13. muziekdocent: persoon met lesbevoegdheid die muziekles geeft en verbonden is aan de
muziekschool via arbeidsverband of als zelfstandige is ingehuurd door de organisatie. De docent
is gekwalificeerd en bevoegd;
14. leerlingen van muziekscholen: unieke, betalende cursisten van de muziekschool (voor de subsidie
geldt dat het om leerlingen gaat tot en met 18 jaar, woonachtig in ’s-Hertogenbosch, en die 19
lessen of meer volgen in 2022).
*Het college kan organisaties van en voor amateurs die geen vereniging zijn, bij uitzondering toch in
deze regeling opnemen.
A. Muziekverenigingen met jeugdleden
Artikel 3 Wat is het doel van deze subsidie?
Het doel van deze subsidie is het bevorderen van actieve muziekbeoefening in georganiseerd
verband voor jeugd tot en met 18 jaar, woonachtig in ’s-Hertogenbosch.

Artikel 4 Wie kan deze subsidie aanvragen?
1. De subsidie kan worden aangevraagd door de muziekverenigingen - harmonieën en fanfares mét jeugdleden en die voldoen aan de volgende voorwaarden:
De vereniging
− heeft alleen of vooral de bevordering van amateurkunstbeoefening als doel;
− organiseert muzikale activiteiten, die geheel of grotendeels ten goede komen aan inwoners
van de gemeente ’s-Hertogenbosch;

−
−
−

bestaat minimaal een jaar;
heeft minimaal 35 betalende actieve leden (totaal);
heeft een minimum aantal jeugdleden van 10 of heeft een plan om dit zo snel mogelijk maar
uiterlijk in 2024 te realiseren;
− heeft een apart onderdeel speciaal ingericht voor de jeugd, zoals een opleidingsorkest of een
opstaporkest of heeft een plan om dit te realiseren, zo snel mogelijk maar uiterlijk 2024;
− biedt de jeugd een muziekopleiding aan of heeft een plan om dit te realiseren zo snel mogelijk
maar uiterlijk in 2024;
− biedt voor de jeugd een specifiek programma of heeft een plan om dit te realiseren zo snel
mogelijk maar uiterlijk in 2024;
− houdt wekelijkse repetities (minimaal 40 weken);
− verzorgt minimaal twee keer per jaar op eigen initiatief en kosten een optreden in ’sHertogenbosch;
− heeft volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
− heeft een Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan;
− heeft geen winstoogmerk.
2. Muziekverenigingen met jeugdleden die in 2020 uit de RAK subsidie ontvingen vallen onder een
afbouwregeling.
Artikel 5 Waarvoor kunt u subsidiebedrag aanvragen?
U kunt een subsidie aanvragen voor de wekelijkse beoefening van amateurkunst in
verenigingsverband (minimaal 40 weken).
−
−
−
−

U kunt subsidie van maximaal € 225,- aanvragen voor elk jeugdlid tot en met 18 jaar dat
woonachtig is in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
U kunt subsidie van maximaal € 2.000,- aanvragen voor een bijdrage in de kosten van de
jeugdafdeling/orkest/opleiding.
U kunt subsidie aanvragen van maximaal € 2.280,- voor een bijdrage in de organisatiekosten van
de vereniging.
De totale subsidie mag niet hoger zijn dan het totaal van de lesgelden/contributie van alle leden.

B. Kinderkoren
Artikel 6 Doel van deze subsidie
Het doel van deze subsidie is het bevorderen van actieve zang- en muziekbeoefening in
georganiseerd verband door jeugd tot en met 18 jaar woonachtig in ‘s-Hertogenbosch.
Artikel 7 Wie kan aanvragen?
1. De subsidie kan worden aangevraagd door kinderkoren met jeugdleden, die voldoen aan de
volgende voorwaarden:
Het kinderkoor:
− is een vereniging;
− heeft de bevordering van amateurkunstbeoefening als doel;
− organiseert muzikale activiteiten, die geheel of grotendeels ten goede komen aan inwoners
van de gemeente ’s-Hertogenbosch;
− bestaat minimaal een jaar;
− heeft minimaal 35 contributie betalende jeugdleden (totaal);
− houdt wekelijkse repetities (minimaal 40 weken);
− verzorgt minimaal twee keer per jaar op eigen initiatief en kosten een optreden in ’sHertogenbosch;
− heeft volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
heeft een Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan;
− heeft geen winstoogmerk.
2. kinderkoren die in 2020 subsidie ontvingen uit de RAK vallen onder een afbouwregeling.

Artikel 8 Waarvoor kunt u aanvragen
U kunt een subsidie aanvragen voor de wekelijkse beoefening van amateurkunst in
verenigingsverband (40 weken).
−
−
−

U kunt subsidie van maximaal € 60,- aanvragen voor elk jeugdlid tot en met 18 jaar dat
woonachtig is in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
U kunt subsidie van maximaal € 850,- aanvragen voor een bijdrage in de organisatiekosten van de
vereniging.
De totale subsidie mag niet hoger zijn dan het totaal van de lesgelden/contributie van alle leden.

C. Amateurverenigingen
Artikel 9 Doel van deze subsidie
Het ondersteunen van de beoefening van amateurkunst in verenigingsverband.

Artikel 10 Wie kan deze subsidie aanvragen?
1. Een vereniging voor amateurkunst die voldoet aan de volgende voorwaarden kan subsidie
aanvragen.
De vereniging:
− heeft de bevordering van amateurkunstbeoefening als doel;
− organiseert activiteiten die geheel of grotendeels ten goede komen aan inwoners van de
gemeente ’s-Hertogenbosch;
− bestaat minimaal één jaar;
− heeft minimaal 12 betalende actieve leden;
− houdt wekelijks repetitie of les (minimaal 40 weken per jaar);
− heeft geen winstoogmerk.
2. voor de amateurverenigingen voor volwassenen die in 2020 subsidie ontvingen uit de RAK geldt
een afbouw regeling.

Artikel 11 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?
U kunt een subsidie aanvragen voor de wekelijkse beoefening van amateurkunst in
verenigingsverband (minimaal 40 weken).
−
−

U kunt subsidie van maximaal € 850,- aanvragen voor een bijdrage in de organisatiekosten van de
vereniging.
De totale subsidie mag niet hoger zijn dan het totaal van de lesgelden/contributie van alle leden.

D. Georganiseerd muziekonderwijs
Artikel 12 Wat is het doel van deze subsidie?
Het bevorderen van actieve muziekbeoefening door jeugd tot en met 18 jaar woonachtig in ‘sHertogenbosch door georganiseerd professioneel onderwijs op een centrale locatie in de gemeente ‘sHertogenbosch.

Artikel 13 Wie kan deze subsidie aanvragen?
1. Deze regeling staat in 2022 alleen open voor muziekscholen/organisaties van georganiseerd
muziekonderwijs die een meerjarige aanvraag voor de BCB 2021-2024 indienden.
2. Een muziekschool kan subsidie aanvragen. Deze organisatie:
− is een stichting, coöperatie, of andere rechtspersoon;
− is gevestigd in de gemeente ’s-Hertogenbosch;

−
−
−
−
−
−
−

heeft geen winstoogmerk;
bestaat minimaal een jaar;
huurt zelfstandig een ruimte om de lessen te geven;
heeft minimaal jaarlijks 100 unieke leerlingen tot en met 18 jaar;
het gaat om leerlingen die op 1 januari van het jaar dat subsidie wordt aangevraagd en
verstrekt 18 jaar of jonger zijn;
de docenten zijn gekwalificeerd en bevoegd als muziekdocent;
de organisatie biedt aanbod via www.actiefindenbosch.nl.

Artikel 14 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?
U kunt subsidie van maximaal € 150,- aanvragen per leerling tot en met 18 jaar woonachtig in de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze leerling volgt 19 lessen of meer in 2022;
−
−

U kunt subsidie van maximaal € 2.000.- aanvragen voor de organisatie.
U kunt deze subsidie alleen aanvragen als u de jeugdledenlijst (met woonplaats en geboortedata)
meestuurt die door het bestuur is gecontroleerd. Deze lijst moet actueel zijn per 1 januari 2022.

Algemene bepalingen
Artikel 15 Hoe vraagt u aan?
1. 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 ).
2. Verenigingen die in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd eerder
subsidie uit deze regeling kregen, ontvangen medio december 2021 een attentiemail over de
subsidieaanvraag 2022.
3. Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze
subsidieregeling.

Artikel 16 Hoe verloopt de subsidieprocedure?
1. Subsidieaanvragen voor 2022 moeten uiterlijk op 15 februari 2022 bij ons binnen zijn.
2. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Wij verdelen
dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers aan de hand van de ‘Gelijke verdeling
subsidiebedrag”-methode. Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond sparen wij
alle volledige subsidieaanvragen op tot de sluitingsdatum. Daarna verdelen wij het totale
subsidiebedrag op basis van de in de Regeling gestelde voorwaarden over de toegekende
aanvragers.
3. Bij overvraging, berekenen we naar rato een korting op de subsidie. Het kan zijn dat dit gevolgen
heeft voor de hoogte van de toe te kennen subsidie.
4. Een eventueel overschot hevelen wij over naar het budget Knelpunten Amateurkunst;
5. U ontvangt binnen 13 weken na de sluitingsdatum een besluit op uw aanvraag.
Artikel 17 Controle via steekproef
1. Elk jaar controleren wij een aantal subsidies die direct zijn vastgesteld. Dat zijn de subsidies onder
de € 5.000,-. We bekijken of de activiteiten zijn verricht en aan de geldende voorwaarden is
voldaan.
2. Welke subsidies dat zijn, bepalen wij met een steekproef. De gegevens waarop de
subsidieverlening is gebaseerd, moeten als bewijsstukken in uw administratie aanwezig zijn. Deze
bewijsstukken moeten tot 1 jaar na afloop van het subsidiejaar bewaard blijven. Het gaat hierbij
o.a. om de ledenlijst en het inhoudelijk en het financieel verslag van uw vereniging.

Artikel 18 Tot slot
1. Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2022;
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2023;
3. Het college stelt jaarlijks (veranderd of onveranderd) deze subsidieregeling vast. Daarna
publiceert het college de subsidieregelingen en de subsidieplafonds voor het komende jaar;
4. Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van een artikel of artikelen van deze
subsidieregeling;
5. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Amateurkunsten en Georganiseerd muziekonderwijs
2022;
6. De Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) is op deze regeling van toepassing.
Contactpersoon
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Janne van Wijnen
T: 073 6159797
E-mail: j.vanwijnen@s-hertogenbosch.nl

