
Projectgelden Amateurkunst 
  
Vanwege de coronacrisis zijn de criteria voor de Projectgelden Amateurkunst tijdelijk 
aangepast. Deze tijdelijke aanpassing is toegevoegd in het rood. 
 

 
Begripsbepalingen: 

In deze projectgelden wordt verstaan onder:   
1. Amateurkunst: kunst die zonder winstoogmerk en niet beroepsmatig, hetzij in 
verenigingsverband, dan wel door instellingen zonder leden, wordt bedreven of uitgevoerd.   
2. Instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en zich ten doel stelt zonder 
winstoogmerk activiteiten te verrichten ten behoeve van de Veenendaalse samenleving op het 
gebied van de amateurkunst.   
3. Activiteit: cultureel/artistieke uitvoering of voorstelling in Veenendaal die openbaar toegankelijk 
is en waaraan door publiciteit bekendheid is gegeven (ook online activiteiten en uitvoeringen of 
presentaties). 

 
Doelstelling van de projectgelden Amateurkunst:  
Het vergroten van het culturele aanbod in Veenendaal door het stimuleren en bevorderen van extra 
activiteiten (ook het online aanbod).  
  
Procedure: 

Hoe dient een instelling een aanvraag in?  
Een instelling kan een aanvraag indienen door een aanvraagformulier in te vullen op de 
website www.maakveenendaal.nl.   
  
Instellingen kunnen een beroep doen op de Cultuurmakelaar voor advies omtrent aanvragen en 
eventueel aantrekken van extra fondsen. In contact komen met de Cultuurmakelaar kan via: 
cultuurmakelaar@maakveenendaal.nl  
  
Inzendtermijn  
Een instelling kan het gehele jaar door een aanvraag indienen.  
  
Beslissing  
Binnen 2 weken na het binnenkomen van de aanvraag zullen de aanvragers geïnformeerd worden 
over de beslissing.  
  
Toekenning:  
Bij een toekenning zijn de algemene voorwaarden projectgelden zoals hieronder beschreven van 
toepassing.   
  
Verantwoording:  
Binnen 2 maanden na afloop van het project dient een inhoudelijk evaluatieverslag en een financieel 
overzicht van het betreffende project te worden toegezonden aan de Cultuurmakelaar. Het niet (tijdig) 
aanleveren van de stukken voor de verantwoording van de gelden, kan van invloed zijn op de 
toekenning van een toekomstige aanvraag.  
  
  
  
  
  
  

http://www.maakveenendaal.nl/


Algemene voorwaarden: 
1. Een aanvraag tot financiering dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het project volledig te 
zijn ingediend.   
2. De financiële bijdrage is gebaseerd op de ontvangen gegevens, in het bijzonder de 
projectomschrijving en de begroting met dekkingsplan.  
3. Het toe te kennen bedrag voor de projectgelden is variabel, maar bedraagt maximaal  
€ 3.000,00 per activiteit.  
4. De projectgelden amateurkunst zijn niet bedoeld voor activiteiten welke onder de criteria van 
de basissubsidie amateurkunst vallen.  projectgelden amateurkunst kunnen ook ingezet worden 
om tegemoet te komen in de kosten van een alternatief optreden/presentatie, als een regulier 
optreden niet mogelijk is en er dus geen inkomsten uit kaartverkoop en bar zijn.  
5. De verstrekte bedragen zijn vrijgesteld van schenkingsrecht en BTW. De ontvanger is zelf 
verantwoordelijk voor de fiscale verantwoording binnen zijn/haar administratie.  
6. De Cultuurmakelaar dient tijdig per mail op de hoogte te zijn van wijzigingen in de organisatie, 
de projectopzet, de begroting, het dekkingsplan, de datum van het project en andere 
omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op (de hoogte van) de financiële bijdrage, alsmede 
op de voortgang van het project.  
7. De financiële bijdrage wordt verleend onder voorwaarde van een volledige nakoming door 
de instelling van de in het projectplan vermelde afspraken en/of wijzigingen die zijn afgesproken 
met de Cultuurmakelaar en de algemene voorwaarden. Bij het niet doorgaan van de activiteit zal 
er geen financiële bijdrage verleend worden.  
8. Het projectplan geeft inzicht in het beoogde (publieks)bereik en het aantal (actieve) 
deelnemers.  

  
  
Inhoudelijke criteria:  
De projectgelden kunnen worden aangevraagd voor activiteiten in Veenendaal met tenminste twee of 
meer van de volgende kenmerken:  

• Het betreft een culturele activiteit die tot stand komt door samenwerking met andere culturele 
partijen;  
• Het betreft een culturele activiteit met een kwalitatief waardevol karakter;  
• Het betreft een culturele activiteit die uit oogpunt van welzijn of sociale cohesie wordt 
uitgevoerd voor en/of met specifieke doelgroepen;  
• Het betreft een culturele activiteit ter verlevendiging van het centrumgebied. -> de activiteit 
vergroot de zichtbaarheid van culturele of maatschappelijke activiteiten en organisaties in 
Veenendaal. 

  
Projecten worden niet ondersteund als:  

• de activiteit tot de (subsidie)verantwoordelijkheid van andere overheden behoort;   
• de activiteit een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter heeft;   
• de activiteit uitsluitend is gericht op specifieke doelgroepen, zoals scholieren of studenten 
binnen één bepaalde onderwijsinstelling en/of het karakter heeft van een feest of receptie; -> wel 
wanneer dit vanuit maatschappelijk belang voor/door kwetsbare doelgroepen gebeurt.  
•  de activiteit een commercieel doel of belang dient;   
• de activiteit ook zonder projectbijdrage doorgang kan vinden;   
• het plafond voor de projectbijdragen is bereikt.  

  
  

  
  
  
  
  
 


