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Het bestuur van het AFK

Gelet op:

• Het feit dat de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen voor ieders gezondheid de 

culturele en creatieve sector vrijwel tot stilstand hebben gebracht; 

• Dat we zien dat culturele organisaties, kunstenaars en makers ondanks de gevolgen hun weg 

zoeken om mensen te blijven ontroeren, inspireren en verlichten;

• Het feit dat het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor deze ad-hoc-initiatieven in Amsterdam 

snel een voorziening wil bieden in de vorm van een tijdelijk snelloket;

• De reeds van kracht zijnde regeling Regeling projectsubsidies Professionele kunst en de 

Regeling projectsubsidies Amateurkunst;

Besluit:

Een snelloket voor projecten in verband met corona in te stellen onder de volgende voorwaarden

PARAGRAAF 1 

Algemene bepalingen

ARTIKEL 1.1 DEFINITIES 

In dit besluit  wordt verstaan onder:

a. AFK: Amsterdams Fonds voor de Kunst;

b. Aanvrager: de natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.4;

c.   Community art: kunstvorm waarbij een of meer professionals in de kunsten samenwerken met 

burgers om een kunstwerk tot stand te brengen rondom een sociaal en/of maatschappelijk 

vraagstuk;

d. Cultuureducatie: doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via 

gerichte (les)instructie, zowel binnen- als buitenschools;

e. Project: een op zichzelf staande artistiek-inhoudelijke activiteit op het gebied van de kunsten;

f. Sluitende begroting: een begroting waarbij de totale kosten volledig gedekt worden door 

inkomsten (inclusief het bedrag waarvoor subsidie is aangevraagd bij het AFK);
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ARTIKEL 1.2 DOEL

1. Het Snelloket heeft als doel om projecten te ondersteunen op het gebied van professionele 

kunst en amateurkunst met inbegrip van community art, die een direct gevolg zijn van of 

reageren op de ‘coronacrisis’, hetzij inhoudelijk hetzij door de wijze van presenteren. 

2. Aanvragen voor binnen- en buitenschoolse cultuureducatie vallen buiten het bereik van  

het Snelloket.

ARTIKEL 1.3 VOOR WELKE ACTIVITEITEN KAN SUBSIDIE WORDEN AANGEVRAAGD?

Via het Snelloket kan subsidie worden aangevraagd voor artistiek-inhoudelijke projecten op  

het gebied van professionele kunst, amateurkunst en community art die voldoen aan alle van  

de volgende voorwaarden:

a. Het project heeft een looptijd van maximaal vier maanden, en

b. het project is een nieuw project en een direct gevolg van of reageert op de ‘coronacrisis’,  

hetzij inhoudelijk hetzij door de wijze van presenteren, en 

c. de uitvoering van het project moet binnen dertien weken na de aanvraagdatum starten  

en mag op het moment van aanvragen nog niet zijn gestart. 

ARTIKEL 1.4 WIE KAN AANVRAGEN?

1. Een aanvraag voor subsidie voor een project via het Snelloket kan uitsluitend worden  

ingediend door:

a. rechtspersonen (organisaties) zonder winstoogmerk (vereniging of stichting) op het gebied 

van professionele kunst of amateurkunst inclusief community art, met statutaire zetel en/of 

bezoekadres in Amsterdam, en ingeschreven bij een Kamer van Koophandel in Nederland. 

Een aanvraag van een rechtspersoon moet passen binnen de eigen statutaire doelstelling 

van deze rechtspersoon;

b. professionele- en amateurkunstenaars die gevestigd zijn in de gemeente Amsterdam.

2.  Instellingen die door het AFK op basis van de Regeling Vierjarige subsidies 2017-2020 worden 

gesubsidieerd en de instellingen in de (A-)Bis zoals benoemd in het Amsterdams Kunstenplan 

2017-2020, kunnen geen aanvraag via het Snelloket indienen.

ARTIKEL 1.5 SUBSIDIEHOOGTE EN SUBSIDIEPLAFOND

1.  Het aan te vragen bedrag per project bedraagt minimaal € 1.500 en maximaal € 5.000. 

2.  Het totale beschikbare budget voor het snelloket is € 300.000 (subsidieplafond). 

3.  Een besluit tot verhogen of verlagen van een subsidieplafond wordt bekendgemaakt  

in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad en via de website van het AFK.

4.  Een subsidie wordt altijd verleend onder de voorwaarde dat door de Gemeente Amsterdam 

voldoende gelden aan het AFK ter beschikking worden gesteld.



4Uitvoeringsbesluit Projecten corona (Snelloket)

ARTIKEL 1.6 WEIGERINGSGRONDEN

1.  Het AFK weigert de subsidie als:

a. de aanvraag niet past binnen de doelstelling van het Snelloket  zoals opgenomen  

in artikel 1.2;

b. de activiteiten op grond van artikel 1.3 niet voor subsidie in aanmerking komen;

c. de aanvrager op grond van artikel 1.4 niet voor subsidie in aanmerking komt;

2.  Het AFK weigert de subsidie voorts als:

a. het project niet voldoet aan de RIVM-richtlijnen;

b. voor de activiteiten waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, door het AFK op grond 

van het Snelloket, een regeling voor projectsubsidies  of in het kader van het Amsterdams 

Kunstenplan 2017-2020, al subsidie is verleend;

c. een aanvrager na een geheel of gedeeltelijk afwijzend besluit door het AFK een nieuwe 

aanvraag indient voor hetzelfde project, tenzij de aanvrager uitdrukkelijk gewijzigde 

omstandigheden of nieuwe feiten vermeldt die een nieuwe beoordeling van de aanvraag 

rechtvaardigen;

d. als reeds tweemaal eerder voor dezelfde activiteit subsidie is aangevraagd en deze aanvraag 

is geweigerd;

e. met de uitvoering van de activiteiten niet binnen dertien weken na indiening van de 

aanvraag wordt gestart en/of de activiteiten niet binnen dertig weken na het indienen  

van de aanvraag zijn afgerond;

f. de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen  

hetzij uit middelen van derden, beschikt om de activiteit te realiseren;

g. door toekenning van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden;

h. het project niet (tenminste) gedeeltelijk in Amsterdam plaatsvindt;

i. als de aanvraag onvoldoende voldoet aan de beoordelingscriteria uit artikel 3.1.

PARAGRAAF 2

De aanvraagprocedure

ARTIKEL 2.1 AANVRAAGPROCEDURE

1. Aanvragen kunnen vanaf 15 april 2020 elke woensdag worden ingediend totdat  

het subsidieplafond bereikt is.

2. Elke woensdag is ruimte voor tien ingediende aanvragen, daarna sluit het loket.

3. Per aanvrager kan maximaal één aanvraag tegelijkertijd via het snelloket worden ingediend. 

Voor een volgende aanvraag dient over het eerdere project waarvoor via het Snelloket subsidie 

is verleend, een verantwoording als bedoeld in artikel 4.4 te zijn ingediend. Lopende projecten 

waarvoor subsidie is verleend op grond van de Regeling projectsubsidies Professionele kunst 

of de Regeling projectsubsidies Amateurkunst, hoeven niet te zijn afgerond voordat voor een 

ander project subsidie via het Snelloket kan worden aangevraagd.
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ARTIKEL 2.2 INHOUD AANVRAAG

1. Een subsidie via het Snelloket wordt via het digitaal formulier op de website  

www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl aangevraagd.

2. Een snelloketaanvraag bevat:

a. een volledig ingevuld aanvraagformulier;

b. een beschrijving van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd van minimaal  

twee en maximaal vier pagina’s;

c. een sluitende begroting van het project, inclusief een opgave van aanvragen die bij  

derden zijn ingediend voor een subsidie, sponsoring of vergoeding voor hetzelfde project;

d. Uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal een jaar oud of indien een natuurlijk 

persoon aanvraagt een document waaruit blijkt dat de persoon in Amsterdam woont. 

PARAGRAAF 3

Beoordeling

ARTIKEL 3.1 BEOORDELINGSCRITERIA

Aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria getoetst:

a.  artistiek-inhoudelijk belang: de inhoud en uitvoering van het project spreekt het beoogde 

publiek of de beoogde deelnemers voldoende aan en heeft een evidente relatie met de 

coronatijd;

b.  uitvoerbaarheid: het project is financieel en praktisch uitvoerbaar gezien de coronabeperkingen 

en RIVM richtlijnen;

c.  publieksbereik: door de manier van presenteren en onder de aandacht brengen wordt 

het publiek bereikt of betrokken en gaat er van het werk een verbindende kracht uit voor 

kunstenaars en publiek.

ARTIKEL 3.2 BESLUIT

1.  Besluiten over aanvragen worden genomen binnen vijf werkdagen na ontvangst  

van de aanvraag en aan de aanvrager bekend gemaakt per mail. 

2.  Het AFK kan besluiten de beslistermijn met vijf werkdagen te verlengen en doet daarvan 

mededeling aan de aanvrager.

PARAGRAAF 4

Vaststelling, verplichtingen en verantwoording

ARTIKEL 4.1 VASTSTELLING

De subsidie wordt bij de verlening direct vastgesteld en binnen zeven werkdagen uitbetaald.

http://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl
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ARTIKEL 4.2 AAN DE SUBSIDIE VERBONDEN VERPLICHTINGEN

1. De subsidieontvanger meldt onmiddellijk via Mijnafk.nl aan het bestuur als:

a. de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet zullen plaatsvinden;

b. niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

2.  De subsidieontvanger levert uiterlijk een week voor de start van het project content voor  

social media aan bij het AFK via communicatie@afk.nl. 

ARTIKEL 4.3 INTREKKING VAN DE SUBSIDIE

1. Het AFK kan het besluit tot verlening en vaststelling van de subsidie intrekken dan wel  

de hoogte van die subsidie verminderen, indien:

a. het project waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel volgens de aanvraag  

heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden;

b. de ontvanger van de subsidie heeft gehandeld in strijd met de voorwaarden die zijn 

verbonden aan het besluit;

c. de uitvoering van het project niet binnen dertien weken na het indienen van de aanvraag  

is gestart; 

d. het project niet binnen twee maanden na afronding is verantwoord als bedoeld in artikel 4.4.

ARTIKEL 4.4 VERANTWOORDING

De subsidieontvanger doet uiterlijk binnen twee maanden na afronding van het project verslag  

van het proces en de resultaten. Het verslag omvat minimaal twee pagina’s en bevat beeldmateriaal  

dat geschikt is om te delen op social media.

PARAGRAAF 5

Slotbepalingen

ARTIKEL 5.1 INWERKINGTREDING

1.  Het Snelloket gaat open op 15 april 2020. 

2.  Dit uitvoeringsbesluit  is te raadplegen op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl en treedt  

na vaststelling direct in werking.

Vastgesteld door het bestuur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst  

op 10 april 2020.

Annabelle Birnie, directeur-bestuurder

https://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/forms/login.php
mailto:communicatie%40afk.nl?subject=
http://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl
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COLOFON

Het Uitvoeringsbesluit Projecten corona (Snelloket) is een uitgave  

van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

 

Samenstelling

Amsterdams Fonds voor de Kunst

 

Vormgeving

Piraña grafisch ontwerp

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Bezoekadres

Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179

1019 HC Amsterdam

 

Postadres

Postbus 1079

1000 BB Amsterdam

Tel: 020 – 5200520

Fax: 020 – 5200599

 

www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl

www.afk.nl

secretariaat@afk.nl

 

www.facebook.com/afk020

twitter.com/AFK020

instagram.com/afk020/

http://twitter.com/AFK020
http://instagram.com/afk020/

