
Vragen bij informatiesessie Projectsubsidie Amateurkunst 
 

1. Vraag: In het aanvraagformulier staat: ‘Heeft u nog niet eerder subsidie ontvangen dan dient u 

de kopieën van de oprichtingsakte van uw rechtspersoon bij te voegen.’   

Geldt de oprichtingsakte alleen voor verenigingen? Hoe kunnen natuurlijke personen hieraan 

voldoen? 

 

Reactie: Interessante initiatieven kunnen afkomstig zijn van natuurlijke personen. Voor zover 

deze in de Basisregistratie Personen van de Gemeente Enschede zijn opgenomen, kunnen ook zij 

daarom een subsidie krijgen voor het uitvoeren van een project. 

 

2. Vraag: Wij zijn niet in aanmerking gekomen voor de tweejarensubsidie. Kunnen we hetzelfde 

plan of een kortere versie indienen voor het projectplan? 

 

Reactie: Zeker kan dat! Het projectplan voor de tweejarensubsidie is natuurlijk veel uitgebreider 

dan het projectplan voor projectsubsidie. Het projectplan voor de tweejarensubsidie bestond 

immers uit verschillende activiteiten die in de komende twee jaar gepland staan.  

Bij de projectsubsidie kan je subsidie voor 1 project aanvragen. Dit kan één van de onderdelen 

van de tweejaren aanvraag zijn. Dus je kan dat onderdeel uit het tweejarenplan knippen en als 

aparte aanvraag voor de projectsubsidie indienen. Dit moet natuurlijk dan wel netjes 

omschreven staan in een nieuw (maar veel kleiner) projectplan. 

 

3. Vraag: Door corona is ons plan van vorig jaar afgeblazen. Geldt dat voor de meeste groepen die 
projectsubsidie hebben aangevraagd? En moeten we geld terug geven? 
 
Reactie: In het uiterste geval moet je subsidie terugbetalen, als je projecten niet hebt kunnen 
uitvoeren waarvoor je het geld hebt ontvangen. Maar het advies is om eerst (en zo snel mogelijk) 
contact op te nemen met de gemeente. Bespreek met hen wat er aan de hand is, en kijk of je 
samen tot een oplossing kan komen. Neem hiervoor contact op met Ellen Breukers via 
e.breukers-kraaijenvanger@enschede.nl   
 

4. Vraag: Moeten we in de nieuwe aanvraag gewoon uitgaan van een situatie zonder 
coronamaatregelen?  
 
Reactie: In eerste instantie zei ik tijdens de live sessie ‘Maak een plan A zoals je het wilt gaan 
doen en heb een plan B vanwege Corona.’ 
 
Na overleg met de gemeente is het standpunt: 
Ga uit van de huidige situatie. Dat betekent dat de 1,5 meter regel het uitgangspunt is. Dit heeft 
natuurlijk o.a. consequenties voor het podium waarop je wilt staan en het aantal bezoekers in 
een zaal.  
In het plan kan je wel een scenario benoemen waarbij de regels losser zijn, in de hoop dat het 
straks allemaal wat beter wordt, maar daar kunnen we op dit moment nog niet vanuit gaan.  
 
Mochten de regels na 1 september vrijer worden, en er dus meer mogelijkheden zijn, dan kan je 
je plannen wellicht nog snel aanpassen. Het aanvragen van de projectsubsidie kan immers vanaf 
1 oktober. 
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