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Subsidieverordening amateurkunst 2021

Doel: bijdragen aan een bloeiende culturele amateurkunstsector in de gemeente 
Enschede door het stimuleren van projecten gericht op:

• Talentontwikkeling
• Innovatie binnen de amateurkunst
• Samenwerking 

Bestaat uit: Tweejarensubsidie en Projectsubsidie

Projectsubsidie

Subsidie voor het uitvoeren van een project op het gebied van amateurkunst

bijv tentoonstelling, optreden of een serie concerten



Beschikbaar: € 45.000,- *
* Onder voorbehoud van de gemeentebegroting die in november door de raad wordt vastgesteld

Subsidietijdvak: 1 kalenderjaar
1e tijdvak: 2021 

Deze subsidie kan je maximaal 1x per jaar aanvragen

Voor wie: aan te vragen door rechtspersonen én natuurlijke personen



Voorwaarden

• Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

• Maximaal € 3.500,-

• Aanvragen vanaf 1 oktober 2020, maar uiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteit.
Aanvragen kan door het jaar heen. 
Verdeling van subsidie op volgorde van ontvangst. Op=op.

• Het project moet tenminste bijdragen aan 2 van de 3 doelen 
(talentontwikkeling, innovatie en samenwerking)

• Vaststelling subsidie 
Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt uiterlijk 8 weken na uitvoering van 
het project ingediend, middels een kort verslag en resultaatrekening van de activiteit



Aanvragen:

Via de Enschede site

• Vul het aanvraagformulier in. 
• algemene gegevens
• korte omschrijving project
• beschrijving organisatie
• financiering / hoeveel subsidie vraagt u aan 

• Voeg uw projectplan toe

• Voeg uw begroting toe 

https://www.enschede.nl/bestuur/subsidies/subsidie-voor-amateurkunst


Projectplan

• maximaal 6 pagina’s A4, lettertype Arial, grootte 10
• exclusief voorblad, inhoudsopgave en eventuele begroting 
• opgeslagen als pdf

Het projectplan bestaat uit:
• Omschrijving van de beoogde activiteit.
• Beschrijving organisatie én van de organisaties met wie u samenwerkt om de activiteit uit te 

voeren. Geef daarbij aan op welke manier wordt samengewerkt.
• Locatie en datum van de activiteit.
• Aanleiding en de achtergrond van de activiteit.
• Wat is het doel en de doelgroep van de activiteit? 
• Geef aan hoeveel subsidie u aanvraagt
• Waarvoor de gevraagde subsidie wordt gebruikt (besteding).
• Toelichting ingediende begroting; een onderbouwing van de kostenposten op uw begroting.
• Eventueel beeldmateriaal mag als afzonderlijk .pdf bestand worden bijgevoegd.



Begroting

Deze gaat uit van reële bedragen en bevat een duidelijke staat van baten en lasten 
(verwachting van inkomsten en uitgaven). 

In deze begroting moet minimaal het volgende opgenomen worden: 
• De uitgaven, uitgesplitst naar relevante kostenposten, 

bijvoorbeeld: programmering, productie & uitvoering, promotie, en eventuele overige kosten 
• De opbrengsten, uitgesplitst naar relevante posten, 

bijvoorbeeld: subsidieverstrekkers, sponsoren, entreegelden en eventuele overige 
opbrengsten 

• Wanneer aan uw project vorig jaar een subsidie is toegekend, dient u een extra kolom in uw 
begroting toe te voegen. In deze kolom moet de realisatie van de kosten en baten van de 
voorgaande editie terugkomen

• Sluitend op 0 euro. 

Als de ingediende begroting niet voldoet aan bovenstaande criteria, wordt uw subsidieaanvraag 
uitgesloten van deelname.



Hulp bij schrijven projectplan en begroting

Op website Cultuurcoach staan:

- Voorbeeld projectplan 

- Voorbeeld begroting

- Presentatie thema’s samenwerking, innovatie en talentontwikkeling

http://www.cultuurinenschede.nl/evenement/workshops-rondom-nieuwe-subsidieverordening-amateurkunst/


Samenwerking / Innovatie / Talentontwikkeling 

Doel subsidie: 

bijdragen aan een bloeiende culturele amateurkunstsector in de gemeente Enschede door het 
stimuleren van projecten gericht op:

• Samenwerking

• Innovatie binnen de amateurkunst

• Talentontwikkeling



Samenwerking

• Logistiek

Uitruil van materialen en muziek, gebruik van ruimtes

• Inhoudelijk 

Gezamenlijke projecten
Is netwerk-opbouwend / -versterkend

> beschrijf met wie je samenwerkt, en wat die jou én de andere oplevert. 
(maatschappelijke relevantie)

> > andere verenigingen, scholen, welzijn, professionele instellingen, etc. 

• Kennis

Delen van beschikbare kennis (leidt tot meer deskundigheid).
Bestuurlijke samenwerking



Innovatie

• Ontwikkeling van de organisatie, 
middels het monitoren en evalueren v. activiteiten (zakelijk)

Bijv: concert organiseren, waarbij je meer en diverser publiek wilt bereiken. 
- Vooraf bedenk je hoe je dit wilt bereiken.
- Na het concert evalueer je of het doel is bereikt, wat beter had gekund of wat je een volgende 

keer anders zou doen. Deze leerpunten neem je mee naar een volgend optreden.

• Toevoegen van nieuwe invloeden aan wat je doet. (inhoudelijk)

Bijv: door interdisciplinair samen te werken met andere groepen (bijv orkest met film)

• Wil je stappen zetten in innovatie? 
Onderzoek dan wat anderen doen. Wat kan je daarvan leren?



Talentontwikkeling

• Het beste uit mensen halen 

(Een plan voor) talentontwikkeling van huidige leden
Inzicht in de kwaliteiten en leerpunten van individuele leden en het geheel.

Bijv. inzetten van (zang/spel)coaches of docenten, het verzorgen van extra repetities per sectie, 
specifieke workshops rondom het thema van de voorstelling of expositie, etc.

• Amateurkunst is een schakel in de keten van talentontwikkeling.

• Netwerk hebben, zodat je talent kan laten doorgroeien

• Plan hebben hoe je nieuwe leden werft en hoe je huidige leden behoudt



Laatste opmerkingen

• Leg niet alleen uit dat je iets doet, maar vertel ook hoe je dit doet.

Bijv:  ‘We werken samen met … (naam koor) bij ons concert.’ > is niet voldoende. 
• Wat doe je samen? 

Sta je samen op het podium tijdens het concert? Of repeteer je ook samen?
Stel je samen het programma samen?

• Wat betekent dit voor jullie groep? Wat leer je hiervan? Welke ervaring brengt dit jullie? 

• Doe het niet alleen

Samenwerking met anderen is sowieso belangrijk. 
Maar Cultuurcoach ook altijd bereid om mee te denken! 

jacintha@cultuurinenschede.nl

mailto:jacintha@cultuurinenschede.nl



