
Ik creëer...

Ee
n 

ha
nd

re
ik

in
g 

vo
or

 g
em

ee
nt

en
Am

at
eu

rk
un

st
be

le
id

 O
K

...kunst

Een handreiking voor gem
eenten

Am
ateurkunstbeleid O

K

q



Ee
n 

ha
nd

re
ik

in
g 

vo
or

 g
em

ee
nt

en
Am

at
eu

rk
un

st
be

le
id

 O
K

Met steun van:





�

1 Inventarisatie van het veld

• Witte plekken
• Kansen
• Belemmeringen
• Bedreigingen

 Betrek instellingen en amateur(verenigingen) 
 bij de inventarisatie 

2 Visie op betekenis amateurkunst

 Wat betekent de amateurkunstbeoefening:
I voor de individuele amateur
II voor kunst en cultuur
III voor de gemeenschap: sociaal en 
 economisch
IV voor het product (kwaliteit, 
 toegankelijkheid, etc.)

� Keuze voor profiel

• Kwaliteit voorop
• Participatie voorop
• Combinatie van beiden
• Andere profielen: toerisme, erfgoed, cultuur-, natuurhistorie

4  Doelstellingen en resultaten vaststellen

 Formuleer doelstellingen en meetbare 
 resultaten

5 Eigen rol(len) definiëren

 Wil de gemeente optreden als:
• Subsidiënt
• Regisseur
• Opdrachtgever
• Uitvoerder
• Verhuurder gebouwen / faciliteiten
• Combinatie van het bovenstaande

6  Beleidsinstrumenten kiezen

 Formuleer beleid (een beleidsnota) met daarin een beschrijving van de inzet van 
 alle beleidsinstrumenten:
• Structurele financiering
• Stimuleren
• Facilitering

7 Financiën vaststellen

 Welke middelen zijn beschikbaar, bijvoorbeeld binnen het kunst- en cultuurbudget van de 
 gemeente? Zijn er alternatieve financieringsbronnen? (stedelijke vernieuwing, gemeentepromotie, 
 wijkontwikkeling)
 

8 Organisatie, samenwerking en afstemming

 Rol, doel en middelen leiden tot een keuze voor de wijze van organisatie van het beleid. 
 Hoe wordt overleg tijdens de uitvoering geregeld (platform)?

9 Monitoren en evalueren

 Leg vast wanneer en hoe het beleid geëvalueerd wordt:
• Zijn de vooraf als wenselijk geformuleerde resultaten gehaald? Zo nee, waardoor niet?
• Dragen zij daadwerkelijk bij aan het verwezenlijken van de geformuleerde doelstellingen?
• Zijn de doelstellingen van het beleid nog juist gezien de ontwikkeling van de 
 gemeente en van de amateurkunstbeoefening?

Stappenplan voor het ontwikkelen van gemeentelijk amateurkunstbeleid

q q
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Voorwoord

Amateurkunst staat momenteel volop in de belangstelling. In november 2006 nam 
de Tweede Kamer een motie aan die het kabinet vroeg meer aandacht te besteden 
aan amateurkunst via een breed nationaal actieplan. Inmiddels hebben het kabinet 
en minister Plasterk prioriteit gegeven aan amateurkunst en cultuureducatie. Met 
name door middel van een 10-puntenplan en een programmafonds cultuurparticipa-
tie, waarin de amateurkunst een prominente plaats inneemt. 

Ook voor gemeenten is amateurkunst een belangrijk beleidsterrein. De ontwikkeling 
van een kunstbeleid begint in de gemeente vaak met activiteiten van amateurs die 
een hoger dan gemiddeld ambitieniveau tentoonspreiden. Zij leveren producten op 
die van grote waarde zijn. 
De waarde van amateurkunst vloeit echter niet alleen voort uit de producten van 
amateurs. Amateurkunstbeoefening heeft ook positieve bijeffecten. Zo stimuleert ze 
de cognitieve en creatieve ontwikkeling van deelnemers en is ze goed voor de soci-
ale cohesie. Mensen ontmoeten elkaar als liefhebber van dezelfde bezigheid, ama-
teurkunstactiviteiten geven kleur aan een stad, dorp of wijk. Daarnaast heeft ama-
teurkunst een grote economische betekenis. Al deze effecten kunnen aanzienlijk zijn, 
alleen al omdat de deelname aan amateurkunst veel groter en sociaal veel meer 
gespreid is dan aan de professionele kunsten. 

Kunstfactor, het landelijke sectorinstituut voor de amateurkunst, en de VNG, de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten, bieden daarom gemeenten een handreiking bij 
het vormgeven van het beleid gericht op amateurkunst. Deze schetst de ontwikke-
lingen die in de sector spelen, zodat de context van dergelijk beleid helder wordt. 
Het eerste deel van de handreiking is praktisch van aard en biedt aanknopingspunten 
voor een gemeentelijk amateurkunstbeleid. Ter inspiratie en illustratie wordt ook een 
aantal voorbeelden uit de praktijk besproken. Het tweede deel bevat relevante ach-
tergrondinformatie, zoals twee model subsidieverordeningen. Met de handreiking 
heeft u een op de praktijk toegesneden instrument in handen, waarmee de autonome 
én maatschappelijke waarde van amateurkunst de juiste plaats kunnen krijgen in het 
gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid.

T. de Rooij, directeur Kunstfactor
Mevr.mr. S. Korthuis, lid directieraad Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Dr. W. Kuiper, lid directieraad Vereniging van Nederlandse Gemeenten (tot 01-05-08)
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Leeswijzer

Deze handreiking voor gemeentelijk beleid op het gebied van amateurkunst onder-
steunt bestuurders en beleidsambtenaren bij het formuleren van het amateurkunst-
beleid. Daartoe bevat ze een aantal onderdelen die als op zichzelf staand gelezen 
kunnen worden. De handreiking is bedoeld zowel voor lezers die geïnteresseerd zijn 
in achtergrondinformatie over amateurkunst als voor lezers die op zoek zijn naar 
praktische ondersteuning om het amateurkunstbeleid van hun gemeente op poten te 
zetten of uit te bouwen. 

Voor lezers die met name geïnteresseerd zijn in de achtergronden van amateurkunst-
beoefening zijn de eerste twee hoofdstukken van belang. Hoofdstuk 1 is een nadere 
kennismaking met het amateurveld. Wie zijn de amateurkunstenaars? Wat doen ze, 
wat beweegt hen en hoe zijn ze georganiseerd? De maatschappelijke betekenis van 
amateurkunst wordt belicht en daaruit voortvloeiend de rol van de overheid. Hoofd-
stuk 2 schetst hoe maatschappelijke ontwikkelingen hun weerslag krijgen op het veld 
van de amateurkunstbeoefening in Nederland.

De volgende twee hoofdstukken zijn beleidsspecifieker. Daarin wordt ingezoomd op 
de spelers in het veld die de gemeente tegenkomt (hoofdstuk 3) en de instrumenten 
die haar ter beschikking staan (hoofdstuk 4). In dit hoofdstuk zijn tal van illustra-
tieve voorbeelden uit de praktijk opgenomen, in de hoop dat zij ter lering en inspira-
tie kunnen dienen.

Lezers die al enigszins thuis zijn in de materie kunnen direct aan de slag met het 
stappenplan voor het formuleren van gemeentelijk amateurkunstbeleid (hoofdstuk 
5). Dit stappenplan kan zelfstandig gelezen worden; per stap wordt verwezen naar 
relevante passages uit de voorgaande hoofdstukken, zodat het gemakkelijk terugbla-
deren is.

Her en der wordt in een serie ‘portretten’ of kaders het amateurkunstbeleid van een 
aantal gemeenten geschetst. Deze portretten illustreren specifieke aspecten van het 
amateurkunstbeleid zoals in deze handreiking beschreven. 

Tot slot bevat de handreiking uitgebreide achtergrondinformatie in de bijlagen. Zij 
gaan onder meer over het Rijksbeleid en het provinciaal beleid amateurkunst. Ook 
bevatten de bijlagen een overzicht van koepelorganisaties van amateurs en belang-
rijke adressen. Tevens zijn hierin twee model subsidieverordeningen integraal opge-
nomen.
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Amateurkunst: 
een nadere kennismaking1

Een hoofdstuk gewijd aan de beschrijving van amateurkunst, is dat in 
dit verband wel nodig? Iedereen weet toch wat dat begrip inhoudt, en 
wie heeft er niet een zingende collega, schilderende zus of drummend 
neefje? Dat moge zo zijn, maar relatief onbekend zijn de reikwijdte 
van de amateurkunst, de raakvlakken met andere levenssferen en de 
betekenis die zij niet alleen voor de beoefenaren maar ook voor de 
samenleving heeft. Vandaar ook de toegenomen erkenning van het 
belang van amateurkunst en van een expliciet en goed doordacht 
amateurkunstbeleid.
Dit hoofdstuk bevat een inhoudelijke verkenning van ‘het veld’: van 
de relevante begrippen, de mensen die aan amateurkunst doen en de 
verschillende disciplines. Vervolgens komen de maatschappelijke be-
tekenis en meerwaarde van amateurkunst aan de orde. Ter afsluiting 
wordt het waarom en hoe van overheidsbeleid op dit gebied uiteen-
gezet.
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1.1  Een afbakening
Amateurkunst is het actief beoefenen van kunst, uit passie, liefhebberij of engage-
ment, zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien. De mensen 
die een vorm van amateurkunst beoefenen doen dat in de eerste plaats omdat die 
ervaring en het eventuele resultaat daarvan waardevol zijn voor henzelf. 
Het begrip amateurkunst is tevens een aanduiding voor de totale sector: amateur-
kunstenaars en hun verenigingen en koepels. Een andere benaming voor amateur-
kunst die momenteel ingang vindt is actieve kunstbeoefening. Het doen staat cen-
traal, terwijl bij receptieve kunstbeoefening het kijken naar of ondergaan van kunst 
voorop staan. In de amateurkunst zijn zes disciplines te onderscheiden: 
multimedia/audiovisueel (foto, film, video, computer), beeldende kunst, dans, muziek, 
schrijven en theater.

Amateurkunst is nauw verbonden met twee andere begrippen: kunst- (of cultuur-)-
educatie en cultuurparticipatie. Daarom worden zij hieronder kort toegelicht.
• Educatie heeft binnen de amateurkunst een belangrijke functie. Het maken en 
beoefenen van kunst is immers onlosmakelijk verbonden met het leren van en over 
kunst, met inbegrip van de technische vaardigheden om een kunstvorm te beoefenen. 
Kunsteducatie vindt plaats in het regulier onderwijs (inclusief volwasseneneducatie), 
de Centra voor de Kunsten, dansscholen, jeugdtheaterscholen e.d. Ook amateurver-
enigingen, professionele kunstinstellingen, vakbladen, internet en ‘peer education’ 
kunnen een educatieve functie hebben.
• Cultuur is een breder begrip dan kunst en behelst bijvoorbeeld ook erfgoed, media, 
architectuur en bibliotheken. Cultuurparticipatie is het beleven, meemaken, beoefe-
nen van bepaalde aspecten van cultuur. Navenant zijn alle vormen van educatie ge-
richt op het beleven, ondergaan en beoefenen van cultuur samen te vatten onder de 
noemer cultuureducatie. 
Deze handreiking gaat niet in op het beleid gericht op kunst- en cultuureducatie, ook 
al vertoont amateurkunstbeleid daar een sterke samenhang mee. Daarover hebben 
de Kunstconnectie en Erfgoed Actueel met de VNG de handreikingen Kunsteducatie 
en Erfgoededucatie opgesteld. Alle gemeenten hebben een exemplaar van beide 
handreikingen ontvangen; deze kunnen ook op de website van de VNG (www.vng.nl) 
worden geraadpleegd. 

1.1.1  Verrassende cijfers
In 1991 verscheen het SCP-onderzoek De kunstzinnige burger van Van Beek 
en Knulst. Voor het eerst realiseerden beleidmakers zich dat veel meer Neder-
landers dan gedacht aan amateurkunst doen. In dit onderzoek was sprake van 
ruim 6 miljoen amateurkunstenaars (33%), een aantal dat in latere onderzoe-
ken in grote lijnen bevestigd wordt. Bij de meeste tellingen gaat het om men-
sen boven de 12 jaar die wekelijks aan amateurkunst doen. In bijlage 1 is een 
overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten opgenomen. De highlights 
uit onderzoek zijn:
• Vrouwen doen vaker en meer aan amateurkunst dan mannen. Ook school-
gaande en studerende jongeren zijn relatief actief in de amateurkunst (Bevol-
kingsonderzoek Sport en Cultuur 2005, WJH Mulier Instituut).
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• Aan amateurkunst wordt door de beoefenaren gemiddeld ruim zes uur per 
week besteed; de tijdsbesteding verschilt per kunstvorm: (dansers zo’n 2,5 uur, 
beeldende kunstenaars ruim 7,5 uur (Kunstfactor, AK OK!, 2007).
• Muziek is met maar liefst 2,3 miljoen ‘beoefeningen’ (iemand kan meer dan 
één kunstdiscipline beoefenen) de populairste amateurkunst. Beeldende en au-
diovisuele kunst lenen zich minder gemakkelijk voor publieke presentatie. Dat 
maakt beide disciplines minder goed zichtbaar. In kwantitatief opzicht blijken zij 
met resp. bijna 2,2 miljoen en 2 miljoen beoefenaren een goede nummer twee 
en drie te zijn (Kunstfactor, AK OK!, 2007).
• Er is een groot verschil tussen amateurs van 6 tot 14 jaar en die van 15 jaar 
en ouder. Bij de jongste groep zijn muziek en dans verreweg het populairst, de 
oudere leeftijdsgroepen doen ongeveer net zo vaak aan beeldende kunst, foto-
grafie en film als aan muziek. Dans neemt bij hen in populariteit af (Kunstfactor, 
AK OK!, 2007).

Van oudsher zijn vooral de podiumkunstenaars onder de amateurs georgani-
seerd in verenigingen, die op bovenlokaal niveau vaak zijn aangesloten bij een 
koepel. Maar lossere verbanden nemen toe, bijvoorbeeld in nieuwere genres als 
de popmuziek. Uit onderzoek (TNS/NIPO) blijkt dat slechts 39% van alle pop-
muzikanten optreedt voor publiek; de overige 61% speelt dus thuis. Hoewel de 
spelers er lang niet altijd op uit zijn om hun kunsten publiekelijk te vertonen is 
muziek maken een wezenlijk onderdeel van hun leven. Gemiddeld is de Neder-
landse amateur-popmuzikant ruim 6,5 uur per week met het maken van pop-
muziek bezig (Bork, Remko van, 395 minuten, Kunstfactor/Popunie/&Concept, 
2008).

Ook bij de klassiekere disciplines worden niet langer alle uitvoeringen door een 
formeel georganiseerde vereniging op de planken gebracht. Ook hier zijn steeds 
vaker ad hoc projecten. De beeldende kunsten worden vaak individueel beoe-
fend, thuis of bij een Centrum voor de Kunsten. Zeker twee derde van alle 
amateurs is niet georganiseerd. De conclusie moet zijn, dat een beleid dat zich 
alleen richt op de amateurverenigingen zeker niet alle beoefenaren van ama-
teurkunst bereikt.

Onderzoek wijst uit dat in een gemeente met 100.000 inwoners ongeveer 
28.500 mensen tussen de 15 en 80 jaar aan amateurkunst doen. Daarvan 
beoefenen ca. 13.500 amateurs meer dan één kunstdiscipline. En van die in 
totaal 42.000 ‘kunstbeoefeningen’ geschiedt een kleine 12.000 in clubverband 
en maar liefst 30.000 daarbuiten. 
De laatste jaren is er een groeiende tussencategorie ontstaan van amateurkun-
stenaars die niet in club- of verenigingsverband actief zijn, maar bijvoorbeeld 
deel uitmaken van ‘communities’ op internet of die zich organiseren in een tij-
delijk project. Over hen zijn geen cijfers beschikbaar; zij vallen in het volgende 
overzicht onder de ‘ongeorganiseerden’. 
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Hieronder worden deze gegevens geëxtrapoleerd voor kleinere gemeenten.

Aantal amateurkunstenaars (15+) al dan niet georganiseerd, naar gemeentegrootte

 inwoners amateur- 2e kunstdiscipline georganiseerd ongeorgani- 
 kunstenaars    seerd
 
 100.000 28.500 13.500 12.000 30.000
 60.000 17.000 8.000 7.000 18.000
 20.000 5.700 2.700 2.400 6.000

Dezelfde onderzoeken geven aan dat de beoefende disciplines ongeveer 
als volgt over de populatie verdeeld kunnen worden. 

Aantal amateurkunstenaars (15+) per discipline, naar gemeentegrootte

inwoners beeldend foto/film muziek dans schrijven theater totaal
 
100.000 12.000 11.000 9.500 6.300 2.400 800 42.000
 60.000 7.000 6.600 5.700 3.800 1.400 500 25.000
 20.000 2.300 2.200 1.900 1.300 500 200 8.400

1.1.2 Tweedeling: podium- en individuele kunsten
Het verschil tussen de podiumkunsten (theater, dans en muziek) enerzijds en 
individuele kunsten (beeldende, audiovisuele kunst en schrijven) anderzijds kan 
als volgt uitgediept worden.
• Individuele kunstenaars hebben met de eigen werkelijkheid te maken, die  
 zij zelf proberen te vertalen tot een kunstwerk. Podiumkunsten interprete- 
 ren; er wordt gewerkt met bestaande choreografieën, partituren en   
 toneelteksten van anderen.
• Bij podiumkunsten is vaak een professionele intermediair (regisseur,   
 choreograaf, dirigent) betrokken. Individuele kunstenaars treffen zo’n   
 tussenpersoon alleen in lessituaties.
• Individuele kunstenaars zijn veelal op zichzelf aangewezen, ook als ze les  
 hebben. Hun product is hoogst individueel. Podiumkunsten worden   
 meestal in groepsverband beoefend; het resultaat is dan een optelsom van  
 ieders inspanningen.
• Bij podiumkunsten is er direct contact met het publiek; bij de individuele  
 kunsten ontbreekt dat vaak.
 
Het amateurkunstenveld is hierdoor op een aantal essentiële punten in tweeën 
gedeeld. 
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Podiumkunstenaars werken in groepsverband, zijn goed georganiseerd en dui-
delijk aanwezig in het maatschappelijke culturele leven. Zij kennen structuren 
en reglementen, waarbinnen hun productie plaatsvindt. Ongeveer de helft van 
alle amateurkunstenaars valt in deze categorie. 
De overige kunstenaars werken doorgaans op zichzelf, zijn nauwelijks georga-
niseerd, hebben geen duidelijk podium en zijn voor elkaar en voor de maat-
schappij nauwelijks zichtbaar. 
Dat heeft tot gevolg dat er vaak wel gemeentelijk beleid voor podiumkunsten, 
maar niet of in veel minder mate voor individuele amateurs is. Maar ook zij 
vormen een relevante maatschappelijke groep. Hun werk kan van grote waarde 
zijn en de bijeffecten van hun activiteiten – in de zin van persoonlijke ontwik-
keling, sociale cohesie en economische stimulans – zijn er niet minder om.
 
1.1.� Ambities en wensen van amateurkunstenaars
Amateurkunstenaars kunnen behalve naar discipline worden ingedeeld naar am-
bitieniveau. Elk ambitieniveau gaat gepaard met specifieke behoeften aan onder-
steuning. De hieronder gehanteerde driedeling is gebaseerd op het hoofdmotief 
van de beoefenaren, niet op de kwaliteit van hun producten. Vanuit beleidsmatig 
perspectief kunnen alle niveaus even waardevol zijn. De drie niveaus zijn:
 
• Het recreatieve niveau
Hieronder vallen de mensen die vooral ter ontspanning en verstrooiing aan 
amateurkunst doen. Zij maken zich niet of nauwelijks zorgen om hun artistieke 
of technische niveau. Ze beleven plezier aan de activiteit zelf en niet noodzake-
lijkerwijs aan ontwikkeling van die activiteit. Vaak spelen ook sociale motieven 
een rol. 
• Het middenniveau 
Deze amateurkunstenaars gaan ervan uit dat hun plezier in het maken van kunst 
toeneemt wanneer ze ook werken aan verbetering van hun vaardigheden en 
niveau. Bij hen speelt een mix van beide andere motieven een rol. 
• Het prestatieniveau
Bij deze amateurs staat de uiteindelijke prestatie dermate centraal, dat ze bijna 
semi-professioneel bezig zijn. Zij maken in toenemende mate gebruik van mas-
terclasses, professionele artistieke begeleiding en zijn uitermate zichtbaar.
 
Het is belangrijk als gemeente te kiezen op welke niveaus het amateurkunstbe-
leid zich richt en welk instrumenten daarvoor het meest geschikt zijn. Globaal 
gesteld heeft het recreatieve niveau het meeste baat bij beleid dat de vereni-
gingen en het verenigingsleven ondersteunt. Amateurs van het middenniveau 
hebben daarnaast behoefte aan kadervorming en begeleiding door professio-
nele kunstenaars, aan cultuureducatie en goede podia of expositieruimten. Voor 
kunstenaars van het prestatieniveau zijn activiteiten die hun kunstbeoefening 
verdiepen, goed geoutilleerde podia of expositieruimten en technische onder-
steuning noodzakelijk 

Zie overzichtstabel aan het einde van dit hoofdstuk. 

q
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Kort en goed wil een amateurkunstenaar: 

• Doen: dansen, schilderen, muziek maken, toneelspelen, schrijven, film 
 maken of een combinatie daarvan. Wil daaraan plezier, passie beleven en  
 zich persoonlijk ontwikkelen. Dingen doen en maken in de eigen 
 omgeving, vaak samen met anderen. 
• Leren: zich ontwikkelen, verdiepen, verbreden; leren wat nodig is voor de  
 beoefening. Educatie kan ook vooraf aan de beoefening een functie   
 hebben:  in aanraking brengen met, verrassen, waardoor zin in het   
 beoefenen ontstaat.
• Laten zien: presenteren wat hij/zij maakt. 
 
Daarvoor zijn nodig:
• Faciliteiten: oefenruimte, studio, werkplek, ontmoetingsplek, vereniging, 
 voorstellings- en expositieruimte, financiële ondersteuning 
• Begeleiding: artistiek (docent, leider, begeleider) en bestuurlijk 
• Educatie: mogelijkheid om te kunst te leren beoefenen, om te leren 
 over kunst
• Netwerk: een inspirerende omgeving waar ontmoetingen en uitwisselingen  
 kunnen plaatsvinden en nieuwe initiatieven kunnen ontstaan.
• Informatie: een loket met alle informatie over wat er in de omgeving   
 gaande is, zoals medebeoefenaren, verenigingen, educatie, workshops,  
 voorstellingen, locaties, e.d.
• Publiek: geëngageerd en betrokken.
• Subsidie: voor vereniging, opleidingen en/of presentaties

1.2 De betekenis van amateurkunst
Het veld is hiermee globaal in beeld gebracht. Het aantal mensen dat aan actieve 
kunstbeoefening doet is indrukwekkend, maar geen reden op zich voor overheidsbe-
moeienis. De waarden die aan amateurkunst kunnen worden verbonden geven er een 
maatschappelijke – dus meer dan individuele – betekenis aan. Die betekenis is in 
combinatie met de aantallen reden voor de overheid om in amateurkunst te investe-
ren. Welke waarden dat zijn komt hieronder ter sprake.

 Amateurkunst heeft een intrinsieke kunstzinnige waarde
Amateurkunstactiviteiten worden – net als sport – wel gebruikt voor andere dan 
culturele of kunstzinnige doelen, bijvoorbeeld voor het activeren van bepaalde maat-
schappelijke groepen. Vaak is er dan sprake van agogische (in plaats van artistieke) 
begeleiding door professionals. Hoe belangwekkend deze nevenfunctie van amateur-
kunst ook kan zijn, in deze handreiking gaat het in eerste instantie over de kunstzin-
nige waarde van amateurkunst. De grenzen tussen amateurkunstbeleid en sociaal 
cultureel werk kunnen getrokken worden aan de hand van drie uitgangspunten; 
• bij amateurkunst is er op artisticiteit gerichte begeleiding door professionals;
• er worden openbare optredens gegeven;
• bij beoefening in georganiseerd verband is de betreffende vereniging – bijvoor-
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beeld een koor of harmonie – aangesloten bij een koepelorganisatie of bond. 
Wanneer het in deze handreiking gaat over verbetering van de beoefening en ver-
sterking van de effecten wordt in eerste instantie gedoeld op de intrinsieke waarde 
van de amateurkunst.

 Amateurkunst heeft een band met professionele kunst
Professionele kunstenaars zijn veelal docent, choreograaf, dirigent, regisseur of be-
geleider van amateurs. Velen van hen voorzien dankzij de amateurkunst in hun le-
vensonderhoud. De meester-gezel verhouding uit de middeleeuwse gilden gaat vaak 
op voor de relatie tussen amateurs en professionele kunstenaars. Bij nieuwere kunst-
disciplines zijn de grenzen tussen professionele en amateurbeoefening overigens veel 
vager dan binnen de meer traditionele disciplines. De consequenties hiervan komen 
in hoofdstuk 3 aan de orde.

 Amateurkunst gaat hand in hand met kunsteducatie
Een sterke band is er ook met de wereld van de kunsteducatie. Vaak is kunsteducatie 
op school of elders het startpunt van iemands kunstzinnige loopbaan. Veel amateur-
kunstenaars hebben les bij een Centrum voor de Kunsten of in het privécircuit; ook 
de koepelorganisaties van amateurverenigingen organiseren cursussen voor bijvoor-
beeld musici, (koor)zangers, dirigenten, regisseurs of orkestleiders. De feitelijke ama-
teurkunstbeoefening is doorspekt met kunsteducatieve momenten: wat leer je bij een 
goede orkestrepetitie niet over muziek, componisten en interpretatie. 

 Amateurkunst staat middenin de samenleving
Een groot deel van wat er Nederland aan kunst te zien, horen of ondergaan is wordt 
door amateurs gemaakt. Op terreinen als opera, volksdans en blaasmuziek geldt dat 
zelfs voor meer dan de helft van het aanbod. Veel van al het muziek- en toneelbezoek 
betreft bezoek aan amateuruitvoeringen. Dit geldt in het bijzonder voor kleinere 
gemeenten.

 Amateurkunst activeert mensen
Amateurkunstbeoefening brengt iets teweeg bij de mensen die zich eraan overgeven. 
Uit onderzoek (Motivaction 2001, zie bijlage 8) blijkt dat amateurkunstenaars zeer 
sociaal geëngageerd zijn. Zij zijn goed in het leggen van nieuwe contacten, tonen 
grote belangstelling voor andere mensen en laten zich inspireren door de multicul-
turele maatschappij. Amateurs nemen de tijd voor zaken die ze belangrijk vinden en 
gaan autonoom door het leven.

 Amateurkunst is een economische factor
Dan is er ten slotte het aanzienlijke economische belang van de ‘amateurkunstindu-
strie’. Van alleen de materialen voor professionele kunstenaars kunnen de muziekin-
strumentenwinkel en de winkel voor audiovisuele apparatuur niet bestaan. Amateur-
kunstenaars besteden vaak grote bedragen aan hun benodigdheden. 
De werkgelegenheid die de amateurkunst professionele kunstenaars biedt is hierboven 
al genoemd. En dan zijn er nog de podia, oefenaccommodaties, tijdschriften, enzovoort. 
Er gaat in de amateurkunst naar schatting bijna 2,5 miljard euro per jaar om.
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1.�  Amateurkunst en de overheid
De bemoeienis van de overheid met amateurkunst vindt haar grond in de waarden 
die hierboven aan amateurkunst werden verbonden. Amateurkunst is als kunstvorm 
geworteld in het dagelijks leven en heeft als zinvolle vrijetijdsbesteding een sociale 
functie. Amateurverenigingen kunnen – wanneer ze ingebed zijn in een dorp of wijk 
– de leefbaarheid positief beïnvloeden; dat geldt ook voor voorstellingen, exposities 
en uitvoeringen door amateurs. Amateurkunst draagt bovendien bij aan een groter 
bereik van de kunsten. 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat amateurkunst de politieke wind mee heeft. In 
2005 besteedden de gezamenlijke overheden € 243 miljoen aan amateurkunst en 
cultuureducatie, onder meer voor de Centra voor de Kunsten en provinciale steun-
functie-instellingen. Datzelfde jaar stond er op alle gemeentelijke begrotingen samen 
€ 33 miljoen onder het hoofdstuk amateurkunst. In 1999 was dit nog € 19 miljoen; 
dit is al met al een aanzienlijke stijging. 
Maar niet alleen in financiële zin is de aandacht voor amateurkunst toegenomen. Dit 
kwam voor het eerst tot uiting toen de Tweede Kamer op 31 oktober 2006 de motie 
Van Vroonhoven voor een Actieplan Amateurkunst aannam. De inzet uit deze motie 
is door het Kabinet verbreed tot een 10-puntenplan cultuurparticipatie. De overheid 
wil duidelijk ook inhoudelijk meer in amateurkunst investeren. 

1.�.1 Wie doet wat?
Zowel lokaal en provinciaal als landelijk houden organisaties zich bezig met de 
ondersteuning amateurkunst en kunsteducatie. Op alle drie niveaus is een aan-
tal basisfaciliteiten voor kunstbeoefening te onderscheiden. Per niveau zien die 
faciliteiten idealiter er als volgt uit:

 Lokale faciliteiten (met eventuele bovenlokale uitstraling)
Uitvoerend - 1e lijnswerk
• Faciliteiten: werk- en ontmoetingsplek(ken) voor amateurkunstenaars en  
 verenigingen, voorstellings- en expositieruimte, lokale festivals/exposities,  
 financiële ondersteuning 
• Begeleiding: artistieke ondersteuning door docent, artistiek leider, of   
 begeleider steunfunctie, faciliteren van individuele amateurkunstenaars en  
 verenigingen, inloop, 
• Educatie: oriëntatie en kennismaking voor geïnteresseerden, opleidings- en  
 verdiepingsmogelijkheden voor amateurkunstenaars: cursussen, 
 opleidingen, workshops, begeleiding, professionele inspiratie
• Netwerk: logistieke ondersteuning van amateurkunstenaars: loket, 
 makelaar, trefpunt van cultuuraanbieders en amateurkunst, waar kruis-
 bestuiving plaatsvindt; coördinatiefunctie,
• Informatie: informatiepunt voor beoefenaren, onderwijs en andere   
 belanghebbenden een plek waar verbindingen worden gelegd tussen scho- 
 len en amateurkunstenaars (verenigingen) c.q. opleidingen in de kunsten 
• Publiek : geëngageerd en betrokken.
• Subsidie: voor vereniging, opleidingen en/of presentaties
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 Provinciale faciliteiten 
Steunfunctie (2e lijnswerk), distributie, bemiddeling en innovatieve 
projecten
• ondersteuning van lokale instellingen en amateurkunstenaars1 
• informatievoorziening
• dekkende infrastructuur; samenwerking en afstemming 
• initiëren en coördineren van bovenlokale afspraken (vraag en aanbod) 
• kwaliteitsimpuls: artistiek-inhoudelijk en van bestuurlijk kader 
• mogelijk maken van bijzondere artistieke producties 
• podium voor artistieke uitwisseling d.m.v. circuits en festivals 
• innovatieve impuls d.m.v. artistiek-inhoudelijke en thematische projecten 
 aanjagen van vernieuwing 
• bekostiging provinciale amateurkunstkoepels 

 Landelijke faciliteiten
Algemene ondersteuning (�e lijnswerk), excellente instellingen en landelijke 
experimenten
• (inter)nationale vertegenwoordiging en promotie
• educatie, informatie, reflectie
• het inventariseren, waarderen en ontsluiten van erfgoed
• documentatie en archivering
• afstemming en coördinatie

De landelijke algemene ondersteuningstaken berusten bij Kunstfactor en Cul-
tuurnetwerk. De ontwikkelfunctie en ondersteuning van excellente instellingen 
zal vanaf 1 januari 2009 bij het Programmafonds Cultuurparticipatie berusten 
(zie 3.3.4.). 

 Knelpunten in taakverdeling
Bovenstaande taakverdeling tussen de drie beleidsniveaus is een ideaalplaatje; de 
werkelijkheid is echter diffuser. De functies zijn bijvoorbeeld lang niet overal ge-
realiseerd en soms worden ze door verschillende organisaties tegelijk aangebo-
den. Zo’n overlap in functies maakt het voor amateurkunstenaars ondoorzichtig 
wie wat doet. Soms vallen er juist gaten in de ondersteuning. Doordat alle par-
tijen zich willen positioneren komt effectieve samenwerking lastig van de grond. 
Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is de zeer gevarieerde invulling van 
de steunfunctie door de provincies. Dat maakt het voor zowel de landelijke als 
voor de lokale organisaties moeilijk om goed op het provinciale beleid aan te 
sluiten. Weliswaar is een grote verscheidenheid kenmerkend voor de sector, 
zodat verschillen in beleidsopvattingen logisch zijn. Maar er zou meer verbin-
ding tot stand gebracht kunnen en moeten worden. 

1 In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt deze taak uitgevoerd door gemeentelijke Centra 

voor de Kunsten. De provinciale steunfunctie-instellingen werken in deze gevallen alleen voor 

de overige gemeenten.
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1.4 Schematisch overzicht wensen en instrumenten
Het kader waarbinnen gemeenten hun amateurkunstbeleid formuleren is hiermee in 
het kort geschetst. De drie categorieën amateurs (zie 1.1.3.) verwachten elk iets an-
ders van de gemeentelijke overheid. Echter niet alle gemeentelijke beleidsdoelen slui-
ten naadloos aan bij die verwachtingen. Het beleid hoeft – gezien de doelen van de 
gemeente zelf – dan ook niet altijd aan te sluiten bij alle amateurs. Bijgaand schema 
geeft nog eens weer hoe per categorie de behoefte aan ondersteuning door de ge-
meente en instellingen eruit ziet.
 
 

2 Festivals hebben vaak uit de aard der zaak een educatief element, doordat het werk 

van verschillende makers naast elkaar getoond wordt. Door de vergelijking kunnen 

amateurkunstenaars zich ontwikkelen.
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Recreatieve niveau

Vereniging met formele 
rechtspersoonlijkheid met 
vrijwillige of professionele 
artistieke begeleiding

Oefenruimte van voldoende 
grootte
 
 
 

Ambachtelijk cursusaanbod, 
basisvaardigheden
 

Optreden voor eigen kring

Informele vereniging met 
wisselend ledenaantal of 
groepje mensen met 
vrijwillige of professionele 
artistieke begeleiding

Oefenruimte
 

Inleidende technische 
cursussen
 

Optreden/exposeren voor 
eigen kring

Werkt thuis
 

Inleidende ambachtelijke 
cursussen
 
 

Werk aan vrienden en 
collega’s laten zien

Midden niveau 

Vereniging met formele 
rechtspersoonlijkheid met 
professionele artistieke 
begeleiding

(Eigen) oefenruimte van 
voldoende grootte en 
technische faciliteiten, 
eventueel extra professio-
nele leiding van repetities 
(bijvoorbeeld koorrepetitor 
en orkestenrepetitor)

Verdiepend cursusaanbod
 
 

Concoursen en festivals2

Podium met zekere 
uitstraling voor het publiek

Optreden eventueel met 
professionals (solisten, 
begeleidingsorkest)

Formele of informele 
vereniging, wisselend 
ledenbestand met artistieke 
begeleiding
 

Oefenruimte met 
faciliteiten / studio

Verdiepende technische 
cursussen
 

Concoursen en festivals2

Optreden/exposeren op 
podium met zekere 
uitstraling voor publiek

Werkt thuis

Hobbyruimte

Verdiepende cursussen
 

Concoursen en festivals 

Expositieruimte, bezoek 
beurzen, schrijverskring

Prestatie niveau

Vereniging met formele 
rechtspersoonlijkheid, met 
vaste professionele artistiek 
leider 

(Eigen) oefenruimte van 
voldoende grootte en 
technische faciliteiten, extra 
professionele leiding van 
repetities
 

Verdiepend cursusaanbod, 
individuele cursussen voor 
specifieke aspecten 
kunstbeoefening

Beoordelende concoursen 

Podium met professionele 
faciliteiten

Optreden met professionals 

Informele vereniging, per 
project georganiseerde 
groep rond een artistiek 
leider
 

Oefenruimte met 
faciliteiten / studio

Kortlopende projecten met 
eindpresentatie, masterclas-
ses

Beoordelende concoursen

Optreden/exposeren op 
podium met professionele 
faciliteiten

Werkt thuis

Hobby-ruimte / studio

Masterclasses, werkbespre-
kingen met professionals

Competities, beoordelende 
concoursen

Expositieruimte, publicatie 
in literair tijdschrift of bij 
kleine uitgeverij

Georganiseerd

meest voorkomende 
disciplines:
• video
• theater
• muziek
• zang

 
  
 

‘Los’ georganiseerd

meest voorkomende 
disciplines:
• popmuziek, jazz
• dans

 
 
  

Individueel

meest voorkomende 
disciplines:
• schilderen
• textiel
• literatuur
• fotografie
• grafische vormgeving
• game-, webdesign  
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Toenemende behoefte aan directe inhoudelijke ondersteuning door professionele instellingen (Centra voor de 
Kunsten, provinciale steunfunctie-instellingen, amateurkunstkoepels of concoursorganisatoren)    >>> in toenemende 
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Gemeente Arnhem
142.577 inwoners
Dat een stad met zoveel culturele instellingen als Arnhem een ambitieus kunst- en 
cultuurbeleid heeft, is misschien niet verwonderlijk. Die ambitie geldt ook de ama-
teurkunst. In 2002 verscheen de hecht doortimmerde nota Amateurkunst in Arnhem 
als onderdeel van de Cultuurvisie 2001 – 2005 – 2015. Met die nota werd de basis 
gelegd voor het huidige amateurkunstbeleid dat meer moet aansluiten bij de maat-
schappelijke actualiteit.

In het kunst- en cultuurbeleid stelt Arnhem drie belangen voorop: het artistieke, het 
maatschappelijke en het stedelijke belang. Bij de beoordeling van subsidieaanvragen 
zijn de drie belangen maatgevend. In een puntensysteem worden de aanvragen van 
amateurverenigingen dan ook beoordeeld op de bijdragen die de verenigingen leve-
ren aan de artistieke kwaliteit, het sociale klimaat in de stad en wijken, en aan de 
uitstraling van Arnhem. Het subsidiesysteem weegt ook de relatie mee tussen de fi-
nanciële steun en de prestaties van de ontvanger. De in vele gemeenten gebruike-
lijke verplichting om minstens één keer per jaar een uitvoering te geven verviel 
weliswaar, maar zo’n optreden levert wel punten op. 
Arnhem werkt met tweejarenplannen en heeft in 2008 op een totaalbudget van 
zeventien miljoen voor kunst en cultuur 187 duizend euro voor de amateurkunsten 
beschikbaar. De vierjarensystematiek werd te star bevonden en voor nieuwkomers te 
moeilijk toegankelijk. Incidentele subsidies  worden toegekend door het Fonds Cul-
tuur (110.000 euro) dat open staat voor aanvragen uit de amateurkunst. Daarnaast 
worden vanuit het Actieplan Cultuurbereik (215.000 euro) projecten en activiteiten 
opgezet waarbij ook amateurs betrokken kunnen worden. 
Naast financiële ondersteuning zoekt Arnhem ook andere mogelijkheden om de po-
sitie van de amateurkunst te versterken. Bijvoorbeeld door informatie over vereni-
gingen en hun activiteiten via een website te verstrekken en de samenwerking tussen 
de organisaties te verbeteren.  Hoewel huisvesting een aangelegenheid  is van de 
verenigingen zelf, heeft de gemeente oog voor de moeilijkheden die ze daarbij on-
dervinden. Ze  probeert daarom multifunctionele centra of broedplaatsen voor cultuur 
een plaats te geven in bestemmingsplannen. Presentatieplaatsen en repetitieruimten 
zijn voor de amateurverenigingen ook in Arnhem niet makkelijk te vinden en/of 
nauwelijks betaalbaar. Maar instellingen als het Parktheater, het Huis van Puck (voor 
theater), en de Jacobiberg (voor popmuziek) en festivals (o.a. Topconcours, het Arn-
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hems Koorfestival) kunnen voor  korpsen en groepen dat probleem wat verlichten. 
Ook Het Domein, de instelling voor cultuureducatie, geeft zowel aan leerlingen als aan 
externen regelmatig ruimte voor exposities of uitvoeringen. Georganiseerde en on-
georganiseerde amateurs maken gebruik van de opleidingsmogelijkheden die de in-
stelling biedt. 
Voor Het Domein staat nieuwe huisvesting gepland in Rijnboog, het prestigieuze 
project voor de herontwikkeling van de binnenstad, waar het samen met onder an-
dere de schouwburg, de bibliotheek en de musea onderdeel moet gaan uitmaken van 
een kennis- en cultuurcluster. Het Domein is ook betrokken bij het nieuwe beleid dat 
onder de noemer Cultuur in de breedte (budget 200.000 euro) moet leiden tot 
laagdrempelige culturele activiteiten. Een belangrijke medespeler is de stichting Be-
leven die zich met community artsprojecten bezig houdt. In samenwerking met ama-
teurkunst- en cultuureducatieorganisaties moeten Het Domein en Beleven ervoor 
zorgen dat het laagdrempelige culturele aanbod  vooral in scholen en wijken terecht 
komt. In de verlengde schooldag en de wijkfestivals zou dan ook de amateurkunst 
een mooie rol moeten vervullen. Op dit moment zijn in het onderwijs slechts enkele 
amateurverenigingen (voornamelijk muziek) incidenteel actief, maar met het groei-
end aantal brede scholen moet ook in Arnhem de band tussen amateurkunst en 
onderwijs nauwer worden. 
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Ik ontwerp ruimtelijke objecten
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Ontwikkelingen en trends2
Sommige maatschappelijke ontwikkelingen hebben weerslag op de 
amateurkunst en haar beoefenaren. Hieronder worden de meest mar-
kante en relevante ontwikkelingen beknopt beschreven, evenals de 
implicaties daarvan voor het gemeentelijke amateurkunstbeleid.
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2.1 Digitalisering
De computer heeft ook in de amateurkunst geleid tot tal van nieuwe uitingen. Vorm-
geven en componeren met de computer trekken nieuwe doelgroepen, de digitale 
camera brengt een andere manier van kijken, werken en verwerken met zich mee. 
Webcommunities leiden tot nieuwe communicatie tussen beoefenaren. Via YOUTube 
kunnen amateurs razendsnel professionele bekendheid krijgen. Digitalisering brengt 
al met al grensvervaging tussen amateurs en professionals tot stand. Ook genereert 
ze nieuwe lesmethoden en mogelijkheden van presenteren. De multimediale uitingen 
nemen toe. De daarmee gepaard gaande zapcultuur leidt tot een andere vorm van 
consumptie, maar ook tot een vluchtiger beleving van kunstactiviteiten. 
Deze ontwikkelingen vormden voor Cultuurnetwerk.nl aanleiding om het volgende 
onderscheid in het amateurveld te introduceren. Aan de ene kant van het spectrum 
staan de traditionele vormen van beoefening en een grote betrokkenheid van de 
overheid. Aan de andere kant staan de relatief nieuwe vormen, die gepaard gaan met 
een lage betrokkenheid van de overheid. Amateurkunst beweegt zich daar vooral op 
digitale wegen; amateurkunstenaars ontmoeten elkaar in digitale communities. Ook 
is er sprake van meer individuele vormen van beoefening, zoals het gebruik van 
computerprogramma’s voor ontwerp, desktoppublishing, PhotoShop en Magic Music 
Maker. Ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden wordt de drijfveer van de ama-
teurs, sociale motieven verdwijnen bij deze groepen naar de achtergrond.

 Implicaties voor beleid
De overheid zou zich rekenschap van deze nieuwe vormen van beoefening kunnen 
geven. Met name de Centra voor de Kunsten kunnen individuele beoefenaren kortlo-
pende cursussen over dergelijke computerprogramma’s aanbieden, of cursussen game-
design opzetten. Tevens kan de gemeente zich laten betrekken bij het opzetten van 
podia of bedrijfsverzamelgebouwen waar ook deze vormen van beoefenening onder-
dak krijgen. 

In hoofdstuk 4 zijn voorbeelden van dergelijke nieuwe initiatieven opgenomen.

2.2 Andere invulling vrije tijd
Nederlanders kennen anno 2008 nauwelijks nog ‘a dull moment’. Werk, sociale ver-
plichtingen en vrijetijdsbesteding maken dat iedereen het steeds drukker lijkt te 
hebben. Dit beeld moet echter genuanceerd worden. Mensen ouder dan 55 jaar heb-
ben steeds meer tijd tot hun beschikking. Het zijn vooral jongeren en ouders met 
(jonge) kinderen die een grotere tijdsdruk ervaren. Zij zijn daardoor geneigd vooral 
in vrijetijdsbestedingen te investeren die in termen van ontspanning direct rende-
ment opleveren. 
De grotere tijdsdruk gaat ten koste van een regelmatige beoefening van amateur-
kunst. Mensen zijn minder bereid om daar voor een vaste avond in de week te reser-
veren. Zij hebben behoefte aan flexibelere vormen, zoals projecten. Het verenigings-
leven kalft af; daardoor kunnen verenigingen moeilijker bestuurlijk kader vinden. 
Georganiseerde vrijetijdsbesteding maakt plaats voor ad hoc activiteiten of kortlo-
pende projecten.

q



��

 Implicaties voor beleid
Veel gemeenten hanteren een subsidieverordening amateurkunst die verenigings- en 
disciplinegericht is. Deze Handreiking bevat een model om deze te optimaliseren (zie 
Bijlage 6). Maar daarnaast verdient het aanbeveling ook ruimte te maken voor nieuwe 
vormen van amateurkunst, waarvan de beoefening volgens een andere structuren 
werkt. Ook hiervoor bevat deze Handreiking aanbevelingen. Verder verdient het aan-
beveling om niet alle beschikbare middelen voor amateurkunstbeleid in een verorde-
ning vast te leggen. Met flexibel inzetbare middelen kan immers op actuele ontwik-
kelingen worden ingespeeld.

2.�  Nieuwe kunstvormen
De afgelopen jaren zijn via de jongerencultuur nieuwe kunstvormen ontstaan, zoals 
urban, graffiti, breakdance, streetdance, rappen, slammen, skillz. Nieuwe beoefenaren 
komen bijeen op andersoortige plekken om ‘hun ding’ te doen. Gaan deze nieuwe 
kunstvormen ten koste van de oude? Dat zal pas over een aantal jaren blijken. Voor-
alsnog voegen ze iets wezenlijks toe aan het bestaande aanbod, ook doordat jongeren 
uit uiteenlopende culturen er warm voor lopen. 

 Implicaties voor beleid
Ondanks dat het moeilijk is om aan te geven welke vormen slechts ‘hypes’ zijn en 
welke ‘blijvertjes’ zullen blijken, is het duidelijk dat dergelijke vormen nieuwe faciliteiten 
vereisen. Zo is er behoefte aan andersoortige podia voor urban cultuur. Een Centrum 
voor de Kunsten en jongerencentrum kunnen hierdoor aansluiting bij elkaar vinden. 
Ook zouden de Centra voor de Kunsten met bijvoorbeeld cursussen bij de nieuwe 
kunstvormen en hun beoefenaren dienen aan te sluiten. In sommige gemeenten komen 
nieuwe gebouwen voor amateurkunst van de grond; daarin kunnen zij een plek krij-
gen. 

Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van dergelijke initiatieven.

2.4 De multiculturele samenleving
De toegenomen etnische diversiteit leidt tot nieuwe culturele uitingen en impulsen, 
maar ook tot mengvormen met de autochtone cultuur in zogenaamde cross-overs. 
Uit onderzoek (zie Bijlagen 1 en 8) blijkt dat de cultuurdeelname van etnische groe-
pen in Nederland vrij intensief is. Toch zijn zij ondervertegenwoordigd bij de activi-
teiten van de Centra voor de Kunsten en steunfunctie-instellingen. Er is echter geen 
reden om aan te nemen dat allochtone Nederlanders geen behoefte aan ondersteu-
ning van hun amateuractiviteiten hebben. Het feit dat de vraag daarnaar gemeenten 
en ondersteunende instellingen niet bereikt wil niet zeggen dat zij niet bestaat. 
Overigens noopt het begrip kunst in dit verband tot een bredere benadering dan het 
klassieke westerse en museale kunstbegrip. Kunst die niet nuttig is wekt bijvoorbeeld 
bij eerste generatie Turken en Marokkanen weinig interesse op. Ook het begrip ama-
teur spreekt hen niet aan. In allochtone culturen is vaak nauwelijks sprake van een 
verbijzondering van culturele activiteiten tot een aparte categorie ‘kunst’. Kunst is er 
veelal ingebed in het maatschappelijk gebeuren en functioneel van aard, inzetbaar bij 
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feesten, bij tradities als huwelijk en geboorte, of bij de aankleding van het huis. Aan 
het ambacht wordt een hoge prioriteit toegekend. 
De tweede en derde generatie allochtone Nederlanders zijn meer vertrouwd met het 
westerse kunstbegrip. Er lijkt er onder allochtone jongeren veel minder achterstand 
in participatie – d.w.z. actieve kunstbeoefening – te zijn. Sterker nog: zij zijn op dit 
vlak actiever dan hun autochtone leeftijdsgenoten.
 
 Implicaties voor beleid
Het is van belang om met activiteiten aan te sluiten bij de cultuurbeleving van al-
lochtone Nederlanders en voor hen specifieke activiteiten en vormen van ondersteu-
ning te ontwikkelen. Contact met de zelforganisaties is daarbij wenselijk, zij het dat 
daarmee vooral de ouderen bereikt worden. Het is dus ook van belang de jongeren 
met amateurkunstinitiatieven te bereiken. Daarbij moet bedacht worden dat ook zij 
zich minder als ‘amateur’ definiëren, zeker als het gaat om kunstdisciplines waar de 
grens tussen amateurs en professionals minder scherp is te trekken, zoals popmuziek 
en multimedia.

2.5 Afkalving verenigingsleven 
Vrijetijdsbesteding in georganiseerd verband is minder vanzelfsprekend dan vroeger, 
toen veel activiteiten werden georganiseerd via de kerk, het werk of een politieke 
vereniging. Wie lid was van de VARA zong in een strijdliederenkoor, zoals het KRO-lid 
zich vanzelfsprekend tot de katholieke oratoriumverenging wendde. Deze verzuiling 
in de vrije tijdssfeer en dus de amateurkunst ligt al lang achter ons. Vaak richten 
jongeren en allochtonen hun eigen verenigingen op, met als gevolg dat jong en oud 
elkaar niet meer automatisch in verenigingsverband ontmoeten.

 Implicaties voor beleid
Wanneer een gemeente de amateurkunstbeoefening vooral via het verenigingsleven 
ondersteunt komt dit niet automatisch de sociale cohesie ten goede. Juist wanneer 
jongeren en etnische minderheden doelgroepen van het beleid zijn verdient het aan-
beveling in dat beleid ook met andere organisatievormen en met kortdurende ver-
banden rekening te houden. 

2.6 Amateurkunst, onderwijs en jeugd 
Het is belangrijk om jongeren bij de amateurkunst te betrekken, zowel om hen te 
stimuleren tot creatieve vorming als om hen aanknopingspunten te bieden voor keu-
zes in de toekomst. Voor een goed amateurkunstklimaat is het van belang dat ama-
teurkunst een rol speelt in hun directe omgeving, ook als zij er op dat moment niet 
zelf iets mee doen. 
Van rijkswege is dan ook de afgelopen jaren sterk ingezet op cultuur en school. Bin-
nen het primair onderwijs door de regeling versterking cultuureducatie, binnen het 
voortgezet onderwijs door het vak culturele en kunstzinnige vorming en cultuurvou-
chers. Provincies en grote gemeenten hebben rijksgeld ontvangen voor ondersteu-
ning en voor aanvullende activiteiten; daarbij is steeds sprake van co-financiering. Er 
is inmiddels een aantal cultuurprofielscholen in het voortgezet onderwijs en kunst-
magneetscholen in het basisonderwijs. 
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In 2008 start in de 31 GSB gemeenten de Structurele Rijksimpuls Brede Scholen, 
sport en cultuur. Met deze impuls willen het Rijk en de VNG de diversiteit van activi-
teiten op brede scholen versterken. Het plan is om op deze scholen 2500 ‘combina-
tiefuncties’ te realiseren. Dit zijn functionarissen, die het aanbod van sportieve en 
culturele voorzieningen op de school coördineren, stimuleren en ‘matchen’ met voor-
zieningen en verenigingen buiten school. Het gaat dus om het realiseren van een trits 
van culturele en sportieve activiteiten binnen het reguliere lesprogramma, de buiten-
schoolse opvang en de vrije tijd. 
Dit biedt kansen voor de amateursector om zich te profileren. Zo kunnen verenigin-
gen activiteiten op scholen of in de naschoolse opvang aanbieden. Dat kan nieuwe 
jeugdleden opleveren, terwijl hun aanbod voor de kinderen een zinvolle vrijetijdsbe-
steding vormt. Door de leerplicht komen verenigingen op school ook jongeren tegen 
uit doelgroepen waarmee het contact niet automatisch is, zoals allochtone kinderen 
en kinderen uit kansarme milieus. Vanaf 2009 komen ook andere gemeenten in 
aanmerking voor deze impuls. De middelen worden opgebracht door de ministeries 
van VWS, OCW en de deelnemende gemeenten.

  Implicaties voor beleid
De komende jaren zal ervaring moeten worden opgebouwd in hoe amateurkunstor-
ganisaties een structurele bijdrage aan de activiteiten op brede scholen kunnen leve-
ren. Ook belangrijk is dat er aansluiting komt tussen de culturele activiteiten die in 
de school, de buitenschoolse opvang en de leefomgeving van kinderen plaatsvinden. 
De activiteiten binnen de brede school moeten kinderen zo goed mogelijk doorsluizen 
naar reguliere amateuractiviteiten van de Centra voor de Kunsten, de jeugdtheater-
scholen en -orkesten of de amateurverenigingen. 
De versterkte aandacht voor kunst op school en in de brede school zal naar verwach-
ting leiden tot meer vraag naar kunsteducatie en amateurkunst in de vrije tijd. Ge-
meenten zouden voor jongeren mogelijkheden kunnen scheppen waarmee ze hun 
specifieke vorm van amateurkunst kunnen beoefenen en verbeteren. 

2.7 Community arts/cultuur in de wijk
Professionele kunstenaars kiezen er vaak voor met amateurs te werken en zo met 
hun kunst impact op specifieke publieksgroepen te realiseren. Bekende voorbeelden 
zijn de beeldend kunstenaar die met schoolkinderen en de theatermaker die met 
wijkbewoners aan de slag gaat. Zij baseren hun artistieke plan op de mensen met wie 
ze werken; dat zijn doorgaans amateurs. Die worden op deze manier in artistiek be-
palende rollen bij het scheppingsproces betrokken. Deze opkomst van community 
arts3  maakt dat op onverwachte plekken min of meer spontane kunstinitiatieven van 

3  Community arts zijn kunstprojecten met een sociaal-maatschappelijke doelstelling en een proces- 

of groepsgerichte aanpak. De vijf kerncomponenten van deze projecten zijn:

- Er is sprake van actieve participatie door een gemeenschap; - deze bestaat (grotendeels) uit men-

sen met een grote afstand tot de gevestigde kunsten en kunsteducatie; - er is sprake van inzet van 

professionele kunstenaars, gericht op een artistieke uitkomst; - het gaat om kunst in een brede zin 

(w.o. ook erfgoed en/of volkskunst), vaak is sprake van een combinatie van disciplines; - projecten 

hebben een sociaal-maatschappelijke doelstelling en/of effecten.
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de grond komen. Groepen mensen realiseren onder begeleiding van een kunstenaar/
docent een door henzelf uitgewerkt cultureel project. 
Community arts kan een krachtig instrument zijn om maatschappelijke participatie te 
stimuleren. Het proces is vaak belangrijker dan het eindresultaat. Het zou echter 
onterecht zijn deze activiteiten als louter recreatief te zien. Het streven is vaak gericht 
op ontwikkeling van artistieke en creatieve competenties en op een artistiek resul-
taat. Niet voor niets begeleiden artistieke professionals het project. De kwaliteiten 
van deelnemers vormen echter het uitgangspunt. Er wordt dus geen minimumniveau 
als voorwaarde voor deelname gehanteerd, zoals meestal wel bij jeugdtheaterscholen 
en -orkesten het geval is. 

Community arts projecten zijn vaak gebaseerd op de ontstaansgeschie-
denis of specifieke kenmerken van de wijk (bijvoorbeeld de aanwezigheid 
van oud industrieel erfgoed en de rol van de fabriek in de ontstaansge-
schiedenis van de wijk, de mate van bebouwing van de wijk of juist het 
bestaan van veel groen in de wijk). Community arts projecten kunnen dus 
breder zijn dan alleen de traditionele kunstvormen maar ook erfgoed, 
architectuur, stedenbouw of natuur als uitgangspunt nemen.

 Implicaties voor beleid
Beleidsmatig zijn community arts lastig te plaatsen, doordat er sprake is van losse 
verbanden van deelnemers en tijdelijke projecten. Daarom vallen projecten soms niet 
onder amateurkunst. Door de gerichtheid op het proces kunnen adviescommissies 
projectvoorstellen moeilijk louter op hun artistieke merites beoordelen. Amateurs zijn 
doorgaans nu eenmaal minder technisch begaafd in het spelen, musiceren of schrij-
ven. Dit kan aanleiding zijn om community art lager te waarderen en niet voor on-
dersteuning in aanmerking te laten komen. Adviescommissies moeten echter bereid 
zijn op een gedifferentieerde manier naar kwaliteit te kijken en die te beoordelen 
vanuit het oogpunt van de makers en publiek. In zo’n geval is ondersteuning vanuit 
de reguliere middelen voor professionele kunstbeoefening een passend antwoord op 
deze ontwikkeling.
Cultuur in de wijken kan in het kader van wijkvernieuwingsprogramma’s een suc-
cesvol instrument zijn. Het gemeentelijk cultuurbeleid dient op dit punt aan te sluiten 
bij het wijkvernieuwingsprogramma van de gemeente. Gemeenten kunnen aansturen 
op het stimuleren van community arts en kunst in de wijken, bijvoorbeeld door Cen-
tra voor de Kunsten daartoe opdracht te geven. Ook kan het centrum op meerdere 
locaties - bijvoorbeeld in herstructureringswijken - gehuisvest worden. Tot slot kan 
de gemeente verlangen dat het centrum een cursusaanbod voor wijk- of buurtcentra 
ontwikkelt.

2.8 Vergrijzing en krimp
Het aantal ouderen (55+) neemt de komende decennia sterk toe. Met deze vergrijzing 
stijgt ook het aandeel van senioren in de amateurkunst. Op zichzelf is dat letterlijk 
een gezonde ontwikkeling. Een bijkomend verschijnsel is echter, dat ouderen en 
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jongeren steeds meer in gescheiden circuits opereren en minder vaak hun hobby 
gezamenlijk uitoefenen. Ouderen komen niet meer vanzelfsprekend in contact met 
een natuurlijk jeugdig elan of met confronterende ontwikkelingen. Er zal daarom 
gezocht moeten worden naar manieren om hen de vernieuwende impulsen te bezor-
gen die de vitaliteit van hun kunstbeoefening waarborgen.

De Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor de Financiële Verhoudingen 
hebben in maart 2008 een advies Bevolkingsdaling. Gevolgen voor bestuur en fi-
nanciën aan de verantwoordelijke bewindspersonen uitgebracht. De raden zijn van 
oordeel dat gemeenten in krimpende regio’s moeten accepteren dat hun bevolking 
daalt. Dat is echter niet hetzelfde als lijdzaam toezien. Bestuurders moeten investeren 
in de leefbaarheid van hun gemeente. Ingrijpende herstructurering van woningvoor-
raad en voorzieningenaanbod kan nodig zijn om leegstand en verloedering te voor-
komen. Het rijk en de provincie hebben daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid. 
Op onderdelen zijn volgens de raden aanpassingen nodig in de geldstromen van het 
rijk naar de gemeenten, zodat deze meer op ‘krimp’ worden ingericht. De provincies 
moeten beter gebruikmaken van hun financieel toezicht op de gemeenten. Veel ge-
meenten hebben namelijk hun meerjarenramingen nog niet aangepast aan de daling 
van het inwonertal. Bevolkingsdaling doet zich nu al voor, bijvoorbeeld in Zuid-Lim-
burg en Noordoost-Groningen. De komende 20 jaar krijgt 56% van alle gemeenten 
te maken met een dalend inwonertal. Bij 20% van de gemeenten gaat ook het aantal 
huishoudens dalen. De ‘krimp’ gaat zich bijvoorbeeld ook manifesteren in het zuid-
westen van Zeeland, grote delen van Drenthe en gemeenten in het midden van het 
land.

 Gevolgen voor toekomstig gemeentelijk beleid
Gemeenten zouden nog meer dan voorheen hun beleid moeten baseren op de demo-
grafische gegevens die voor hun gebied gelden en gaan gelden. Het is in elk geval van 
belang om een aantrekkelijke gemeente voor verschillende bevolkingsgroepen te blij-
ven met een aangepast voorzieningenaanbod en op sociale cohesie gerichte activitei-
ten. Ten behoeve van een dynamische en sociale lokale samenleving is het raadzaam 
ontmoeting en debat een plek te geven in het gemeentelijke beleid. Zo kunnen bijvoor-
beeld ontmoetingspunten ervoor zorgen dat de kloof die thans zichtbaar is tussen de 
beoefening van amateurkunst door ouderen en jongeren minder groot wordt

2.9 Regelgeving stelt hogere eisen 
In de afgelopen jaren is de wet- en regelgeving danig aangescherpt. Amateurkunst-
organisaties hebben onder meer te maken met de Wet Milieubeheer (bijvoorbeeld bij 
geluidsoverlast) en evenementenvergunningen (bij grootschalige evenementen in de 
openbare ruimte). Ook kunnen ze vaak niet zonder een formele rechtspersoonlijk-
heid, met als gevolg extra inspanningen op bestuurlijk, organisatorisch en administra-
tief vlak. Wanneer ze werken met professionals zijn er afspraken nodig over de rela-
tie tussen bestuur met die professionals. Ook hebben verenigingen soms personeel 
in dienst, bijvoorbeeld voor het beheer van gebouwen of administratieve werkzaam-
heden. Als werkgever dienen ze zich aan de verplichtingen van de ARBO en de Wet 
Poortwachter te houden. 



�8

q

De verscherping van regels en de stringentere controle op naleving ervan maken het 
er voor bestuurders niet eenvoudiger op, wat ertoe leidt dat deskundige bestuursle-
den steeds lastiger te vinden zijn. 

Een aantal jaren geleden publiceerde de stichting Kunst & Zaken aanbe-
velingen voor goed bestuur in culturele organisaties. Deze regels voor 
Cultural Governance zijn een steun voor bestuurders van amateurkunst-
verenigingen, maar leggen tegelijkertijd een extra druk op hen. Voor meer 
informatie zie www.culturalgovernance.nl.

 Implicaties voor beleid
Een gemeente die zich bewust is van de complexe taken waarvoor AK-verenigingen 
zich gesteld zien, kan verenigingen hierin ondersteunen door bijvoorbeeld goed 
werkgeverschap te faciliteren, advies te geven of bijscholing van bestuurders te sti-
muleren en (mede) te bekostigen. Ook kan de gemeente zelf iets doen om de taak 
van amateurverenigingen te verlichten. Zo is het verstandig het amateurkunstbeleid 
intern goed af te stemmen met andere gemeentelijke diensten of afdelingen. Zeker 
afdelingen die belast zijn met milieubeheer en vergunningverlening voor evenemen-
ten dienen in een vroeg stadium bij de beleidsontwikkeling te worden betrokken.

In Bijlage 7 wordt de problematiek van wet- en regelgeving in relatie tot cultuurbeleid 
behandeld.

2.10  Grensvervaging professionele en amateurkunst
Bij de nieuwere kunstvormen is de grens tussen amateurkunstbeoefening en profes-
sionele beoefening moeilijker te trekken dan bij traditionele vormen. Dit doet zich in 
de popmuziek voor, maar ook in de wereld van grafische vormgeving en web- of 
gamedesign. Door de digitalisering krijgen amateurkunstenaars toegang tot distribu-
tiekanalen die voorheen alleen toegankelijk waren voor professionele distributeurs. 
Nu de resultaten van amateurkunstenaars en professionele kunstenaars via hetzelfde 
kanaal publiek bereiken, worden verschillen minder zichtbaar. Hiermee verandert ook 
de verhouding tussen professionele beoefenaren en amateurs; zij wordt diffuser. 

 Implicaties voor beleid
Gemeenten die een popbeleid voeren hebben vaak al ervaring opgedaan met activi-
teiten die niet uitsluitend op amateurs of professionals gericht zijn; deze ervaring kan 
worden benut en uitgebreid. 
Het verdient aanbeveling dat gemeenten in het kader van talentontwikkeling moge-
lijkheden voor ondersteuning van deze nieuwe categorie beoefenaren bieden via de 
Centra voor de Kunsten of specifieke professionals: het reguliere hoger kunstonder-
wijs is voor hen veelal niet geschikt. Ook met het faciliteren van nieuwe podia, fysiek 
en digitaal, voor nieuwe kunstvormen kunnen deze beoefenaren in staat worden 
gesteld om hun activiteiten aan de lokale samenleving te laten zien. 
 



�9

2.11  Aandacht voor volkscultuur en ambacht
Van oudsher is amateurkunst sterk betrokken op het streekeigene. Zo zijn er veel 
volksdans- en volksmuziekverenigingen, bijvoorbeeld trekzakverenigingen en schip-
perskoren. Veel mensen doen aan textiele werkvormen als borduren, quilten en kleding 
of poppen maken. Het ambacht staat in deze vormen van kunstbeoefening centraal. Er 
is veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden en het voorkomen dat oude am-
bachten zoals houtbewerking verloren gaan. Professionele instellingen als ambachts- 
en scheepvaartmusea zijn vaak nauw bij deze amateuractiviteiten betrokken. 
Amateurkunstbeoefening en geschiedbeoefening door amateurs hebben eveneens 
raakvlakken. Leden van historische verenigingen verdiepen zich in traditionele kunst-
vormen en -gebruiken. Vanuit de kunsten groeit de belangstelling voor geschiedenis, 
met name voor ‘living history’ en ‘oral history’. Historische gebeurtenissen worden in 
grote openluchtspektakels nagespeeld, verhalen uit het verleden verteld en verbeeld. 
Deze aandacht voor het streekeigene geeft amateurkunstbeleid een bredere beteke-
nis; feitelijk breidt haar werkgebied zich uit tot de hele cultuursector, inclusief het 
erfgoed.

 Implicaties voor beleid
Gemeentelijke en provinciale musea en archieven hebben vaak al banden met de 
historische verenigingen, volksdans- en klederdrachtgroepen. In het amateurkunst-
beleid kan de gemeente het contact tussen verenigingen en professionele erfgoedin-
stellingen stimuleren. 



40

q

qcasus

Gemeente Edam/Volendam
28.446 inwoners
Edam/Volendam is een opmerkelijke gemeente. En dat niet alleen omdat het met 
jaarlijks naar schatting anderhalf miljoen bezoekers een van de grootste toeristische 
trekpleisters van Nederland is. Volendam (21.000 inwoners) en Edam (7.000) vor-
men sinds 1975 één gemeente, maar hebben vaak nog eigen culturele instellingen. 
Zo beschikken beide over een  zelfstandig museum, een bibliotheek en een eigen VVV. 
Twee verschillend geaarde gemeenschappen bevolken de beide kernen (of kommen, 
zoals ze er worden genoemd).  

Wat ze gemeen hebben is een grote aandacht voor het erfgoed (ook in verband met 
het toerisme) en een vitaal muziekleven waar de amateurkunstverenigingen een sub-
stantieel aandeel in hebben. En bovendien een gemeentebestuur dat kampt met een 
krappe begroting. De programmabegroting 2008 van Edam/Volendam laat er geen 
twijfel over bestaan dat bezuinigingen en ombuigingen nodig zijn om de begroting 
sluitend te krijgen. Er worden nog wel voorzichtig enkele ambities geformuleerd, 
maar bij gebrek aan financiële mogelijkheden moet de verwezenlijking ervan tot 
nader order worden uitgesteld. Er is ook geen geld voor investeringen in cultuur en 
dus ziet de gemeente geen kans om haar ambities op het gebied van erfgoed en 
amateurkunst te verwezenlijken. 
  
Die ambities voor de amateurkunst in die programmabegroting liggen in het ver-
lengde van een extern advies uit 2005. Gemeente én verenigingen wilden de be-
staande subsidierelatie vereenvoudigen. Minder bureaucratie, minder papierwerk. Het 
advies pleitte ervoor prioriteit te geven aan ondersteuning van amateurkunst en erf-
goed. Het bevatte niet alleen een stappenplan om tot een samenhangende cultuur-
nota te komen, maar gaf ook een aantal aanbevelingen voor concrete maatregelen.
De gewenste eenvoudiger subsidieregeling voor verenigingen kwam er in de vorm 
van een vast bedrag per betalend lid. De nieuwe subsidieverordening kon budgetneu-
traal ingevoerd worden. Het beschikbare budget bedraagt 30.000 euro. Versterking 
van de positie van de musea die een grote rol spelen in het cultuurtoerisme – samen 
ontvangen ze jaarlijks tussen de 25 en 28 duizend bezoekers – en die vooral door 
vrijwilligers draaiende worden gehouden, is vooralsnog financieel niet haalbaar. 
Een van de subsidievoorwaarden voor amateurverenigingen is het geven van minimaal 
een uitvoering of optreden per jaar. Die uitvoeringen zou de  gemeente graag in overleg 
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spreiden over het jaar. Weliswaar ziet ze voor zichzelf daarbij een rol weggelegd als 
intermediair, maar de vormgeving van deze culturele agenda zou door de VVV’s moeten 
geschieden. Nu de VVV’s onder één bestuur zijn gebracht, dient de mogelijkheid zich 
aan om afstemming te brengen in de organisatie van evenementen. 
Verdergaande initiatieven om tot een nota te komen waarin doelstellingen en beleid 
voor bijvoorbeeld de cultuur zijn vastgelegd, zijn nog niet van de grond gekomen. In 
de huidige omstandigheden is er ook nauwelijks discussie over het beleid. 
Een deel van de activiteiten van amateurverenigingen wordt financieel ondersteund 
via budgetten voor onderwijs,  buurthuiswerk of evenementen. Zoals in Volendam het 
project Bandcoaching voor popbandjes of een beeldende kunstproject in het onder-
wijs dat uitmondt in een expositie van werk van leerlingen tijdens de Volendammer 
Dag. Ook in andere (vaak op toeristen gerichte) evenementen als het Singelfestival 
of Kaaspop zijn korpsen of toneelverenigingen actief. 
Een Centrum voor de Kunsten is Edam/Volendam niet rijk. Wel heeft Edam  een door 
de gemeente gesteunde muziekschool. Het Zaanse CvK Fluxus dat ook een regionale 
steunfunctie vervult, werkt met het onderwijs in beide kommen samen.
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Ik schrijf
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De spelers in het veld�
Dit hoofdstuk schetst het gemeentelijk veld van de amateurkunst en 
laat zien met welke ‘spelers’ uit dat veld de gemeente te maken heeft. 
Zij zijn de relevante partijen bij de vormgeving van het gemeentelijk 
amateurkunstbeleid. De spelers bewegen zich op lokaal, provinciaal 
en landelijk niveau.
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�.1 Gemeentelijk niveau
De belangrijkste partijen in het amateurkunstbeleid zijn: de amateurs, de amateur-
kunstverenigingen en de lokale instellingen. 

�.1.1 Amateurkunstenaars
De mate waarin amateurs in verenigingsverband werken varieert per discipline. 
De ene kant van het spectrum geeft een sterke organisatiegraad te zien (bij-
voorbeeld in de hafabra-wereld), aan het andere uiterste is de individuele ama-
teur die thuis animatiefilms maakt te vinden. Dit geldt vooral voor de beoefe-
naren van beeldende kunsten, textiele werkvormen en voor de relatief nieuwe 
disciplines als fotografie, video, computerdesign en gamedesign en -graphics. 
Voor hen is het relatief moeilijk om hun werk te presenteren. Amateurschilders 
en -beeldhouwers bieden hun werk soms aan op beurzen, of ze exposeren en 
komen zo in contact met andere makers en met publiek. Bij podiumkunsten is 
dat contact veel gemakkelijker en gebruikelijker. 
Amateurs zijn ook te onderscheiden naar hun ambitieniveau: staat voor hen het 
recreatieve aspect of juist de presentatie en beoordeling daarvan voorop. 
 
Zie hoofdstuk 1 en bijlage 1 voor cijfers over amateurkunstenaars

 Amateurkunstverenigingen – georganiseerde amateurkunstenaars
Amateurs werken veelal in verenigingsverband, zoals koren, orkesten, oratori-
umverenigingen, opera- of operetteverenigingen, theater- en dansgezelschap-
pen. Er zijn ook – in mindere mate – verenigingen voor beeldend kunstenaars 
en schrijverskringen. 
Veel verenigingen hebben een lange staat van dienst en zijn lid van een provin-
ciale of landelijke koepelorganisatie. Muziekverenigingen hebben soms een in-
strumentenfonds, dat aan leden instrumenten uitleent. In de kamermuziek is het 
merendeel van de verenigingen klein; hun activiteiten zijn beperkt tot één of 
enkele uitvoeringen per jaar. Dansers zijn nauwelijks georganiseerd in vereni-
gingen, met uitzondering van de volksdansers. 
In de theaterwereld hebben de rederijkerskamers de oudste papieren; sommige 
stammen nog uit de tijd van de gilden en dragen illustere namen als ‘Sappho of 
‘De Eeglantier’. Uit de tijd van de volksopvoeding stammen de Maatschappijen 
tot Nut van het Algemeen (vaak ’t Nut). 
 
 Informele verenigingen – losse verbanden van amateurkunstenaars
Hoe kleiner het aantal leden des te groter de kans dat een vereniging informeel 
van opzet in. Bij zo’n informele vereniging zijn de statuten niet opgenomen in 
een notariële akte. Informele verenigingen hebben wel rechtspersoonlijkheid, 
maar zijn beperkt in hun bevoegdheden. Zo kunnen ze geen registergoederen 
verwerven of erfgenaam zijn. De bestuurders zijn naast de vereniging hoofdelijk 
aansprakelijk. Dat verandert wanneer een vereniging zich inschrijft bij het han-
delsregister bij de Kamer van Koophandel; dan zijn ze niet naast maar na de 
vereniging aansprakelijk. 
Een voorbeeld van informele verenigingen zijn de schrijvers- en leeskringen. 

q
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Leeskringen zijn voor de gemeentelijke organisatie vaak onzichtbaar, maar heb-
ben vaak wel een band met de bibliotheek. Schrijverskringen kunnen uitgroeien 
tot heuse schrijversscholen en maken soms deel uit van het Centrum voor de 
Kunsten. Ook popbands zijn bijna nooit een zelfstandige rechtspersoon. Infor-
mele verenigingen zijn zelden aangesloten bij provinciale koepelorganisaties of 
bonden. 

 Individuele amateurkunstenaars
Tot slot zijn er de mensen die louter voor en op zichzelf met amateurkunst 
bezig zijn. Vaak is dat het geval bij individuele amateurkunstvormen als beel-
dende en audiovisuele kunst of schrijven. Deze amateurkunstenaars zijn er wel 
maar maken zich niet of nauwelijks kenbaar. Zij beschikken niet over een dui-
delijk podium waarop hun doen en laten zichtbaar wordt. Zeker de helft van alle 
amateurkunstenaars is niet in enig verband georganiseerd. 

�.1.2  Professionele instellingen
Op lokaal niveau ontplooien tal van instellingen activiteiten die deel uitmaken 
van of raken aan amateurkunst. Hieronder komen zij in kort bestek aan de 
orde.

 Centra voor de Kunsten 
Bijna elke gemeente heeft één of meer Centra voor de Kunsten (CvK), die in de 
eerste plaats cursussen verzorgen. Muziekscholen, creativiteitscentra en centra 
voor theater en dans zijn hier voorbeelden van. Vaak worden er naast cursussen 
podium- en andere faciliteiten aangeboden en is er een expositieruimte. Zo 
bieden ze amateurs de mogelijkheid om zich te presenteren. 
Veel CvK’s verrichten ook advieswerkzaamheden voor amateurs en onderwijs-
instellingen. In de grote steden fungeren ze als tweedelijns ondersteuningsin-
stituut; ze nemen zo het werk van de provinciale steunfunctie-instellingen over. 
Ook in steeds meer middelgrote steden is dat het geval.  
Een CvK kan tevens informatieloket zijn over wat er in de stad of regio is aan 
opleidingen, podia en andere faciliteiten en kan projecten voor amateurs initi-
eren. Ook kan het ontmoeting, debat en een netwerk aanbieden. In de Handrei-
king Kunsteducatie wordt gesteld dat de ondersteuning die de CvK’s aan de 
amateurkunst kunnen bieden afhankelijk is van de gemeentegrootte: van uitge-
breid via breed tot gemiddeld. De rol van de centra kan dus veel breder zijn dan 
alleen cursusplek. Dit ligt in lijn van het beleid van branchevereniging Kunstcon-
nectie. Een voorbeeld van zo’n nieuwe taakopvatting is te vinden bij het CvK in 
‘s-Hertogenbosch. Het centrum moet daar de spin in het web worden voor de 
amateurkunst. 

 Bibliotheken
Openbare bibliotheken zijn om verschillende redenen van belang. Zij hebben in 
het kader van de bibliotheekvernieuwing hun functies als volgt benoemd: ken-
nis en informatie; ontwikkeling en educatie; kunst en cultuur; lezen en litera-
tuur; ontmoeting en debat. In gemeenten zonder een CvK bieden bibliotheken 
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soms cursussen op het gebied van kunst aan. In grotere plaatsen exploiteert de 
bibliotheek vaak een podium voor amateuruitvoeringen met name in de wijk. 
Ook hebben bibliotheken ‘cultuurpunten’ ontwikkeld: digitale en/of fysieke in-
formatiepunten die het cultuuraanbod van een plaats en regio ontsluiten. Ver-
enigingen en initiatiefnemers van evenementen kunnen er hun activiteit op de 
site plaatsen. Het eerste cultuurpunt werd ontwikkeld in Breda. Inmiddels on-
derhouden ook andere bibliotheken een cultuurpunt (voor meer informatie zie 
www.debibliotheken.nl). 

 Jeugdtheaterscholen
Het begrip jeugdtheaterschool is een verzamelnaam voor organisaties die the-
atereducatie en -producties voor kinderen en jongeren realiseren. Er zijn in 
Nederland zestig jeugdtheaterscholen, waarvan de helft zelfstandig en de ander 
helft onderdeel is van een CvK of een provinciale instelling voor kunst en cul-
tuur. Op dit moment bereiken zij meer dan tienduizend kinderen en jongeren, 
van cultureel diverse achtergronden. De scholen hebben veelal een brede en 
meerjarige opleiding. Ze zijn geen vooropleiding voor het kunstvakonderwijs, 
maar een aantal scholen biedt wel een oriëntatie daarop in de vorm van een 
theaterklas. De meeste jeugdtheaterscholen worden door de gemeente gesub-
sidieerd.

 Huis voor de Amateurkunst
In een aantal plaatsen worden momenteel Huizen voor de Amateurkunst ont-
wikkeld. Dit zijn gecombineerde instellingen, waar presentatie, cursussen en 
uitvoering van projecten hand in hand gaan. In een Huis voor de Amateurkunst  
werken lokale of regionale amateurkunstverenigingen, het CvK en provinciale 
consulenten samen. 
Een Huis voor de Amateurkunst is een plek waar amateurkunst zichtbaar wordt 
gemaakt. De plek biedt (professionele) faciliteiten aan en speelt in op de be-
hoefte bij amateurs om projectmatig te werken. Huizen voor de Amateurkunst 
zijn ook een verzamelplaats voor talent. Momenteel zijn ze vooral georganiseerd 
rond de podiumkunsten, maar de formule zou ook geschikt zijn voor de beel-
dende kunsten en voor nieuwe vormen als breakdance, video en computer 
kunst en design. In de Tilburgse Hall of Fame worden dergelijke nieuwe en 
vernieuwende vormen van amateurkunst samengebracht in één pand. 

 Theater- en danswerkplaatsen
In de professionele podiumkunsten is het gebruikelijk een onderscheid te ma-
ken tussen werkplaatsen en productiehuizen. De werkplaatsen bieden ruimte 
aan kunstenaars om te repeteren en artistiek onderzoek te doen. De productie-
huizen zijn er mede op gericht om producties te realiseren die worden gepre-
senteerd aan het publiek, soms alleen in het eigen productiehuis, soms ook als 
reisvoorstelling. Bij de opzet van de amateurtheater en –danswerkplaatsen blijkt 
deze opzet meer door elkaar heen te lopen en is vaak van zowel repetitie- en 
lesruimte als presentatiepodium sprake. Toch worden de initiatieven steevast als 
‘werkplaats’ omschreven.
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 Kulturhus / Cultuurhuis
Voor het platteland is het concept van het Kulturhus ontwikkeld. Dit concept is 
overgewaaid uit de Scandinavische landen, waar het gebruikelijk is in kleine 
dorpen een huis voor cultuur neer te zetten. In een Cultuurhuis komen verschil-
lende functies samen: bibliotheek, consultatiebureau, politiepost en zorgloket. 
Ook zijn er vaak een podium en faciliteiten voor plaatselijke amateurs. Hiermee 
wordt de afkalving van het voorzieningenniveau in de kleine kernen tegenge-
gaan. Het aanbod verschilt van plek tot plek en is afhankelijk van de partners 
die erbij betrokken zijn. Een aantal provincies zijn actief op dit terrein: zo heeft 
de provincie Utrecht eind 2007 de Handreiking Samenwerken onder één dak 
laten verschijnen. In Nederland werd in 2000 in Zwartsluis het eerste Kultur-
hus/Cultuurhuis geopend. Voor informatie: zie www.kulturhus.nl.

 Volksuniversiteiten 
De Volksuniversiteiten hebben een breed aanbod aan cursussen waarvoor geen 
vooropleiding vereist is. Er zijn cursussen creatieve en ambachtelijke vaardig-
heden en cursussen op het gebied van geschiedenis, kunst en cultuur. Ze zijn 
niet gericht diploma’s. Nederland telt zo’n honderd volksuniversiteiten. Een 
overzicht daarvan is te vinden op www.volksuniversiteit.nl. De volksuniversiteit 
van Haarlem kent zoals veel volksuniversiteiten een aanbod in ‘Ambacht en 
creativiteit’ maar biedt ook een uitgebreid aanbod aan inleidende en zelfs enige 
verdiepende cursussen ‘Kunst en cultuur’. 

 Particuliere instellingen voor muziek, dans en beeldende kunst
In grotere plaatsen zijn er vaak particuliere instellingen die lessen verzorgen. Zo 
wordt het merendeel van de ballet- en danslessen door dergelijke – niet gesub-
sidieerde – instellingen verzorgd. Ook voor muziekonderwijs en teken- en schil-
derlessen is er een aanzienlijk aanbod van particuliere docenten. Het aanbod 
concentreert zich in plaatsen met een groter economisch draagvlak en bestaat 
vooral uit cursussen waarvoor relatief veel belangstelling te verwachten is.

 Sociaal-culturele instellingen
Tot slot bieden ook organisaties uit de welzijnshoek culturele activiteiten aan, 
vaak op wijk- of buurtniveau. Hun doelstelling is niet zozeer de artistieke ont-
wikkeling maar eerder de sociale activering van de deelnemers. Schilder- en 
theatercursussen worden voor jongeren of ouderen georganiseerd om ze van 
de straat houden respectievelijk uit hun huis te krijgen. Sociaal-cultureel wer-
kers kunnen zich in hun opleiding tegenwoordig dan ook specialiseren in cul-
turele activiteiten. Soms worden de activiteiten door culturele professionals 
begeleid; soms liggen de artistieke en sociale doelen in elkaars verlengde. 

Zie ook onder 2.7 Community arts

q
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�.2 Provinciaal niveau
Ook de provincies voeren beleid op het gebied van amateurkunst en ondersteunen 
instellingen voor amateurkunstenaars. Zij leggen zich toe op de directe ondersteuning 
(tweedelijnswerk). 

�.2.1 Provinciale steunfunctie-instellingen
Met uitzondering van Groningen heeft elke provincie een stichting voor kunst 
en cultuur om de amateurkunst te ondersteunen. Soms is het een gecombi-
neerde instelling voor amateurkunst en kunsteducatie. De provinciale instel-
lingen hebben een overlegplatform: de Raad van Twaalf (www.raadvantwaalf.nl). 
De consulenten of adviseurs ondersteunen de verenigingen en behartigen de 
belangen van de amateurkunst. Amateurs kunnen bij hen terecht met vragen 
over bijvoorbeeld de opzet en financiering van projecten. Ook organiseren de 
steunfunctie-instellingen activiteiten om amateurkunst zichtbaar te maken en 
nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten.
De provinciale ondersteuningsinstellingen zijn alle op hun eigen manier geor-
ganiseerd; ze werken soms samen met lokale Centra voor de Kunsten. Vaak 
ontbreekt de ondersteuningsfunctie voor de beeldende kunsten. In de ene pro-
vincie wordt popmuziek ondersteund, in andere provincies is daar een zelfstan-
dige koepel voor. 
Momenteel zijn er nieuwe concepten voor de ondersteuning van amateurver-
enigingen in ontwikkeling, waarbij lokale CvK’s en provinciale steunfunctie-in-
stellingen nauw samenwerken. Enkele voorbeelden daarvan worden hieronder 
gegeven.

ZIMIHC, het ondersteuningsinstituut voor amateurkunst in de provincie 
Utrecht, is behalve een fysieke plek voor amateurkunst ook een digitaal 
huis voor de kunsten. De website is vormgegeven als een echt huis, waar-
in amateurverenigingen en instellingen kunnen ‘wonen’. Amateurs die 
moeite hebben om een digitale woonplek te vinden kunnen zich tot de 
digitale huismeester wenden. 
Voor meer informatie: www.kunsthuisutrecht.nl. 

In 2006 is Kunst en Cultuur Gelderland (KCG) gestart met regionale ser-
viceverlening aan amateurkunst. De regionale Centra voor de Kunsten 
willen een bredere functie hebben dan alleen als cursusinstituut. Drie 
centra (Winterswijk, Tiel en Harderwijk – de plattelandsgebieden in de 
provincie) hebben daarom contact gezocht met het amateurveld en be-
sproken aan welke ondersteuning amateurkunstbeoefenaars in de regio 
behoefte hebben. De KCG kan zo nodig de noodzakelijke expertise in-
brengen. Extra personele inzet is mogelijk door een geoormerkte subsidie 
van de provincie. Vooralsnog gaat het vooral om ondersteuning aan ver-
enigingen bij bestuurszaken, om tips voor regisseurs, masterclasses voor 
leden en het zoeken naar repetitieruimten. Maar ook kunnen gemeenten 
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advies krijgen over hun amateurkunstbeleid, bijvoorbeeld over het opzet-
ten van een locale regeling voor amateurkunst. In de toekomst moet de 
samenwerking leiden tot informatie-uitwisseling door verenigingen en 
zelfs tot het ontstaan van grootschalige (samenwerkings)projecten door 
amateurs. 

Om de ‘nieuwe amateur’ tegemoet te komen worden hier en daar kortlo-
pende projecten aangeboden. Een voorbeeld hiervan is de Playin dag, die 
SAMO Noord-Holland in 2006 als experiment heeft georganiseerd. Ama-
teurmusici uit de hele provincie werkten gedurende één dag aan een stuk 
muziek. Er waren aparte repetities voor de verschillende muzieksecties 
en aan het eind van de dag werd een concert geven. De Playin dag trok 
106 enthousiaste deelnemers. Voor meer informatie: www.samo.nl.

Voor de provinciale ondersteuningstaken zie hoofdstuk 1 pag. 25; voor het beleid per 
provincie zie bijlage �. 

�.2.2  Regionale en landelijke koepelorganisaties en bonden
Directe ondersteuning krijgen amateurs ook via de koepels voor amateurkunst. 
Vooral in de muziekwereld zijn amateurverenigingen bij regionale en landelijke 
koepelorganisaties aangesloten. In alle provincies zijn wel korenbonden, Sa-
menwerkende Koren Organisaties (SAKO) of Samenwerkende Muziek Organisa-
ties (SAMO) actief, hoewel niet in alle gevallen hun werkgebied samenvalt met 
de provincie. Zij vertegenwoordigen de amateurverenigingen, verzorgen kader-
opleidingen en individuele of groepslessen aan leden van verenigingen. Vooral 
in de muzieksector is er sprake van een uitgebreide ‘getrapte’ structuur. Vaak 
werken de koepels en bonden samen met de provinciale steunfunctie-instelling; 
ook op landelijk niveau zijn ze actief. 

Zie bijlage 4 voor een overzicht van de koepelorganisaties voor amateurs.

�.�  Landelijk niveau
Drie landelijke organisaties – Kunstfactor, Cultuurnetwerk en Kunstconnectie – leggen 
zich toe op het derdelijnswerk. Hun beleidsopdracht en -gebied worden hieronder 
kort geschetst. Ook een aantal koepelverenigingen en het toekomstige Programma-
fonds Cultuurparticipatie hebben landelijke reikwijdte. 

�.�.1 Kunstfactor: landelijk sectorinstituut voor de amateurkunst
Kunstfactor is de  landelijke organisatie  voor de ontwikkeling en promotie van 
amateurkunst en de onafhankelijke spil tussen overheid en sector. Of het nu 
gaat om kunstinstellingen, overheden, opleidingen of kader, Kunstfactor biedt 
informatie en advies over de amateurkunst en is actief betrokken bij reflectie, 
kwaliteitsverbetering en de ontwikkeling van de infrastructuur in de kunstsec-
tor. Andere taken zijn onderzoek, documentatie, archivering, afstemming en 
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coördinatie. Kunstfactor is gesprekspartner voor overheden, beleidsmakers en 
opinievormers en stimuleert het debat over de betekenis van de amateurkunst. 
De organisatie maakt zich sterk voor de positie van ruim zes miljoen amateur-
kunstenaars, van popmuzikanten tot fotografen en van theatermakers tot jazz-
dansers. De ruim 80 medewerkers onderhouden talloze contacten met het 
werkveld. Kunstfactor is gevestigd in Utrecht. Zie www.kunstfactor.nl voor meer 
informatie.

�.�.2 Cultuurnetwerk Nederland: expertisecentrum cultuureducatie 
Door de verbondenheid van amateurkunst met cultuureducatie is Cultuurnetwerk 
– het landelijk expertisecentrum voor cultuureducatie – ook relevant voor ama-
teurs. Cultuurnetwerk doet onderzoek en heeft een bibliotheek en documenta-
tiecentrum. Het materiaal hieruit is digitaal en fysiek toegankelijk voor particulie-
ren en ook bijvoorbeeld voor gemeenten. Cultuurnetwerk werkt aan de ontsluiting 
van activiteiten en projecten op het terrein van talentontwikkeling. 
Ook de ondersteuningsbehoefte van amateurs is in kaart gebracht. Daarbij zijn 
verschillende scenario’s voor ondersteuning uitgewerkt, op basis van vier ken-
merken van de amateur (thuis actief; digitaal bezig; actief in verenigings- en 
gezelligheidsverband; op naar de top). Met het project wil men lokale/regio-
nale Centra voor de Kunsten een grotere rol bij de directe ondersteuning van 
amateurs geven. Cultuurnetwerk adviseert gemeenten en provincies over dit 
onderwerp. Zie www.cultuurnetwerk.nl voor meer informatie.

�.�.� Kunstconnectie: brancheorganisatie van Centra voor de Kunsten
Kunstconnectie is de branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefe-
ning. Namens, voor en met haar leden – de lokale CvK’s en de provinciale on-
dersteuningsinstellingen – neemt ze stelling en formuleert ze standpunten over 
actuele onderwerpen en thema’s. Ze motiveert, adviseert en faciliteert aange-
sloten instellingen bij de ontwikkeling van hun werk. Kunstconnectie regelt voor 
haar leden tal van werkgeverszaken; zo maakt ze bijvoorbeeld afspraken over 
arbeidsvoorwaarden in de branche. 
In 2004 hebben de leden van De Kunstconnectie besloten om systematisch aan 
kwaliteit te gaan werken, met een externe toetsing en certificering. In 2006 
startte Kunstconnectie een project van drie jaar om haar leden daarbij te helpen. 
Dit moet het kwaliteitsdenken bij de instellingen en de branche promoten. De 
certificering wordt uitgevoerd door onafhankelijke certificerende instellingen. 
Zie www.kunstconnectie.nl voor meer informatie. 

�.�.4  Programmafonds Cultuurparticipatie
In 2009 gaat het Programmafonds Cultuurparticipatie van de rijksoverheid 
start. In dit fonds brengt het Rijk een groot deel van het amateurkunstbeleid 
bijeen. Het fonds werkt met twee kamers: een voor aanvragen van instellingen 
en een voor aanvragen van overheden. In de kamer voor instellingen worden de 
ontwikkelfunctie en de instandhouding van enkele landelijke excellente instel-
lingen ondergebracht. Instellingen als de Kunstbende worden vanaf 2009 door 
dit fonds gesubsidieerd. Ook de regeling incidentele subsidies voor experimen-
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ten met een landelijke voorbeeldfunctie valt dan onder deze kamer (en niet 
meer onder het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten). 
In de kamer voor overheden ontwikkelt het Rijk met de grotere gemeenten en 
de provincies programma’s om het cultuurbereik te vergroten. De mate waarin 
amateurkunst onderdeel daarvan is zal per programma verschillen. Gemeenten 
en provincies maken hierin een eigen afweging. De programma’s komen in de 
plaats van de Actieprogramma’s Cultuurbereik die tussen 2001 en 2009 heb-
ben gefunctioneerd. 
Het Rijk blijft rechtstreeks verantwoordelijkheid houden voor de sectorinstitu-
ten die in de basisinfrastructuur thuishoren. Voor de amateurkunst gaat het om 
Kunstfactor, voor cultuureducatie om Cultuurnetwerk. 

Een overzicht van het Rijksbeleid inzake amateurkunst – met inbegrip van de drie 
landelijke organisaties – is te vinden in bijlage 2.

�.�.5 Landelijke koepelorganisaties
Op landelijk niveau zijn zo’n negentig koepelorganisaties actief; zij bestrijken 
een breed scala van alle mogelijkheden voor actieve kunstbeoefening. Een over-
zicht van alle organisaties is te vinden in bijlage 4.
 

q
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Gemeente Helmond
86.793 inwoners
Niet meer in bakstenen, maar in activiteiten wil Helmond geld steken. In het recente 
verleden bracht de gemeente de culturele infrastructuur op peil met de realisatie van 
een aantal accommodaties. Sinds 2004 ligt de prioriteit in het cultuurbeleid bij het 
bevorderen van activiteiten. Ongeveer 80 procent van de Helmondse bevolking is 
immers redelijk tevreden met het aantal en de kwaliteit van de culturele voorzienin-
gen. De gemeente richt zich nu in de eerste plaats op het vergroten van de deelname 
van de inwoners, niet alleen als consumenten van cultuur, maar vooral ook als ac-
tieve beoefenaren. 

Voor de bijdrage van de amateurkunst aan de verwezenlijking van die doelstelling 
heeft Helmond in 2008 163.032 euro beschikbaar op een totale begroting voor 
kunst en cultuur van elf miljoen. Net als in andere gemeenten ondersteunt Helmond 
alleen rechtspersonen structureel.
Uitgangspunt van de subsidieregeling is de actieve deelname van zoveel mogelijk 
burgers aan amateurkunstactiviteiten. In de regeling zijn bovendien  bepalingen op-
genomen om de participatie van jongeren, ouderen en allochtonen te bevorderen. Dat 
wordt zichtbaar in de bedragen die in de subsidieverordening worden toegekend aan 
amateurverenigingen. De bedragen die korpsen, koren en dansgezelschappen ont-
vangen voor leden tot en met 25 jaar zijn substantieel hoger dan voor de oudere 
leden.  
De kwaliteit van de prestaties van de verenigingen wordt in de regeling niet veron-
achtzaamd, maar de subsidiëring is er niet van afhankelijk. De nadruk die er in het 
amateurkunstbeleid ligt op actieve deelname beantwoordt ook aan de wens van de 
gemeente om de sociale infrastructuur op wijkniveau veilig te stellen. 
De subsidies voor amateurkunstorganisaties worden nu jaarlijks toegekend, maar 
Helmond streeft er naar op korte termijn over te gaan tot een vierjaarlijkse subsidie-
regeling. Voor incidentele subsidies bestaat geen apart budget. Die subsidies voor 
amateurkunstverenigingen komen ten laste van het budget bevordering culturele 
leven. 
Goede faciliteiten om zich te presenteren zijn voor de amateurs ook in Helmond niet 
ruim voorhanden. Naast de wijkcentra en particuliere zalen zijn er enkele podia waar 
de amateurs terecht kunnen. Zo biedt het gerenoveerde theater ‘t Speelhuis ook 
plaats aan uitvoeringen van amateurverenigingen. In de planning van het theatersei-
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zoen is 25 procent van de capaciteit in het weekeinde gereserveerd voor amateur-
kunstactiviteiten. Ook het in een voormalige kerk gevestigde Annatheater (een par-
ticulier initiatief) richt zich vooral op amateurtheaterproducties en is de thuisbasis 
van een multicultureel theatergezelschap. Het poppodium Plato wordt buiten de 
weekeinden benut voor popactiviteiten van Kunstkwartier. 
Voor een opleiding in verschillende disciplines kunnen de amateurs terecht bij stich-
ting Kunstkwartier dat als Centrum voor de Kunsten cursussen verzorgt, evenals  het 
kunstmenu voor het onderwijs. Daarnaast biedt de nieuwe huisvesting van het Kunst-
kwartier onderdak aan een kleine zaal met een programmering voor jongeren. Kunst-
kwartier is ook actief in de wijken, maar gemeentelijk beleid voor de brede scholen 
staat nog in de kinderschoenen. 
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Ik schilder
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Beleidsinstrumenten4
Het gemeentelijk amateurkunstbeleid wordt vormgegeven door mid-
del van beleidsinstrumenten. Grofweg zijn deze onder te verdelen in 
financiering, stimulering en facilitering van activiteiten en ontwikke-
lingen. Bij de eerste categorie gaat het bijvoorbeeld om structurele 
subsidies voor verenigingen of voor een Centrum voor de Kunsten. 
Stimulering is vooral bedoeld om nieuwe en ad hoc initiatieven een 
kans te geven en nieuwe publieksgroepen te bereiken. Een voorbeeld 
van facilitering ten slotte is het zorgen voor betaalbare repetitieruim-
ten en podia. Alle drie categorieën komen hieronder aan de orde. De 
tekst is ter inspiratie gelardeerd met praktijkvoorbeelden, die laten 
zien hoe er in de wereld van de amateurkunst geëxperimenteerd 
wordt met allerhande beleidsinstrumenten en benaderingen. 
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Focus op 

participatie

kwaliteit

Subsidiecriteria

aantal leden 
aanwezigheid leiding 
opleiding kader 
opleiding leden 
evt. extra voor huisvesting
artistiek plan

artistieke kwaliteit
maatschappelijke betekenis
gemeentelijk belang

Focus op 

participatie

kwaliteit

Subsidiecriteria

activiteiten t.b.v. instroom leden
deelname doelgroepen

samenwerking met andere organisaties 
samenwerking met professionals
activiteit is aanvulling op het reguliere 
cultuuraanbod

4.1 Structurele financiering
Het subsidiëren van amateurkunst is vanzelfsprekend een beleidsinstrument bij uit-
stek. Aan financiering kan de overheid immers voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld 
voorwaarden die betrekking hebben op de kwaliteit van het ‘product’ of op het pu-
blieksbereik. Zodoende is het zeer geschikt als sturingsinstrument. 

4.1.1 VNG Subsidieverordeningen amateurs
De VNG heeft twee VNG modelverordeningen voor subsidiëring opgesteld, te weten 
voor structurele en startsubsidies enerzijds en voor incidentele subsidies anderzijds 
(zie bijlage 6). Of een gemeente nu kiest voor een focus op kwaliteit dan wel op 
participatie, de verordeningen kunnen in beide gevallen worden toegepast. Ook is het 
mogelijk de kwaliteits- en participatiefocus te combineren. 

 Verordening structurele en startsubsidies amateurkunst
Met deze verordening biedt de gemeente ondersteuning aan amateurkunstverenigin-
gen. Binnen deze verordening kan gekozen worden voor het bevorderen van zowel 
participatie als kwaliteit. Zij bevat een aantal criteria voor het vaststellen van de 
subsidie. 

 Verordening incidentele subsidies amateurkunst 
Deze verordening is ontworpen om incidentele activiteiten van amateurkunstenaars 
te steunen en kan als aanvulling op de bovenstaande verordening worden gebruikt. 
Met name bij een focus op kwaliteit is een verordening voor incidentele subsidies 
voor amateurkunstenaars gebruikelijk. In de modelverordening kunnen echter ook 
criteria van de participatiefocus een plek krijgen. 
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Voor de goede orde: toekenning van subsidie kan aan de orde zijn indien aan 
slechts één van de bovenstaande criteria wordt voldaan. Daarom is het in deze 
verordening niet nodig aparte artikelen te formuleren voor hetzij een participa-
tie- hetzij een kwaliteitsbeleid. Bij de modelverordening voor structurele subsi-
dies is dat wel het geval. 

4.1.2  Budgetsubsidiëring
Nieuw is de budgetsubsidie voor concrete producten en resultaten. De budget-
subsidie is passend bij amateurs van het middenniveau, maar vooral van het 
prestatieniveau: er wordt immers gesubsidieerd op het realiseren van een be-
paalde prestatie (zie pag. 21 voor de drie ambitieniveaus). De focus ligt hierbij 
op kwaliteitsverbetering. 

Veel gemeenten stellen als subsidie-voorwaarde het in het openbaar op-
treden van de aanvrager. In Alkmaar is de subsidie voor een aanmerkelijk 
deel gekoppeld aan de kosten van dit optreden, terwijl er in Oldenzaal 
zelfs een aparte verordening voor bestaat.

Per 1 januari 2008 heeft de gemeente Nieuwegein een nog verdergaan-
de verandering ingevoerd met de wijziging van de subsidieverordening 
voor amateurkunst. Verenigingen kunnen niet langer een aanvraag indie-
nen voor hun reguliere begroting, maar alleen nog voor projecten die een 
bijdrage leveren aan de doelstellingen van het gemeentelijk kunst- en 
cultuurbeleid. Die doelstellingen zijn het uitbreiden van het cultureel aan-
bod en vergroting van het publieksbereik. Er kunnen ook investerings-
subsidies worden aangevraagd.,niet alleen door verenigingen maar ook 
door individuen en losse samenwerkingsverbanden. Een vereniging dient 
een eigen financiële inbreng in de kosten van het project te hebben. 
Structurele lasten als de vaste begeleiding, huur van oefenruimtes e.d. 
moeten zoveel mogelijk worden gedekt uit eigen inkomsten. Uit een eva-
luatie moet nog blijken of deze wijziging de gewenste effecten in termen 
van een groter cultuuraanbod - oplevert. 

4.1.� Financiering ondersteunende instellingen
Ook aan het financieren van ondersteunende instellingen kan de gemeente 
voorwaarden stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van de specifieke taken die zij 
moeten vervullen. Zowel een kwaliteits- als een participatiefocus kunnen hierbij 
gehanteerd worden. Hieronder wordt dit specifieke sturingsmiddel uitgewerkt. 

 De Centra voor de Kunsten 
In het amateurkunstbeleid vormen de CvK’s een spil; op grond daarvan ontvan-
gen zij dan ook subsidie. Hoe dan ook moet iedereen die dat wil de mogelijkheid 
krijgen om de basisbeginselen van een kunstdiscipline – liefst al vroeg – onder 
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de knie te krijgen. In dit verband is de ambitie van kabinet Balkenende IV om 
ieder kind minimaal één kunstdiscipline op een redelijk niveau te laten beoefe-
nen een gezamenlijke uitdaging voor scholen en CvK’s. Bij subsidiëring kunnen 
als volgt eisen aan de CvK’s gesteld worden. 
• Bij een focus op kwaliteit moet het aanbod van het centrum gevarieerd zijn. 
Naast de reguliere cursussen zijn er dan verdiepingscursussen met een kortere 
looptijd nodig. Ook ontmoetingen tussen amateurs en professionele kunste-
naars, masterclasses en productieactiviteiten onder professionele begeleiding 
liggen voor de hand. Scholing voor jeugd en jongeren, bijvoorbeeld een jeugd-
theaterschool of jeugdorkest strookt eveneens met dit profiel. Jongeren worden 
zo voorbereid op auditie op de toneelschool of het conservatorium. 
• Bij een focus op participatie kan het centrum gevraagd worden kennisma-
kingsactiviteiten in buurt- en wijkcentra te organiseren. Een ander participatie-
bevorderend instrument is een kortingsregeling voor minder draagkrachtigen 
bij de CvK’s. 
Het centrum moet bij deze focus ook fungeren als informatiepunt en plek waar 
niet georganiseerde amateurbeoefenaars terecht kunnen met specifieke vragen. 
Op basis van die positie zijn de CvK’s mogelijke gesprekspartner voor gemeenten, 
omdat bij hen bekend is (of zou moeten zijn) wat er onder amateurs leeft. 

De manieren waarop de CvK’s invulling aan de eventuele participatietaak geven 
loopt sterk uiteen. Hieronder een kleine – en zeker niet uitputtende – staalkaart 
met voorbeelden uit de praktijk.

De Stichting Kunst voor Rotterdammers (SKVR) wil kunst voor zoveel 
mogelijk mensen bereikbaar maken en pioniert al jaren met nieuw aan-
bod in de stadswijken. Zo is er in 2002 een Hiphophuis opgericht voor 
de Rotterdamse Hiphop scene. Er zijn lessen en projecten voor Breakers, 
dj’s, mc’s en graffiti-artiesten, plus een maandelijkse talkshow. Promi-
nente artiesten uit de Hiphop scene doen er hun zegje over hun carrière, 
keuzes en codes. Niet alleen breakdance en electric boogie, maar ook 
grafitti-artiesten, mc’s en dj’s kunnen er ‘los’ gaan. Op de vrijdag komt 
iedereen bij elkaar voor nu al legendarische jamsessies. 
Met Kunst Onder Andere stimuleert de SKVR kunst- en cultuurparticipa-
tie van kinderen en jongeren in probleemwijken. Zij verbindt partijen en 
organisaties en zorgt voor middelen en didactische ondersteuning. Hier-
door is er een uitgebreid netwerk ontstaan van scholen, welzijnsorgani-
saties, zelforganisaties en kunstenaars. Kunst Onder Andere wil ‘kunst van 
de straat’ door middel van opleiding en ondersteuning naar een hoger 
niveau brengen. Scouting van talent is daarbij een belangrijk onderdeel; 
tijdens projecten worden talenten op het creatieve vlak ‘gespot’. Kunst 
Onder Andere biedt hen begeleiding aan, onder andere door hen de weg 
te wijzen naar kunstscholen en andere opleidingstrajecten.
De Kweekvijver is een initiatief dat jonge, talentvolle breakdancers, graf-
fiti artists, dj’s en andere performers opleidt tot workshopdocent of zelf-
standig ondernemer. De opleiding is bedoeld voor talentvolle jongeren 
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met zeker vijf jaar ervaring in een ‘streetculture’ discipline. Jongeren zon-
der vooropleiding genieten de voorkeur. Zij leren didactische vaardighe-
den ontwikkelen en krijgen een certificaat; dat vergroot hun kans om 
ingezet te worden door de SKVR en andere (culturele) instellingen. Be-
langrijk aspect: de opleiding van de Kweekvijver is gratis. Meer informatie 
over activiteiten van SKVR en Kunst Onder Andere is te vinden op 
www.skvr.nl.

Het Centrum voor de Kunsten in Delft, De VAK, heeft eveneens ervaring 
met wijkgericht aanbod. Naast een scala van cursussen in diverse wijken 
zijn er wijkgerichte projecten geïnitieerd, bijvoorbeeld rondom de plaat-
sing van een nieuw kunstwerk in een wijk. Ook komt er een uitgebreid 
muziek- en dansaanbod in portieken, liften en op pleinen in de wijk Bui-
tenhof, van maart tot en met juli 2007. In maar liefst zeven wijken zijn 
wijktheatergezelschappen actief, ondersteund door De VAK. Zij maken 
met wijkbewoners voorstellingen over het leven in de wijk, die op speci-
ale locaties worden gespeeld. 
De VAK verzorgt ook alle culturele activiteiten binnen het Brede School 
aanbod, dat vanaf september 2004 in alle wijken van Delft te vinden is. 
De VAK brengt buiten schooltijd kunst naar de kinderen uit het basis- en 
voortgezet onderwijs toe, in de school of gymzaal, het buurthuis of de 
buitenschoolse opvang. 

 Scholing in eigen kring
Het belangrijk voor ogen te houden dat de Centra voor de Kunsten niet de 
enige instanties zijn die cursussen aanbieden. Vaak bieden amateurverenigingen 
zelf cursussen voor de leden, vooral in de muziekwereld is er een uitgebreid 
aanbod bijvoorbeeld voor het leren bespelen van instrumenten. Harmonie- en 
fanfare-orkesten hebben veelal een jeugdafdeling waarvan de talentvolle leer-
lingen doorstromen naar het reguliere orkest. Ook toneelverenigingen kennen 
jeugdafdelingen. Sommige hobby computer clubs organiseren eigen cursussen 
maar dit komt minder vaak voor dan bij de traditionele podiumkunsten. Volks-
dansverenigingen proberen via een eigen cursusaanbod de traditionele dansen 
levend te houden. Ook migrantengroepen proberen traditionele kunstvormen 
vanuit het land van herkomst in verenigingsverband aan elkaar over te dragen. 
Voor de ongeorganiseerde amateurkunstenaars bestaan deze mogelijkheden 
uiteraard niet. Zij zijn aangewezen op het aanbod van de Centra voor de Kun-
sten, volksuniversiteiten of particuliere docenten of instellingen. Met name bij 
een beleid gericht op kwaliteit kan de gemeente deze scholingsmogelijkheden 
via de subsidie aan verenigingen ondersteunen. 
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4.2 Stimulering
Beleidsinstrumenten die de amateurkunst een stimulans geven zijn veelvormig. Som-
mige passen meer bij de participatiefocus, andere meer bij de kwaliteitsfocus.

4.2.1 Subsidies voor ad hoc activiteiten 
In het verleden kwamen gemeentelijke subsidies structureel ten goede aan de 
amateurkunstverenigingen. Nu er ook lossere verbanden ontstaan verstrekken 
gemeenten vaker projectsubsidies naast – of soms zelfs in plaats van een deel 
van – de structurele subsidies. De VNG-modelverordening (bijlage 6) biedt daar-
voor een kader. Ook zijn er steeds vaker incidentele subsidies voor jubilea, bij-
zondere projecten, festivals en manifestaties. 

4.2.2 Amateurkunstprijzen
Prijzen zijn zeer geschikt om de individueel werkende amateurkunstenaars te 
stimuleren en te verleiden hun werk aan een breder publiek te tonen. Met pe-
riodieke prijzen kan een gemeente activiteiten stimuleren waarvoor niet altijd 
subsidieaanvragen binnenkomen. Ook zijn ze een middel om de waardering van 
het gemeentebestuur voor de unieke of jarenlange inzet van vrijwilligers – dat 
zijn amateurkunstenaars immers – tot uitdrukking te brengen. Bijkomend voor-
deel is dat een gemeentelijke amateurkunstprijs veel publiciteit oplevert en de 
zichtbaarheid van de amateurkunst bevordert. 

Dat dit werkt bewijzen de winnaars van de Jan Kassiesprijs 2007 van 
Kunstconnectie, de branchevereniging van kunsteducatie-instellingen. 
De prijs werd toegekend aan het project ‘Ik mis je zo’ van de Stichting 
Kunstzinnige Vorming Rotterdam. ‘Ik mis je zo’ is een educatief program-
ma voor leerlingen van de hoogste groepen van het primair onderwijs 
over afscheid en rouw. De voorstelling (gevolgd door een workshop filo-
soferen en kunst maken) is gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Ook 
de tweede prijs - ‘Historische verhalen’ - is een goed voorbeeld. Het is 
een mooi, zorgvuldig uitgewerkt project dat kinderen op een originele 
manier iets leert over het verleden van hun leefomgeving. Het combineert 
geschiedenis met lezen en taal. De relatie met amateurkunst ligt vooral 
op het vlak van erfgoed: de historische kring en historische vereniging en 
in sommige gevallen een amateurschrijver zijn bij het project betrokken. 
Voor meer informatie zie www.kunstconnectie.nl.

4.2.� Ondersteuning nieuwe kunstvormen
Nieuwe media en digitalisering leveren een impuls aan vernieuwingen die vra-
gen om andere faciliteiten. Dat geldt ook voor kunstvormen die worden gevat 
onder de term ‘urban’. De gemeente kan aan die ontwikkeling bijdragen. Hier-
onder een kleine staalkaart op het gebied van multimedia, cross-over, urban en 
community arts. 
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 Nieuwe media

In Utrecht kunnen jongeren bij UCEE-station onder professionele bege-
leiding filmpjes, radio- en televisieprogramma’s maken, die o.a. via een 
website toegankelijk zijn.

De gemeente Den Haag heeft onlangs een opmerkelijke medianota ge-
presenteerd. Een in het oog springend project is de ontwikkeling van 
wijkmedia-ateliers. In de wijkfilialen van de Openbare Bibliotheek komen 
voorzieningen waarmee buurtbewoners eigen vormen van communicatie 
kunnen ontwikkelen en publiceren. Nieuw is ook de instelling van een 
fonds om jong talent de kans te geven het aloude vak van radio maken 
onder de knie te krijgen. Andere projecten zijn o.a. de uitbouw van de 
digitale muurkranten en het ontwikkelen van een mediapool.

Bij Kunstbende is gamedesign vanaf 2007 een aparte categorie, een 
nieuwe tak van sport in de amateurkunstbeoefening waarvoor op het 
web veel faciliteiten te vinden zijn, voor een deel zelfs gratis (open sour-
ce software). 

Een landelijk project is mobigags van De Kunst, Centrum voor Amateur-
kunst in Noord-Holland. Mobigags is een unieke wedstrijd, omdat het de 
artistieke mogelijkheden van het mobieltje verkent en de deelnemers 
prikkelt tot creatief gebruik van hun gadget. Het gaat niet over het aantal 
megapixels, megabytes of het aantal malen digitale zoom, maar om de 
verhalende zeggingskracht van het nieuwe medium. Deelnemers kunnen 
de met hun gsm gemaakte foto’s uploaden naar de website om ze daar 
te bewerken en er bijvoorbeeld een strip van maken. Voor meer informa-
tie: www.mobigags.nl.

 
 Urban

Hall of Fame is een bijzonder initiatief, dat is gevestigd in een oud fa-
briekspand in Tilburg. Het is een combinatie van een skateboard, klim-
wand, theaterzaal, oefen- en repetitieruimtes, ateliers en een dansschool 
(hiphop, streetdance en rap). Hall of Fame wordt bestierd voor en door 
jongeren, waarbij wordt samengewerkt met het ROC, Fontys Hogescholen 
en het Jeugdwerk in Tilburg. Jongeren kunnen er uitgaan, sporten en zich 
ontwikkelen op artistiek gebied. De grenzen tussen vrije tijd, sport en 
cultuur vervagen zo. 
Vanuit Hall of Fame ontstaan ook commerciële initiatieven. Startende 
ondernemingen van jongeren vinden er onderdak,zoals een platenwinkel, 
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een centrum voor natuur- en milieuactiviteiten, een bedrijf dat innova-
tieve producten ontwikkelt. De bedrijven werken onderling en met de 
culturele gebruikers. Ze verzorgen onder meer een deel van het cursus-
aanbod dat Hall of Fame aan scholen aanbiedt. Doordat deze bedrijfjes 
op deze plek gevestigd zijn vervagen de grenzen tussen amateurbeoefe-
naars en professionals. Voor meer informatie: www.halloffame.nl. 

In Bergen op Zoom heeft het Centrum voor de Kunsten het poppodium 
CKB Underground opgericht, met oefenruimten voor popbandjes en een 
opnamestudio. Ook wordt programmering op het gebied van muziek, 
films en game events gerealiseerd. Bijzonder is dat kinderen er een Digi-
cultuur Kids Pakket kunnen boeken. Ze kunnen er een middag met een 
groep naar een film kijken, dansen in een echte disco en op verschillende 
platforms in de game-arena gamen. 

De gemeente Heerlen heeft de ambitie om een Urban Art productiehuis 
te ontwikkelen; zij onderzoekt momenteel of een pand in de binnenstad 
daarvoor geschikt gemaakt kan worden.

 Cross-over

Theater Hal 4 in Rotterdam programmeert eigentijdse theater- en dans-
voorstellingen voor jongeren. Theater van nu, dat een samengaan is van 
verschillende culturen en kunstvormen. Tot voor kort was Theater Hal 4 
de thuisbasis voor voorstellingen van Rotterdams LEF. Met voorstellin-
gen wil Rotterdams LEF een artistieke reactie geven op ontwikkelingen 
in de samenleving die vooral jongeren aangaan. LEF zoekt aansluiting bij 
de klassieke theatertradities én expressievormen uit de urban en global 
city. Met als gevolg: nieuwe mengculturen en de vervaging van grenzen 
tussen ‘communities’. 
Rotterdams LEF staat voor multidisciplinair en intercultureel jongeren-
theater, dat een jong cultureel divers theaterpubliek (vanaf 14 jaar en 
vmbo-niveau) aanspreekt. De spelers zijn tussen de 18 en 28 jaar met 
professionele ambities. Rotterdams LEF heeft ook een trainingstraject 
voor jonge getalenteerde spelers onder de naam Studio LEF. Na dit traject 
kunnen ze auditie doen voor een theateropleiding of stromen ze door 
naar producties in het professionele circuit. 

4.2.4 Kunst in de wijk/Community arts 
Er zijn vele voorbeelden van wijkgerichte activiteiten en community arts pro-
jecten. Zij hebben bij uitstek een participatiefocus. Cultuurnetwerk Nederland 
heeft een projectenbank van community art projecten samengesteld, die toe-
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gankelijk is via de online catalogus van het studiecentrum van Cultuurnetwerk 
(www.cultuurnetwerk.nl). Hieronder opnieuw een kleine staalkaart.

Het Groningse gezelschap Theater te Water werkt al ruim 25 jaar voor 
de bewoners van wijken en dorpen in de provincies Groningen en Dren-
the. ‘s Zomers wordt een tournee gemaakt met een muziektheatervoor-
stelling op de klipperaak De Verwondering. Die meert aan in kleine dor-
pen in Groningen en Drenthe zonder vaste podia. ‘s Winters zijn er 
voorstellingen in buurt- en dorpshuizen. De amateurspelers krijgen gedu-
rende de voorstellingsperiode een vrijstelling van sollicitatieplicht. Meer-
dere spelers van Theater te Water zijn tot het professionele circuit door-
gedrongen of hebben passende arbeid gevonden. Door de formule van 
vaudeville zijn de voorstellingen toegankelijk voor mensen die niet vaak 
naar het reguliere theater gaan (www.theatertewater.nl).

Het CvK in Deventer, de Leeuwenkuil, biedt via de afdeling Kunstcircuit 
de mogelijkheid community art projecten op te zetten. Speerpunten zijn 
artistieke projecten die bijdragen aan de herstructurering van achter-
standswijken, de ontwikkeling van Brede Scholen en de integratie van 
kansarme groepen (www.leeuwenkuil.nl). Kunstcircuit heeft een conve-
nant gesloten met woningbouwcorporaties, waardoor uit de middelen 
voor sociale wijkvernieuwing jaarlijks € 50.000 beschikbaar is voor soci-
aal-artistieke projecten in de wijk voor en door wijkbewoners. Kunstcir-
cuit bemiddelt de inzet van professionals en heeft zich verplicht de in-
vestering van de woningbouwcorporaties via projectsubsidies te 
verdubbelen (www.kunstcircuitdeventer.nl).

De gemeente Utrecht steunt via het project Vrede van Utrecht allerlei 
projecten (www.kunstinmijnbuurt.nl). 

Het bekendste voorbeeld van community arts is wellicht het Rotterdams 
Wijktheater, dat al jaren theater maakt met en voor buurtbewoners in 
Rotterdam, onder andere tijdens Het International Community Theatre 
Festival (www.rotterdamswijktheater.nl). 

4.2.5 Kunst in de brede school
In 2008 is in de 31 GSB gemeenten de Structurele Rijksimpuls Brede Scholen, 
sport en cultuur van start gegaan. Met deze impuls willen het Rijk en de VNG de 
diversiteit van activiteiten op brede scholen versterken. Op deze scholen komen 
functionarissen die het aanbod van sportieve en culturele voorzieningen op de 
school coördineren, stimuleren en ‘matchen’ met voorzieningen en verenigingen 
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buiten school. Het gaat om activiteiten binnen het lesprogramma, tijdens de 
buitenschoolse opvang en vervolgens ook in de vrije tijd. Vanaf 2009 komen 
ook andere gemeenten in aanmerking voor deze impuls. De middelen worden 
opgebracht door de ministeries van VWS, OCW en de deelnemende gemeen-
ten.

4.2.6 Kortingsregelingen
Amateurkunstbeleid dat participatie hoog in het vaandel heeft dient zich te 
bekommeren om de deelname van specifieke doelgroepen. Een landelijke kor-
tingsregeling is op 10 december 2007 aangekondigd door staatssecretaris 
Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij wil in de 31 GSB gemeen-
ten kinderen uit arme gezinnen financieel ondersteunen bij het uitoefenen van 
hun sportieve of kunstzinnige activiteiten. Het kabinet stelt hiervoor in totaal 
80 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten, extra middelen die in 2008 en 
2009 beschikbaar zijn voor armoedebestrijding. Er komen prestatieafspraken 
met gemeenten om meer kinderen te laten deelnemen aan sport, cultuur of 
andere activiteiten; het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet moet 
met de helft worden gereduceerd.
In een plan moeten gemeenten aangeven op welke manier de middelen ten 
goede komen aan de kinderen. Het geld moet worden ingezet voor concrete 
zaken, zoals voor een tegemoetkoming in de contributie of het ter beschikking 
stellen van instrumenten of een computer (voor design en mediakunstbeoefe-
ning). Al eerder hebben grote gemeenten kortingspassen voor minima geïntro-
duceerd, zoals de Stadspas in Amsterdam, de U-pas in de regio Utrecht en de 
Stadjerspas in Groningen.

4.2.7 Evenementen, concoursen en festivals
Initiatieven die de amateurkunst zichtbaarder maken zijn ongeacht de gemeen-
telijke beleidsfocus uiterst zinvol. Uiteraard bestaan er langer dan vandaag con-
coursen en talentenjachten voor specifieke disciplines. Voorbeelden daarvan 
zijn Kunstbende, het Prinses Christina Concours en Talens Palet, landelijke initi-
atieven die de bekendheid van amateurkunst en -kunstenaars versterken. Het 
is vrij gebruikelijk dat de steunfunctie-instellingen concoursen of festivals or-
ganiseren, die de ontwikkeling van amateurs stimuleren door uitwisseling of 
kwaliteitsbevordering (bijvoorbeeld in masterclasses). In de muziek worden 
dergelijke concoursen met name door de koepelorganisaties georganiseerd. De 
popmuziek en de hafabra kennen bijzondere festivals waar de grens tussen 
amateurs en professionals vervaagt, zoals Eurosonic in Groningen en het Wereld 
Muziek Concours in Kerkrade. Ook op lokaal niveau ontstaan initiatieven om 
amateurkunst zichtbaar te maken. Hieronder een kleine staalkaart. 
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Alkmaar organiseert iedere twee jaar het festival Alkmaars meer. Het 
festival beslaat de totale breedte van het amateurveld. Amateurkunste-
naars worden uitgedaagd hun eigen en elkaars grenzen te overschrijden, 
zodat er cross-overs ontstaan tussen de verschillende disciplines en doel-
groepen. De website van het festival is ook in de jaren dat het niet plaats-
vindt in de lucht. Aan het festival dragen de professionele instellingen voor 
kunstzinnige vorming bij, maar ook amateurverenigingen en individuen. 

In Borne vond in april 2007 de eerste Week van de Amateurkunst plaats 
in Zuid-oost Overijssel. Gedurende tien dagen stond amateurkunst in de 
belangstelling, werden geselecteerde amateurkunstenaars en verenigin-
gen gecoacht en gaf een aantal verenigingen gratis uitvoeringen. De Week 
van de Amateurkunst werd georganiseerd door de provinciale steunfunc-
tie-instelling Kunst en Cultuur Overijssel. In Vlaanderen is de Week van de 
Amateurkunst een heel gewoon verschijnsel. Kunstfactor stelt voor ook in 
Nederland zo’n week te organiseren.

In Zeeland is in juni 2006 voor het eerst een Weekend van de Amateur-
kunst georganiseerd. Tijdens het WAK wordt iedere amateurkunstenaar, 
-groep of -vereniging uitgenodigd om naar buiten te treden. Het weekend 
wordt begeleid door Scoop, de provinciale steunfunctie-instelling in Zee-
land. In 2006 werd met vier pilotgemeenten startafspraken gemaakt: Vlis-
singen, Borsele, Reimerswaal en Sluis. In 2007 werd opnieuw een week-
end georganiseerd.

Tijdens de zomermaanden organiseert het Glaspaleis in Heerlen de ama-
teurkunstweken, een tentoonstelling voor amateurkunstenaars uit de 
regio Parkstad. Tweejaarlijks vindt er in de regio Parkstad een atelier-
route plaats waar zowel gevestigde kunstenaars als amateurs aan kunnen 
deelnemen. 

Sinds de Open Monumentendag 2006 is er samenwerking ontstaan tus-
sen de amateurkunst en erfgoedsector. Dat heeft geresulteerd in een 
aantal exposities van het werk van locale amateurkunstenaars in monu-
menten die op de Open Monumentendag geopend waren. Zo gingen in 
Deventer leden van de fotoclub verborgen plekken van opengestelde mo-
numenten fotograferen. In de Wageningse monumenten presenteerde de 
Gelderse kunstenaarsvereniging schilderijen van feesten en IJsselsteinse 
schilders maakten werk op basis van afbeeldingen uit het stadsarchief. 
Ook in Maastricht, Arnhem en Houten was er samenwerking tussen kun
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stenaarskringen of -verenigingen en de plaatselijke comités van Open 
Monumenten. Dit is een boeiende manier om de lokale kunstbeoefening 
en lokale geschiedenis bij elkaar te brengen en voor een breed publiek 
toegankelijk te maken. Kunstfactor en Stichting Open Monumentendag 
stimuleren hun achterban dergelijke activiteiten op te zetten. Soms is 
daarvoor subsidie of facilitaire ondersteuning van de betreffende ge-
meente noodzakelijk. 

4.� Facilitering
Podia, onderdak, technische middelen en materialen vormen bij wijze van spreken de 
‘hardware’ van de amateurkunsten. De gemeente kan daarbij op verschillende manie-
ren ondersteuning bieden.

4.�.1 Betaalbare podia
Bij een focus op kwaliteit zijn podia met professionele faciliteiten van belang. 
Podia voor amateurs worden vaak mondjesmaat gesubsidieerd en de exploitatie 
ervan wordt voor een groot deel door vrijwilligers gerealiseerd. Professionele 
podia zijn voor amateurverenigingen nu eenmaal erg duur. Gemeenten kunnen 
het gebruik van professionele podia bevorderen, bijvoorbeeld door een recht-
streekse subsidie aan verenigingen of door een apart amateurtarief voor podia.
Ook beeldende en audiovisuele kunstenaars hebben belang bij professionele 
mogelijkheden voor exposeren van hun werk. Exposities en beurzen bieden die 
gelegenheid. Ook zijn er galeries die regelmatig werk van amateurs of semi-
professionals exposeren en filmtheaters die werk van amateurfilmers program-
meren. Zo organiseert LUX in Nijmegen een maandelijkse competitie voor jong 
talent, amateurs en semi-professionele filmmakers onder de titel Home Made 
(zie www.lux-nijmegen.nl) en presenteert Images in Groningen regionale filmers 
onder de titel Groningse Nieuwe (zie www.images.nu).

4.�.2 Amateurkunstgebouwen 
De amateurkunstbeoefening vaart wel bij de financiering van gebouwen en/of 
faciliteiten. De gemeente kan die met de geschikte middelen helpen opzetten. 
Hieronder enkele vernieuwende voorbeelden van dit beleidsinstrument.
 
 Podia

In Heerlen is dit jaar het Patronaat geopend, een voormalig buurtcentrum 
dat is gerevitaliseerd tot podium voor amateurkunst. Het gebouw beschikt 
over een theaterzaal met 250 zitplaatsen en een theatercafé voor kleine 
producties. Poppodium ‘De Nieuwe Nor’ is een podium voor beginnende 
amateur popbands uit de regio, met een capaciteit van 350 bezoekers.
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In Groningen reserveert Filmhuis Images regelmatig ruimte voor ama-
teurfilmers onder de titel ‘Groningse Nieuwe’. In de foyer is een uitgebreid 
presentatiepodium voor amateurfilms, computergraphics en clips meer-
dere schermen en een intieme bioscoop – met twee stoelen – voor het 
bekijken van korte films. 

In Tilburg wordt momenteel gebouwd aan Factorium, een podium voor 
amateurtheater met 250 stoelen. Factorium zal in dit jaar open gaan.

 Podia en oefenruimtes

In 2007 hebben gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân besloten 
tot de bouw van een Huis van de Amateurkunst, een nieuw modern 
cultureel podium. Er komen twee studio’s met kleedkamers en sanitair. 
Eén studio is geschikt voor dans, de ander voor theater, film en videopre-
sentaties. Het Huis van de Amateurkunst wordt gebouwd op de binnen-
plaats van de Infirmerie, een gebouw waarin veel museale exposities 
worden georganiseerd. De provinciale amateurkoepel Keunstwurk gaat 
het Huis exploiteren. Voor meer informatie: www.keunstwurk.nl

In Almere is met De Glasbak een verzamelgebouw voor amateurkunst 
gerealiseerd. De Glasbak staat open voor vaste gebruikers (verenigingen 
die er wekelijks komen) en losse ‘gebruikers’. Het is een licht, stijlvol en 
kleurrijk gebouw met drie kleinere zalen, een foyer, kleedkamers, bergin-
gen en een complete theaterzaal met licht, geluid en een telescooptribune. 
Het gebouw wordt beheerd door de welzijnsinstelling De Schoor en onder-
steund door een gebruikersraad. Er is plek voor 11 vaste en meer dan 40 
losse ‘gebruikers’. Voor meer informatie: www.deglasbak-almere.nl

In Ede is een initiatiefgroep ontstaan voor oprichting van een Centrum 
voor Amateurkunst. Men wil een centrum ontwikkelen met oefenruimtes, 
de mogelijkheid tot ontmoeting en een grote zaal voor uitvoeringen. 

4.�.� Materialen en studioruimten
Gemeenten kunnen ten behoeve van de amateurkunst overgaan tot het beheren 
van technische productiemiddelen of studio’s voor amateurs. Vooral in de pop-
muziek is dat gebruikelijk, omdat het ondoenlijk is muziekbands rechtstreeks te 
steunen. In bijna elke grote stad is wel een instelling voor het beheer van ma-
terialen (PA’s, lichtsets) en verhuur van goedkope studioruimten. Ook voor an-
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dere kunstvormen kan dit een uitstekend instrument voor ondersteuning zijn.
Om participatie te verhogen is het effectief om het cursusmateriaal ter beschik-
king te stellen aan specifieke groepen, zodat zij geen financiële belemmeringen 
ondervinden om aan cursussen deel te nemen. Bij een focus op kwaliteit moet 
eerder gedacht worden aan het beheer van technische benodigdheden voor 
optredens, zoals licht- en geluidsets of videoschermen voor videokunstenaars 
of web- en gamedesigners. 

De gemeente Utrecht werkt aan een facilitair beleid voor de amateur-
kunst om zo niet georganiseerde burgers daarbij betrekken. Per wijk wil 
ze gebouwen realiseren, waar specifieke vormen van amateurkunst be-
oefenend en getoond kunnen worden. In Overvecht is de Stefanuskerk 
daarvoor in gebruik genomen. De kerk wordt verhuurd aan verschillende 
kunstorganisaties die wijkgericht werken. De grote zaal is voor hen maar 
ook voor wijkbewoners beschikbaar. Verschillende koren repeteren in de 
kerk en ZIMIHC realiseert er een culturele programmering. Er is tevens 
een aantal culturele instellingen gevestigd, zoals het UCEE-radiostation 
en Stut, de Utrechtse instelling voor wijktheater (zie www.stut.nl). 

4.�.4 Werkplaatsen
Een recente trend in het amateurveld zijn de theaterwerkplaatsen. Dit zijn pro-
ductieve samenwerkingsverbanden tussen theaterorganisaties; de samenwer-
king resulteert in een loket en servicepunt voor spelers, groepen en theaterma-
kers in de regio. Amateurtheaterscholen en jeugdtheaterscholen zijn vaak bij 
zo’n werkplaats betrokken. 
De theaterwerkplaatsen doen aan belangenbehartiging, scholing en ondersteu-
ning op maat. Zij ontplooien activiteiten om de ontwikkeling van het regionale 
theaterveld te stimuleren. Kunstfactor Theater bouwt aan een netwerk van the-
aterwerkplaatsen, waar informatie, ervaring en expertise worden overgedragen 
in werkbijeenkomsten, digitale nieuwsbrieven en publicaties. Er zijn o.a. thea-
terwerkplaatsen in Arnhem, Utrecht, Delft, Alkmaar en de provincie Groningen. 
Enkele voorbeelden:

In Arnhem is onlangs het Huis van Puck gestart als voorziening voor het 
amateurtheater in de regio Arnhem. Spelers, groepen en theatermakers 
zijn er welkom voor advies, ontmoeting en uitwisseling, presentatie en 
inspiratie. Puck biedt als amateurtheater-productiecentrum artistieke, 
productionele en organisatorische deskundigheid. Huis van Puck is het 
loket voor vragen op het gebied van amateurtheater en heeft een eigen 
productiepoot. Door samenwerking met onder meer Artez, ROC Rijn IJssel 
en Theater Oostpool wordt de verbinding tussen amateur- en professio-
neel theater gelegd. In het productiehuis kunnen ervaren regisseurs on-
der professionele omstandigheden werken. Huis van Puck heeft ook een 
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aantal popactiviteiten onder zijn hoede. Het beheert een pop-oefenruim-
te, organiseert de popwedstrijd ErnemZweet en is nauw betrokken bij de 
opzet van de opleiding Popmuziek & Sounddesign van RijnIJssel in Arn-
hem. Voor meer informatie: www.huisvanpuck.nl.

In de stad Groningen is theaterwerkplaats De Prins van Groningen ont-
wikkeld, waarin de ondersteuningfunctie, het cursusaanbod van het CvK 
en de jeugdtheaterschool samengaan. De ondersteuningsfunctie wordt 
deels via de website uitgevoerd, met een archief en vraag & aanbodfunc-
tie. Iedereen kan er een oproep plaatsen en zoeken in het archief van 
projecten. De Prins van Groningen initieert eigen voorstellingen en bun-
delt het amateurtheateraanbod in stad en provincie. De provincie wil een 
netwerk van amateurwerkplaatsen gaan realiseren, ook voor andere dis-
ciplines; De Prins van Groningen zal met dat netwerk samenwerken. Voor 
meer informatie: www.deprinsvangroningen.nl. 

Heerlen heeft voor jongeren tussen de 4 en 23 jaar een amateur theater- 
en muziekwerkplaats onder de naam Het Spinazieblik.. De werkplaats 
biedt tevens onderdak aan een amateur circusschool.

Onder de naam Het Getij is in Zeeland een mobiele werkplaats voor 
amateurkunst van start gegaan. De werkplaats wil experimentele projec-
ten realiseren en zoekt samenwerking met amateurs en professionele 
kunstbeoefenaars. Projecten omvatten meerdere kunstdisciplines; het 
realiseren van een publiekspresentatie is essentieel. Iedereen kan pro-
jectvoorstellen indienen bij Het Getij, het bestuur beslist welke projecten 
worden gerealiseerd. Ook entameert Het Getij projecten. Theater, muziek 
en dans zijn er aan de orde in combinatie met literatuur of poëzie, er is 
een dramaserie gemaakt voor Omroep Zeeland en een straattheaterpro-
ject gerealiseerd. Ook zijn er projecten waarin videokunst en popmuziek 
worden gecombineerd. Door de mobiele opzet kan Het Getij nu eens hier, 
dan weer daar in de provincie gevestigd zijn. 
Voor meer informatie: www.hetgetij.nl

In Noord-Brabant bestaat vanaf 1998 het concept van de Danswerk-
plaatsen Brabant. Het Centrum voor Amateurkunst (de provinciale steun-
functie-instelling) biedt hiermee ondersteuning aan lokale CvK’s die een 
aanbod voor podiumdanseducatie willen ontwikkelen. Op dit moment 
bestaat er bij acht Brabantse CvK’s een danswerkplaats. Zie voor meer 
informatie: www.cvakunst.nl/dans. 
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In de regio Haarlemmermeer wordt een nieuwe Danswerkplaats ontwik-
keld. Het is een gezamenlijk initiatief van De Kunst, (provinciaal onder-
steuningsinstituut), Pier K (het CvK in Hoofddorp) en dansschool Dance-
Flow (de dansschool van Nieuw-Vennep). (Amateur)dansers kunnen zich 
in schrijven voor een van de producties, die in première gaan op het 
Amateurdansfestival Noord Holland in Nieuw-Vennep. gaan De Dans-
werkplaats organiseert ook een intensief workshop programma - Pas-
siePakket - voor dansdocenten en dansmakers in Noord-Holland. Het 
maken van choreografieën met en voor amateurdansers, bewegers of 
spelers staat centraal. Voor meer informatie zie www.pier-k.nl en www.
danceflow.nl. Anders dan de theaterwerkplaatsen richt de danswerkplaats 
zich meer op de individuele amateurdanser en choreografen dan op ver-
enigingen.

4.�.5 Cultuurpunt, uitbureau en platform
Een centrale plek voor uitwisseling van informatie over activiteiten, cursussen 
en ondersteuning voor amateurs in de gemeente is van belang. Bibliotheken 
hebben hiervoor de zogenaamde cultuurpunten ontwikkeld. Deze bieden het 
algemene publiek inzicht in de activiteiten van amateurinstellingen en vereni-
gingen. Ook bieden plaatselijke uitbureau’s of –sites informatie over het aanbod 
dat door amateurs gegenereerd wordt.

Naast informatie voor het algemene publiek is een platform voor amateurkunst 
gericht op de sector zelf. Zo’n platform kan digitaal worden vormgegeven maar 
het kan ook een fysiek overlegorgaan zijn. Het platform kan meerdere functies 
hebben:
• Afstemmen van de activiteiten van amateurverenigingen en –organisaties 
• Informatie-uitwisseling, bijvoorbeeld over de verschillende ondersteunings- 
 mogelijkheden
• Profilering van amateurkunst, bijvoorbeeld door het opzetten van gezamen- 
 lijke activiteiten
Een dergelijk platform behoeft ondersteuning omdat het van de deelnemers 
verlangt dat zij zich niet alleen voor hun eigen vereniging of organisatie inspan-
nen maar ook tijd besteden aan uitwisseling en behartiging van gezamenlijke 
belangen. Het Centrum voor de Kunsten of de gemeente zelf kunnen het plat-
form faciliteren.
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Gemeente Sneek
33.106 inwoners
Sneek is een kleine gemeente. Maar  in de zomer krijgen de 33 duizend inwoners 
tijdelijk gezelschap van een groot aantal toeristen. Het cultuurbeleid van Sneek houdt 
nadrukkelijk rekening met zowel de bewoners als de passanten. Dat is duidelijk zicht-
baar in de vele zomeractiviteiten. Evenementen als de Kunstroute, een korenfestival 
en het openluchtfestival ‘Ut Sneek’ geven ook lokale amateurkunstenaars de gele-
genheid  hun werk te tonen en bieden de toeristen cultureel vertier.

De amateurkunst neemt in het cultuurbeleid van Sneek een relatief prominente plaats 
in.  Dat sterke amateurkunstprofiel is historisch gegroeid. De gemeente  is nog doen-
de een visie te ontwikkelen op het totale cultuurbeleid en de samenhang van de 
verschillende onderdelen.  Ze stimuleert de amateurkunst in de eerste plaats van-
wege het grote bereik ervan onder de bevolking. Een tweede zwaarwegend argument 
is het gegeven dat actieve beoefenaren van amateurkunst vaker dan niet-actieven 
een bezoek brengen aan professionele voorstellingen en manifestaties. 

Omdat in het verleden veel amateurkunstorganisaties moeite hadden om het hoofd 
financieel boven water te houden en het wenselijk bleek om de kwaliteit van het 
bestuur van menig vereniging te versterken, besloot de gemeente enkele jaren gele-
den haar steun aan de amateurkunst uit te breiden.
Was de gewenste professionalisering de aanleiding, het doel van de ondersteuning 
van de amateurkunst is de versterking van de sociale cohesie. De gemeente wil 
vooral faciliteren. Ze stelt daarbij wel formele eisen aan de amateurkunstorganisaties, 
zoals lidmaatschap van de Kamer van Koophandel en van een op de sector betrekking 
hebbende landelijke belangenorganisatie. Bij die landelijke organisatie is meestal de 
deskundigheid voorhanden die de professionaliteit van een vereniging ten goede kan 
komen. Sneek ondersteunt scholing van bestuurders dan ook financieel. Over de 
kwaliteit van de geleverde prestaties van gesubsidieerde verenigingen wil de ge-
meente echter niet oordelen. De hoogte van de normbedragen voor de verenigingen 
maakt dat het niet zinvol is om daar commissies voor in het leven te roepen.

De discipline muziek is sterk vertegenwoordigd in Sneek. Door bezuinigingen in de 
jaren tachtig ontvingen tot enkele jaren geleden alleen muziekkorpsen gemeentelijke 
subsidie. Sinds de vaststelling in 2004 van de huidige subsidieverordening bedraagt 
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het budget voor de ondersteuning van de amateurkunst 62.000 euro en kunnen ook 
andere organisaties, zoals toneelverenigingen en de vele koren, een beroep doen op 
subsidie.
Voor incidentele culturele activiteiten is er een ander budget. Daaruit wordt naast 
bijzondere activiteiten ook de bevordering van de amateurkunst gefinancierd. Die 
activiteiten moeten bijdragen aan het culturele klimaat of Sneek als cultuurstad pro-
moten. 
Het nog te bouwen Culturele Kwartier dat een nieuw gebouw voor het Centrum voor 
de Kunsten (CvK), een concertzaal, een theater en een poppodium zal omvatten, moet 
ook gelegenheid bieden voor uitvoeringen van amateurverenigingen.
Het CvK zorgt in enkele brede scholen in Sneek voor cultuureducatie. In het kader 
van het Buurt-Onderwijs-Schoolproject werkt het CvK samen met een van de mu-
ziekkorpsen, zodat na de 2-jarige algemene muzikale vorming op school leerlingen 
nader kennis kunnen maken met de praktijk van het muziek maken. Ze kunnen bij 
het korps repeteren en er instrumenten proberen. Voor wie de kennismaking bevalt, 
is er na enkele gratis proeflessen een opleiding bij het CvK mogelijk. En al vrij snel 
mogen de jonge muzikanten dan met een van de formaties van het muziekkorps 
meerepeteren. Ook verzorgen enkele verenigingen in dit project lessen voor kinderen 
in aandachtswijken. 
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Wij maken geluid



75

Aan de slag: stappenplan 
gemeentelijk amateurkunstbeleid5

Gemeenten formuleren hun amateurkunstbeleid in een dynamisch 
veld. Allereerst zijn er sterke onderlinge verschillen tussen amateur-
kunstbeoefenaars. Verschillen die voortvloeien uit de motieven van de 
beoefenaren en uit het specifieke van elke kunstdiscipline. De sector 
als geheel is aan veranderingen onderhevig. Zo is de rol van traditio-
nele verenigingen niet langer vanzelfsprekend, en stelt de complexe-
re regelgeving nieuwe eisen aan het kader. De digitale technologie 
leidt tot andere vormen van amateurkunst, tot andere beoefenaren en 
daarmee tot andere behoeftes. Gemeenten dienen zich bij de vorm-
geving van het amateurkunstbeleid rekenschap van deze dynamiek te 
geven. (Hoofdstuk 2 schetst uitgebreid de voor de amateurkunst re-
levante ontwikkelingen)
Kern van deze handreiking is het Stappenplan gemeentelijk amateur-
kunstbeleid, dat hieronder wordt toegelicht. De verschillende stappen 
hebben overigens niet een strikt chronologische volgorde; de eruit 
voortvloeiende activiteiten zullen elkaar deels overlappen. 

Het stappenplan telt de volgende onderdelen:

1  Inventarisatie van het veld
2  Beleidsvisie verwoorden
3  Keuze voor profiel
4  Doelstellingen en gewenste resultaten bepalen
5  Eigen rol(len) definiëren
6  Beleidsinstrumenten kiezen
7  Financiën vaststellen
8  Organisatie, samenwerking en afstemming
9  Monitoren en evalueren



76

q

5.1 Inventarisatie van het veld
Wie het veld van de amateurkunst wil overzien zal eerst een inventarisatie moeten 
maken van de spelers in dat veld. Wie zijn zij en wat doen zij? Welke voorzieningen 
zijn er en welke worden gemist? Deze inventarisatie wordt logischerwijs gevolgd door 
een analyse van de verzamelde gegevens. Het resultaat van deze eerste stap is een 
overzicht van de actuele stand van zaken, de witte plekken, belemmeringen, kansen 
en bedreigingen. 

5.1.1 Wie zijn de amateurkunstenaars
Gegevens over amateurkunstverenigingen in de gemeentegids of bij de biblio-
theek kunnen een eerste beeld geven van de georganiseerde amateurkunstbe-
oefening. Bij het Centrum voor de Kunsten of de provinciale steunfunctie-in-
stelling moet in principe bekend zijn welke amateurs zij bereiken; zij hebben als 
het goed is ook informatie over ongeorganiseerde amateurs. De bibliotheek 
heeft eveneens actuele informatie over verenigingen en genootschappen in de 
gemeente. Deze informatie wordt digitaal verzameld en ontsloten via het data-
basesysteem G!DS. 

De kengetallen amateurkunstbeoefening (pagina ) geven per gemeentegrootte het 
potentieel aan amateurs weer.

Behalve op de vraag naar aantallen moet de inventarisatie ook antwoord geven 
op de volgende vragen: 
• Welk aanbod genereren amateurs voor publiek, en op welke podia? Zijn er  
 belemmeringen voor een breder aanbod, zoals een gebrek aan podia of  
 technische faciliteiten, of hoge huurprijzen van podia? Hoe zijn de podia/ 
 gebouwen gespreid over de gemeente? Wat is de toekomst van deze   
 gebouwen, gezien hun staat van onderhoud en de brandveiligheidseisen?
• Maken inwoners gebruik van amateurvoorzieningen in naburige gemeen- 
 ten? Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een analyse van de postcodegegevens  
 van cursisten van Centra voor de Kunsten in de buurgemeenten. 
• Zijn er specifieke doelgroepen die niet aan bod komen?

5.1.2 Behoeften en wensen
Om te kunnen werken hebben amateurkunstenaars het volgende nodig:
• faciliteiten (werk-, oefen-, expositie- en ontmoetingsruimten; 
 financiële ondersteuning
• begeleiding (artistiek en inhoudelijk)
• educatie; de mogelijkheid om zich verder te bekwamen
• informatie (loket met informatie over verenigingen, medebeoefenaren,  
 workshops, locaties e.d.)
• netwerk; een inspirerende omgeving voor ontmoeting, uitwisseling en  
 nieuwe initiatieven
• publiek
• subsidie (voor vereniging, opleidingen en presentaties.
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Om te bezien of deze behoeften daadwerkelijk leven onder hen en om lacunes 
in kaart te brengen zijn de volgende methoden geschikt:

• Met het CvK kunnen de daar binnenkomende vragen geïnventariseerd 
 worden. Een systematisch overzicht van alle vragen via telefoon en mail  
 gedurende één of twee maanden kan de problemen of vragen duidelijk 
 maken die bij de lokale amateurs leven.

• Kleine gemeenten kunnen amateurinstellingen uitnodigen voor een groeps- 
 gesprek en zo horen wat er in hun gelederen leeft. 

Deze methode is gevolgd door de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loe-
nen aan de Vecht bij het opstellen van een gezamenlijke cultuurnota. Er 
vonden drie bijeenkomsten plaats om ideeën, suggesties en kritische noten 
te verzamelen. Op een vervolgbijeenkomst kregen de organisaties en ver-
enigingen gelegenheid om te reageren. Ook werd van het cultuuraanbod 
van de drie gemeenten geïnventariseerd, variërend van galeries en ateliers 
tot brassbands, volksdansverenigingen, koren en podia. De nota leidde tot 
een aantal doelstellingen die gedragen worden door de culturele organisa-
ties in de drie gemeenten. Het proces werd door een cultuurmakelaar van 
de provincie Utrecht gefaciliteerd. Op deze manier ontstond inzicht in de 
behoeften en ambities van het cultuurveld. Nadeel is wel dat er geen beeld 
ontstond van de vraag naar (amateur)voorzieningen. In feite werden de 
organisaties als representant van de bevolking gezien. 

• Grotere gemeenten kunnen via de stadsmonitor vragen stellen over   
 behoeften op het gebied van amateurkunst. Een nadeel is dat een 
 stadsmonitor vaak meerdere beleidsonderwerpen dekt, zodat er maar  
 weinig specifieke vragen kunnen worden gesteld. 

In maart 2008 is de Cultuurpeiling 2007 van Lelystad verschenen. 63% 
van de jongeren en 46% van de volwassenen bleek aan amateurkunst te 
doen. Dit gebeurde in 74% van de gevallen thuis. Bij de vraag wat men 
miste gaven de respondenten veelal professionele uitvoeringen op de 
podia en in het uitgaanscircuit aan, maar multiculturele activiteiten bleek 
men in meer algemene zin te missen.  

Doordat gemeenten doorgaans amateuractiviteiten subsidiëren en subsidieaan-
vragen ontvangen hebben zij al de nodige kennis over amateurs al in huis. Deze 
kennis moet eveneens worden aangeboord en benut.
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5.1.�  Voorzieningen
Het in kaart brengen van de feitelijke voorzieningen amateurkunstenaars is 
relatief eenvoudig. Ook hierbij kunnen de items onder 5.1.2 als richtsnoer die-
nen. De kernvraag daarbij is of er zich in het aanbod witte plekken voordoen. 
Bijvoorbeeld: zijn er cursussen in alle disciplines? En zijn er zowel kennisma-
kings- als verdiepingscursussen?
Het programma van het CvK (dan wel de database van de bibliotheek) bevat 
informatie over het aanbod. Particuliere aanbieders van cursussen, oefenruimtes 
en verhuurders van technische faciliteiten zijn in de Gouden Gids te vinden. Een 
goed functionerend CvK heeft hiervan in principe ook een overzicht. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de CvK’s zie pag. 45.

Ook moet er informatie verzameld worden over voor amateurs of amateurver-
enigingen geschikte gebouwen. Komen er in de toekomst gebouwen vrij die hen 
mogelijkheden bieden, zoals kerkgebouwen? Kan er in plannen voor nieuwe 
voorzieningen, zoals scholen, buurthuizen, bibliotheken of multifunctionele cen-
tra, wellicht plaats gemaakt worden voor amateurkunstbeoefening? Overleg met 
de afdeling Ruimtelijke Ordening is hierbij onontbeerlijk.
Op grond van deze gegevens kan worden nagegaan of de voorzieningen aan-
sluiten bij wensen van de amateurs. Daarnaast is het raadzaam ook een vanuit 
een objectief kader te onderzoeken of het aanbod passend is gezien de ge-
meentegrootte, bevolkingssamenstelling, het culturele klimaat en het ambitie-
niveau. 

q
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 Model Wijn
Om gemeenten daarbij houvast te geven is het model Wijn voor een 
lokaal cultuurbeleid ontwikkeld. Dit model deelt de culturele voorzienin-
gen en het cultureel beleid op in drie ringen, die gerelateerd zijn aan het 
inwonertal (zie bijlage 5). Kleine gemeenten (< 30.000 inwoners) zou-
den een kernachtig beleid moeten voeren; middelgrote gemeenten 
(30.000-90.000 inwoners) voorzien idealiter in een uitgebreid beleid 
en grote gemeenten (> 90.000 inwoners) zouden een alomvattend be-
leid moeten voeren. Wat een en ander voor de amateurkunst inhoudt is 
te zien in het schema op de volgende pagina. Bij dit schema moeten 
overigens twee punten in acht genomen worden: de bevolkingsopbouw 
van de gemeente en het culturele klimaat.
De bevolkingsopbouw bepaalt immers mede het aanbod van de Centra 
voor de Kunsten. In een gemeente met een relatief jonge bevolking zal er 
vooral een kennismakingsaanbod moeten zijn (bijvoorbeeld muziek op 
schoot voor baby’s en peuters), of een breder aanbod aan popmuziek en 
dans. In vergrijsde gemeenten ligt de nadruk eerder op muziek (koren en 
orkesten) en beeldende kunst. In etnisch gemengde gemeenten zullen 
meer multiculturele uitingen voorkomen; het Centrum voor de Kunsten zal 
zich dan moeten verdiepen in de behoeften van migrantengroepen. 
Als tweede factor doet het culturele klimaat ertoe. In regio’s waar veel 
professionele kunstenaars wonen en werken zijn de mogelijkheden voor 
samenwerking tussen amateurs en professionals groter. De kwaliteit van 
de beoefening kan daardoor toenemen; een keuze voor een beleid gericht 
op artistieke kwaliteit ligt dan meer voor de hand. In landelijke gebieden 
dragen amateurkunstverenigingen in belangrijke mate bij aan de levendig-
heid en leefbaarheid. Ondersteuning van de verenigingen betekent inves-
tering in de lokale samenleving. In beide gevallen kan de amateurkunst 
bijdragen aan het imago van een stad of dorp.
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Buitenschoolse
Kunsteducatieve voorzieningen 

Lespunt met basisaanbod in alle 
zes disciplines
Verzorgd door basisbibliotheek of 
regionaal Centrum voor de 
Kunsten (gemeenschappelijke 
regeling of prestatieafspraken 
met Centrum voor de Kunsten in 
grotere plaats)

Breed aanbod in alle kunstdisci-
plines door eigen Centrum voor 
de Kunsten

Regionale jeugdtheaterschool

Pluriform aanbod, zowel 
kennismaking als verdieping, 
verzorgd door een groot 
gecombineerd Centrum voor de 
Kunsten

Jeugdtheaterschool

Schrijversschool

Amateurs 

Verenigingen zijn gelieerd aan 
dorp, maar kunnen wel degelijk 
tot prestatie niveau behoren. Zij 
verzorgen het podiumaanbod in 
het dorp

Verenigingen, hun kader en hun 
leden krijgen uitgebreide 
ondersteuning van provinciale 
steunfunctie-instelling

Met name individuele 
verenigingsleden / kunstenaars 
krijgen ondersteuning van 
Centrum voor de Kunsten in 
centrumgemeente

Diverse soorten verenigingen

In toenemende mate los 
georganiseerde verbanden

Verenigingen en hun kader 
krijgen kernachtige ondersteu-
ning van de provinciale 
steunfunctie-instelling

Verenigingen en hun leden plus 
amateurkunstenaars krijgen 
brede ondersteuning door 
Centrum voor de Kunsten

Verenigingen hebben soms 
geschiedenis met een wijk. Grote 
variëteit in ambitieniveau van 
verenigingen.

Hobbyclubs van individuele 
kunsten

Losse samenwerkingsverbanden 
van amateurs 

Provinciale steunfunctie-
instellingen richten zich op 
bovenlokale aspecten van de 
ondersteuning

Amateurs krijgen uitgebreide 
ondersteuning van Centrum voor 
de Kunsten

Kernachtig beleid

< 30.000 inwoners

Uitgebreid beleid

30.000 – 90.000 inwoners

Alomvattend beleid

> 90.000 inwoners

Amateurkunst naar gemeentegrootte (Ringenmodel Wijn)
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Podia 

Beperkte presentatie- 
mogelijkheden in algeme-
ne accommodaties:
dorpshuis, steunstee, kulturhus,
bibliotheekfiliaal

Podium van Centrum voor de 
Kunsten

Podium in een multifunctionele
accommodatie

Expositieruimte bij met name de 
bibliotheek

Professionele podia zijn ook 
toegankelijk voor amateurs: 
schouwburg, concertzaal, 
muziekzaal, popzaal 
Expositieruimte van Centrum 
voor de Kunsten, centrum voor 
beeldende kunst, galeries e.a.

Literair podium (Centrum voor de 
Kunsten i.s.m. bibliotheek)

Multimedia podia 

Wijkpodia (in wijkfiliaal 
bibliotheek of buurthuis)

Faciliteiten 

Gemeente houdt rekening bij 
planning, (ver)bouw en 
vergunningen, algemene 
accommodaties met repetities 
amateurkunst

Eigen accommodaties voor 
relevante delen amateurkunst

Provinciale steunfunctie-
instelling bemiddelt bij verhuur 
van materialen

Gemeente houdt rekening bij 
planning, (ver)bouw en
Vergunning algemene en 
specifieke accommodaties
met repetities amateurkunst 

Eigen accommodaties
voor relevante delen amateur-
kunst

Centrum voor de Kunsten 
bemiddelt bij verhuur van 
materialen

Verhuur van materialen en 
ruimtebiedende accommodaties
door gemeente of Centrum voor 
de Kunsten

Eigen accommodaties voor 
bepaalde delen amateurkunst

Samenwerking met professionele 
kunstenaars / instellingen voor 
technische kwaliteit

Professionele partners 

(Cursus)aanbod verzorgd door 
particuliere docenten b.v. muziek 
en dans plus plaatselijke 
beeldende kunstenaars

(Cursus)aanbod verzorgd door 
particuliere docenten b.v. muziek 
en dans plus plaatselijke 
beeldende kunstenaars

Samenwerking (bijv. masterclas-
ses) met professionele 
podiumkunstenaars
die de stedelijke podia bezoeken

Cursus)aanbod verzorgd door 
particuliere docenten b.v. muziek 
en dans plus plaatselijke 
beeldende kunstenaars

Samenwerking (bijv. masterclas-
ses) met professionele 
podiumkunstenaars die in de 
stad wonen en werken of die de 
stedelijke podia bezoeken

Amateurkunst naar gemeentegrootte (Ringenmodel Wijn)
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5.2  Visie op de betekenis van amateurkunst formuleren 
Duidelijk mag intussen geworden zijn dat er in het amateurkunstbeleid veel keuzes 
aan de orde zijn. Als richtsnoer bij die keuzes – en bij het verdelen van middelen – is 
een consistente visie op amateurkunst onontbeerlijk. Zo’n beleidsvisie biedt een 
meerjarig perspectief en legitimeert het gemeentelijk amateurkunstbeleid. Lokale 
thema’s, aandachtspunten, accenten en prioriteiten kunnen zo in het amateurkunst-
beleid een plaats krijgen. Periodieke herijking en bijstelling moeten het profiel actu-
eel houden. Hieronder worden twee hulpmiddelen voor deze stap aangereikt.

5.2.1 Belangenafweging
Om het opstellen van een beleidsvisie te vergemakkelijken heeft Kunstfactor 
een model (zie volgende pagina) ontworpen. Daarin kan een gemeente aange-
ven op welke aspecten – en in welke mate – zij belang hecht aan waarden die 
aan kunstbeoefening door amateurs verbonden zijn. Het model onderscheidt 
het belang van amateurkunst: 
I voor de individuele amateur;
II voor (het gemeentelijke terrein van) kunst en cultuur;
III voor de gemeenschap.
Ook voorziet het model in een karakterisering van het (amateurkunst)product 
(IV). 

Niet alleen de georganiseerde amateurkunst, maar ook incidentele initiatieven 
en activiteiten krijgen in dit model een plaats. Aan elk cluster kan een ge-
meente eigen eisen en accenten toevoegen, bijvoorbeeld amateurkunst in de 
brede school (zie 4.2.5). Ook kan ze beslissen of de karakteristieken van het 
product al dan niet bij het profiel worden betrokken. 
Het model kan dienen als instrument om ontwikkelingen en initiatieven expliciet 
te stimuleren. Een gemeente die op een bepaald aspect + + scoort laat zien het 
waard te achten om daarop stevig in te zetten. Het is een uitdaging voor ge-
meenten om de met + + beoordeelde elementen in beleidsmaatregelen te ver-
talen. 

Het model kan overigens ook dienen als kader voor een discussie met 
raadsleden of het veld. Elders (zie pagina 92) is te lezen hoe de ge-
meente Vlissingen de ontwikkeling van haar visie op amateurkunst ter 
hand heeft genomen.
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I
Belang voor de 
individuele amateur

II
Belang voor kunst en 
cultuur

III
Belang voor de 
gemeenschap 

IV
Karakteristieken van 
het product

Mate waarin gemeente zeer (++) dan wel helemaal niet (- -) aan een aspect hecht

  ++   +   +/- - - -

Persoonlijke ontwikkeling   

Versterking uitdrukkingsvermogen 
 
Ontwikkeling van creativiteit   
  
Eigen accent   

Bevordering deelname aan kunst   
 
Bevordering receptieve participatie   
  
Bevordering overdracht van cultuur   
  
Culturele diversiteit  

Eigen accent

Bijdrage aan de sociale cohesie

Bevordering integratie
   
Stimulans voor jongeren   

Ontwikkeling lagere en middenstrata  
   
Economische en toeristische uitstraling/ 
effecten     

Eigen accent

Artistieke kwaliteit (oorspronkelijkheid, 
zeggingskracht, vakmanschap) 

Nieuwe werkwijzen    
 
Toegankelijkheid    
 
Er is sprake van ontwikkeling   
  
Het toont ambitie    
 
Eigen accent

De karakteristieken van het product (IV) kunnen naar eigen goeddunken worden meegewogen in het profiel
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5.� Keuze voor een profiel
Is de beleidsvisie eenmaal verwoord dan kan zij fungeren als basis voor de keuze 
tussen twee profielen: een waarin de focus op kwaliteit en een waarin de focus op 
participatie de boventoon voert. Zij worden in het vervolg kortheidshalve aangeduid 
als de ‘kwaliteitsfocus’ en de ‘participatiefocus’. Bij de focus op kwaliteit weegt het 
belang voor kunst en cultuur uit het Kunstfactor model het zwaarst, bij de focus op 
participatie het belang voor de gemeenschap. Beide profielen sluiten elkaar niet uit; 
mengvormen zijn vanzelfsprekend mogelijk.

 Kwaliteitsfocus
De nadruk ligt op amateurkunst met een hoog ambitieniveau. Professionals moeten 
de artistieke kwaliteit van de amateurkunstbeoefening bevorderen. In beleidsmaat-
regelen vertaald: in de gemeentelijke amateurkunstverordening kunnen bepalingen 
worden opgenomen die verenigingen stimuleren professionele krachten in te huren. 
Ook kunnen aanvullende instrumenten worden ontwikkeld, zoals verdiepingscursus-
sen, masterclasses en kortlopende projecten gericht op een presentatie bij de Centra 
voor de Kunsten. Bij dit profiel zijn de technische faciliteiten van een podium van 
belang. De gemeente kan amateurs ondersteunen bij het gebruik van professionele 
podia. De kwaliteitsfocus ligt voor de hand bij gemeenten met podia voor professio-
nele kunst en gemeenten waar veel professionele kunstenaars wonen en werken. Ook 
biedt deze focus aanknopingspunten voor stadspromotie. 

 Participatiefocus
De voorkeur ligt bij het bereiken van zoveel mogelijk doelgroepen en bij gezamen-
lijke activiteiten van amateurs. Het amateurkunstbeleid wil mensen ook maatschap-
pelijk activeren. Dit krijgt beleidsmatig vorm in het ondersteunen van amateurvereni-
gingen. Daarbij dient zich de vraag aan of alle beoogde doelgroepen wel door die 
verenigingen worden bereikt; zo zijn allochtone Nederlanders veel minder vaak lid 
van een vereniging. Eveneens belangrijk zijn in dit kader podia waar amateurs elkaar 
kunnen ontmoeten en kunnen optreden. Met ‘community arts’ projecten kunnen 
wijk- of buurtbewoners of specifieke doelgroepen bereikt worden. De leefwereld van 
specifieke groepen (stads)bewoners is hierbij uitgangspunt; zij worden als makers bij 
het project betrokken. Deze benadering past goed in een amateurkunstbeleid gericht 
op maatschappelijke activering. 

 Mengvormen
Natuurlijk is het mogelijk beide benaderingen te combineren, bijvoorbeeld door bij 
de subsidies voor de verschillende ambitieniveaus in de participatiefocus ook kwali-
teit een plek te geven. In de gemeente Arnhem is dit bijvoorbeeld gedaan door een 
systeem in te voeren waarbij amateurs punten krijgen voor zowel het artistieke be-
lang van hun producten, hun bijdrage aan het sociale klimaat in stad en wijken, als 
hun bijdrage aan de uitstraling van de stad (zie kader op pag. 28/29).
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Focus op 
participatie

Focus op 
kwaliteit

Steun 
verenigingen

Subsidiehoogte 
baseren op ledenaan-
tallen

Steun voor startende 
verenigingen

Subsidiehoogte 
baseren op kosten 
van professionele 
begeleiding

Subsidiehoogte 
baseren op activitei-
tenniveau (ook van 
informele verenigin-
gen)

Inzet centrum 
voor de kunsten

Gericht op kennisma-
king, oriëntatie en 
basisvaardigheden 
voor deelname

Ook gericht op 
verdieping

Projectmatig 
en gericht 
op presentatie

Podia 

Wijk en buurtpodia

Podia met goede 
technische faciliteiten

Korting of extra 
subsidie voor spelen 
op professionele 
podia

Andere
instrumenten

Ondersteuning 
verenigingen voor 
bereiken specifieke 
doelgroepen

Kortingen voor 
minder draagkrach-
tigen

Ondersteuning door 
consulenten

Concoursen, 
talentenjachten

Advisering door 
consulenten

Projectmatige 
ondersteuning niet 
verenigingsgebon-
den activiteiten

Op dit punt in het stappenplan is het mogelijk in de besluitvorming een 
tussenfase in te bouwen. De keuze van een beleidsprofiel kan besproken 
worden met vertegenwoordigers van het amateurveld; dit bevordert het 
draagvlak (zie ook stap 8). Ook kan de visie worden verwoord in een 
uitgangspuntennota, die besproken wordt met de gemeenteraad. Dit 
heeft twee voordelen: er wordt eerst over de hoofdlijnen besloten, voor-
dat het beleid wordt vertaald in instrumenten en financiën. Ook wordt de 
politieke betrokkenheid bij de amateurkunst in de gemeente groter. Een 
nadeel kan zijn dat het lastig is besluiten te nemen over het beleid voor-
dat de uitwerking in concrete maatregelen helder is. Met name voor gro-
tere gemeenten biedt de ‘getrapte’ besluitvorming voordelen.

In onderstaande tabel zijn deze beleidsfocussen uitgewerkt.

 

 Andere profielen
Een beleidsfocus gericht op kwaliteit en/of op participatie is niet de enige mogelijk-
heid. Zo kan het amateurbeleid een bijdrage leveren aan de toeristische uitstraling 
van de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van een festival met 
uitstraling maar bijvoorbeeld ook juist door het ondersteunen van kleine concerten 
en/of exposities in bijzondere locaties in de gemeente. Dergelijke activiteiten kunnen 
de uistraling van bijvoorbeeld watersportgebieden verbreden. Ook kan een gemeen-

Inzet 
professionals

Initiëren van 
activiteiten

Leiden van activiteiten 
o.b.v. professionaliteit 
(dirigent)

Opzetten en 
begeleiden van 
community arts 
projecten

Leiden van activiteiten 
om die te verbeteren 
(dirigent/docent)

Samen met 
professionals 
optreden

Masterclasses
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Voorbeelden van doelstellingen en (meetbare) resultaten

Doelstelling Gewenste resultaat

Actualiseren van de amateurverordening zodat 
verenigingen worden gestimuleerd jongeren 
te benaderen 

Voorzien in een nieuw podium voor 
bijv. amateurtheater  

Uitbreiden van mogelijkheden voor ouderen 
om amateurkunst te beoefenen
 

Bijdragen aan de sociale cohesie in een wijk

4 Dit veronderstelt dat in stap 1 is onderzocht hoeveel jeugdleden amateurverenigingen hebben.

In jaar x treedt een nieuwe verordening in wer-
king. Vier jaar daarna is het aantal jeugdleden van 
amateurverenigingen met een kwart gestegen4

In jaar x wordt een nieuw podium geopend
Drie jaar daarna vinden er minimaal x aantal 
uitvoeringen plaats en trekt het podium y 
bezoekers

In jaar x zijn er minimaal y amateurverenigingen 
voor ouderen
Het lokale Centrum voor de Kunsten heeft mini-
maal x cursussen ontwikkeld waaraan minimaal 
y ouderen deelnemen
 
In jaar x worden jaarlijks y amateuractiviteiten in 
de stadswijken/dorpen georganiseerd
Aan deze activiteiten neemt x% van de wijkbe-
woners deel

te kiezen voor een historisch profiel waarbij vooral heemkunde en volkskunst en 
ambachtsmarkten worden gestimuleerd en/of de uitvoering van amateurkunst op 
historische locaties in de gemeente. Ook kan het amateurkunst beleid verbonden 
worden aan de natuurhistorische waarden in een gemeente. De eigen accenten die 
in de vorige fase zijn aangegeven kunnen ook leiden tot een eigen invulling van het 
profiel.

5.4 Doelstellingen en resultaten vaststellen
Stap 4 behelst het vaststellen van de doelen van het beleid, op basis van de resultaten 
van de eerste drie stappen. Met andere woorden: de beleidsvisie wordt nu vertaald naar 
concrete doelstellingen, die gepaard gaan met gewenste en meetbare resultaten.

Uit de cultuurmonitor is gebleken dat in de gemeente Amsterdam 60% 
van de bevolking en zelfs 66% van de jeugd betrokken is bij amateur-
kunst. Het aantal amateurkunstinstellingen waarmee de gemeente een 
relatie heeft, is echter niet of nauwelijks veranderd. Wel wijzigt de samen-
stelling van de instellingen: er is een vaste kern, maar jongeren sluiten 
zich slechts kort aan en zoeken een ander soort verbanden. Ze doen hun 
ding bij voorkeur in de wijkcentra. De gemeente Amsterdam tracht met 
de nieuwe Subsidieverordening Amateurkunst 2006 e.v. beter aan te slui-
ten bij de geschetste praktijk van de amateurkunst en te stimuleren dat 
het voor alle Amsterdammers, in het bijzonder nieuwe en jonge, aantrek-
kelijker wordt om actief bij een gezelschap, maar zeker ook passief als 
bezoeker te participeren in de amateurkunst.  
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5.5 Eigen rol(len) definiëren
Als de vijfde stap dient de gemeente vast te stellen in welke rol(len) zij optreedt en 
wil optreden. Mogelijke rollen zijn: subsidiënt, regisseur, opdrachtgever, uitvoerder en 
verhuurder. Uiteraard kan een combinatie van rollen aan de orde zijn. 

 Subsidiënt
De gemeente subsidieert alleen activiteiten van particuliere instellingen. Het is ge-
bruikelijk de toekenning van subsidiemiddelen in een amateurverordening te regelen. 
Ook kunnen er meerjarige subsidierelaties worden aangegaan, bijvoorbeeld met het 
CvK. Vaak is per gemeentelijke verordening geregeld wie bevoegd is subsidiebeschik-
kingen af te geven: het college van B&W of de gemeenteraad. 

Bij een kwaliteitsfocus zal de gemeente in het geval van projectsubsidies 
een artistiek-inhoudelijke afweging moeten maken. Daarvoor zijn ver-
schillende vormen te bedenken: 
• ze kan adviescommissie in het leven roepen of het lokale CvK om ad-
vies vragen 
• ze kan een niet-gemeentelijke instelling als een CvK mandaat verlenen 
om subsidiebeschikkingen af te geven. Bezwaar en beroep tegen de beslui-
ten verlopen dan volgens de gebruikelijke procedure via de gemeente. 
• ze kan door middel van subsidie de beschikkingsbevoegdheid aan een 
instelling delegeren. Deze instelling moet dan zelf een bezwaar- en be-
roepprocedure in het leven roepen. In dit geval spreekt men doorgaans 
van een fonds. 
Voordeel van beide laatste modellen is, dat de discussie in de gemeente 
zich kan beperken tot de beleidsdoelstellingen en niet gaat over de vraag 
welke initiatieven subsidie krijgen. Het vormgeven van een mandaatbe-
sluit of fonds is overigens een ingewikkelde kwestie, waar met een juri-
disch deskundig oog naar gekeken moet worden.

 Regisseur
De gemeente kan een regierol op zich nemen wanneer er behoefte aan afstemming 
is – bijvoorbeeld doordat het aanbod van verschillende cursuscentra niet op elkaar 
aansluit – of wanneer er witte plekken geconstateerd zijn. Ze kan in zo’n geval een 
overlegplatform (laten) organiseren om amateurverenigingen hun aanbod op elkaar 
te laten afstemmen of overleg tussen aanbieders van cursussen initiëren.

 Opdrachtgever
In deze rol kan de gemeente via opdrachten aan instellingen en amateurverenigingen 
bewerkstelligen dat zij specifieke initiatieven en activiteiten ontplooien. De doelstel-
ling van die activiteiten moeten dan helder geformuleerd zijn. De gemeente kan in-
stellingen vragen op die doelstelling een offerte te schrijven en vervolgens de op-
dracht aan één of meerdere partijen gunnen. 



88

 Uitvoerder
Deze rol is met name aan de orde wanneer het CvK onderdeel is van de gemeente-
lijke organisatie, of wanneer de gemeente specifieke projecten als festivals of wijk-
gerichte activiteiten organiseert. 

 Verhuurder 
Een gemeente die eigenaar is van gebouwen met publieke functies kan een verhuur-
beleid ten behoeve van amateurkunstinstellingen voeren. Bij een participatiefocus 
kunnen gebouwen die in het kader van wijk- of stadsontwikkeling tijdelijk in haar 
bezit zijn aan amateurs ter beschikking worden gesteld. Dit voorkomt dat die gebou-
wen gedurende de vaak lange periode van transformatie van een wijk leegstaan. Bij 
een kwaliteitsfocus komen ook specifieke technische faciliteiten in beeld. De ge-
meente kan in dit geval productiemiddelen voor amateurinstellingen (laten) beheren 
en verhuren, 
  
5.6 Beleidsinstrumenten kiezen
Bij stap 6 zijn de keuze van beleidsinstrumenten en de tijdsfasering aan de orde. 
Beide kunnen in de vorm van een beleidsnota aan de gemeenteraad wordt voorge-
legd. Maar ook kan eerst een discussiestuk met een aantal vragen aan de raad worden 
voorgelegd; de uitkomsten vormen dan de basis voor een definitieve nota. Hieronder 
geven we een overzicht van mogelijke instrumenten. Uiteraard bepaalt het gekozen 
profiel de wijze waarop zij worden ingezet. 
 

In hoofdstuk 4 wordt een aantal beleidsinstrumenten uitgebreid beschreven

q
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Structurele financiering

Amateurkunstverordening
Ondersteuning van verenigingen 
(gericht op kwaliteit en/of 
participatie)

Budgetsubisidiëring
Subsidie voor concrete producten 
of resultaten zoals openbare 
optredens of scholingsactiviteiten

Centrum voor de Kunsten
Mogelijke rol gelet op de wensen 
van amateurkunstenaars

Faciliteiten 
Materialen en studioruimten

Begeleiding 
Advisering en coaching van 
verenigingen en los-georgani-
seerde verbanden
Ondersteuning bij nieuwe 
kunstvormen en specifieke 
doelgroepen
Werkplaatsen
  
Educatie 
Cursusaanbod voor amateurkun-
stenaars: basis en verdiepend
Masterclasses
Opleiding kader amateurkunst-
verenigingen
Concoursen

Netwerk 
Overlegplatform voor diverse 
categorieën amateurkunstenaars
Afstemming van activiteiten en 
programmering amateurkunst
Ontmoeting en debat

Informatie
Informatiepunt voor en over 
amateurkunstenaars
Behartiging van belangen 
amateurkunst

Publiek 
Beheren en exploiteren van podia 
en expositieruimten
Evenementen en festivals

Stimulering

Amateurkunstverordening
Ondersteuning van ad hoc 
activiteiten (gericht op kwaliteit 
en/of participatie)

Amateurkunstprijzen
Zichtbaarheid amateurkunst 
bevorderen (m.n. individueel 
werkende amateurs) Kwaliteits-
verbetering
Mogelijkheid de prijzen op 
specifieke doelgroepen te richten

Kortingsregelingen
Stimuleren van deelname van 
specifieke doelgroepen

Ondersteuning van nieuwe 
kunstvormen
Vernieuwing van de amateur-
kunst door ondersteuning van 
faciliteiten voor nieuwe media, 
urban, cross-over en community 
art

Kunst in de wijk/community art
Ondersteunen van amateurkunst 
in wijken

Kunst in Brede School
Stimuleren van kennismaken met 
en verdiepen van amateurkunst 
door jongeren

Evenementen en Festivals
Zichtbaarheid amateurkunst 
bevorderen
Mogelijkheden voor stads-
promotie
Verbinding amateurkunst en 
erfgoedsector

Concoursen/masterclasses 
Kwaliteitsontwikkeling en 
zichtbaarheid amateurs 
bevorderen

Facilitering

Gemeentelijke) podia / 
expositieruimten
Bieden van professionele podia 
voor amateurs (bevorderen 
kwaliteit en zichtbaarheid van 
amateurbeoefening)
Subsidiëren van amateurver-
enigingen in kosten van 
professionele podia of 
kortingsregeling 
bij het podium

Werkplaatsen
Combinatiefunctie van 
cursuscentra en productie-
voorzieningen. Vaak gericht 
op kwaliteitsontwikkeling van 
amateurs

Multifunctionele gebouwen
Ontwikkeling van oefen- en 
presentatieplek voor nieuwe 
kunstvormen (nieuwe media, 
urban, cross-over en 
community arts). Kunnen de 
levendigheid van de wijk 
versterken

Materialen en studioruimten
Beheer van technische 
materialen en studioruimten 
ten behoeve van amateurs

Platform (evt. digitaal)
Overlegorgaan voor amateurs, 
afstemming van activiteiten 
en programmering

Cultuurpunt/Uitbureau
Publieke informatie over 
cursussen, activiteiten en 
voorstellingen
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5.7 Financiën vaststellen
De gemeente beslist met deze stap welke middelen zij beschikbaar stelt aan het 
amateurkunstbeleid. Doorgaans wordt aan de amateurkunstverordening een subsi-
dieplafond verbonden. Aan instellingen wordt meestal een (exploitatie)subsidie ter 
beschikking gesteld. 
De kwaliteitsfocus is relatief kostbaar, doordat daar meer professionele begeleiding bij 
komt kijken. Maar ook een focus op participatie kan tot aanzienlijke uitgaven leiden; ook 
dan is professionele begeleiding vaak aan de orde. Bovendien wordt daarbij een groot 
bereik nagestreefd, terwijl er geen of een lage bijdrage van deelnemers tegenover staat. 

Het amateurkunstbeleid kan binnen het kunst- en cultuurbeleid gefinancierd worden, 
maar er zijn ook andere mogelijkheden. Waar amateurkunst wordt verbonden met 
stads- of wijkontwikkeling is financiering vanuit stadsvernieuwingsgelden mogelijk. 
Ook kan er de verbinding worden gelegd met budgetten voor stadspromotie, toerisme 
of economische zaken. Een wethouder welzijn of sociale zaken kan geïnteresseerd 
zijn om mee te betalen aan een amateurbeleid gericht op participatie. 

Voor de subsidieverordeningen zie pag. 46/47/60 en bijlage 6; voor budgetsubsidies 
zie pag. 47

5.8 Organisatie, samenwerking en afstemming
Zijn de doelen, rollen en middelen gekozen en vastgesteld dan kan met stap 8 een 
organisatievorm voor het beleid worden gekozen. Gemeenten geven het amateur-
kunstbeleid doorgaans in samenwerking met veel organisaties vorm. Dat betekent dat 
het beleid naast de gemeentelijke subsidieverordening vorm krijgt in de opdrachtver-
lening aan het Centrum voor de Kunsten en de andere instellingen die (onderdelen 
van) het amateurkunstbeleid uitvoeren. Dan is het vanzelfsprekend belangrijk om bij 
die organisaties draagvlak voor de beleidsuitgangspunten te creëren. Dat kan bijvoor-
beeld door hen te raadplegen tijdens de inventarisatiefase – stap 2 – van de beleids-
vorming. Dat maakt de kans is groter dat zij betrokken willen worden bij de uitvoering 
van het beleid, ook wanneer de gemeente bij de afweging van belangen niet al hun 
wensen heeft gehonoreerd. 
Ook tijdens de uitvoering van het beleid kan een structureel overleg tussen gemeen-
ten en de amateursector zinvol zijn. Dat kan door het opzetten van een platform 
amateurkunst waarin alle partijen zitting hebben. 

De gemeente Tilburg heeft het amateurkunstbeleid uitbesteed aan de 
Stichting Amateurkunst. Deze stelt zich ten doel een klimaat te schep-
pen waarbij amateurkunst goed gedijt; de nadruk ligt op kwaliteit van 
de amateurkunst. Zij handhaaft en versterkt de activiteiten van de ver-
enigingen en stimuleert daarnaast initiatieven van nieuwe groepen. 
De stichting werkt met een meerjarig beleidsplan, een activiteitenplan en 
een begroting. Ze verdeelt jaarlijks de subsidies over verenigingen of 
stichtingen voor amateurkunst. Een amateurkunstvereniging die de fi-
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nanciële basisbijdrage (FBB) ontvangt wordt gekenmerkt als een “bij de 
Stichting aangesloten vereniging”. De aangesloten verenigingen komen in 
aanmerking voor een financiële basisbijdrage, een bijdrage in de kosten 
van opleidingen en voor externe begeleiding. 
Naast de deze verenigingen kunnen andere amateurkunstgroepen bijdra-
gen aanvragen, bijvoorbeeld voor activiteiten die bijzonder of vernieu-
wend zijn. Ook is er een speciale regeling voor nieuwe groepen. In op-
dracht van de gemeente reikt de stichting een prijs uit, waarmee de 
winnaar een bijzondere voorstelling, productie of initiatief kan realiseren. 
Voorts geeft ze advies aan amateurkunstenaars en -verenigingen. De ge-
meente subsidieert de Stichting Amateurkunst via een meerjarig contract. 
Voor meer informatie zie www.stichtingamateurkunst.nl.

5.9 Monitoren en evalueren
Als laatste stap verdient het aanbeveling in het amateurkunstbeleid vast te leggen 
wanneer en hoe dat beleid geëvalueerd wordt. Daarbij moet het om de volgende 
vragen gaan:
• Zijn de vooraf als wenselijk geformuleerde resultaten gehaald? 
 Zo nee, waardoor niet?
• Dragen zij daadwerkelijk bij aan het verwezenlijken van de geformuleerde doel- 
 stellingen, mede gezien de keuze van instrumenten en de beschikbare middelen?
• Zijn de doelstellingen van het beleid nog juist, gezien de ontwikkelingen in de 
 eigen gemeente en in de amateurkunstbeoefening?

De gemeente Nijmegen heeft het amateurbeleid in 2003 uitgebreid ge-
evalueerd. De afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente heeft 
eerst de cultuurdeelname van de bevolking in beeld gebracht. Dergelijk 
onderzoek wordt om de vier jaren herhaald. Vervolgens is een overzicht 
van alle amateurverenigingen in de stad gemaakt en zijn hun wensen op 
een rijtje gezet (inventarisatiefase). Per categorie verenigingen leidde dit 
tot een serie aanbevelingen die werden meegenomen bij het het opstel-
len van een nieuwe amateurkunstverordening.
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Gemeente Vlissingen
44.851 inwoners
‘Koers op open water’ heet de nieuwe Nota subsidiebeleid van de gemeente Vlissin-
gen. De beeldspraak van de titel past bij een havenstad aan de Westerschelde. De 
gemeente zet de koers uit en hoopt dat in rustig vaarwater te doen. Begin 2008 is 
er een volledig nieuw college van B&W aangetreden, nadat Vlissingen bestuurlijk in 
zeer zwaar weer heeft gezeten. 

In dezelfde tijd verscheen de Nota subsidiebeleid die betrekking heeft op vele be-
leidsterreinen waaronder onderwijs, welzijn, sport, cultuur, zorg en toerisme. Samen 
met de kort daarvoor gepubliceerde en eveneens onder het vorige college tot stand 
gekomen  Algemene Subsidie Verordening zal het nieuwe beleid vanaf 1 januari 2009 
in praktijk worden gebracht. Maar omdat de beleidsregels nog niet bekend zijn, is niet 
duidelijk welke financiële gevolgen de praktische uitvoering zal hebben. Dus ook niet 
voor de sector amateurkunst. 

Het nieuwe subsidiebeleid wil niet langer activiteiten ondersteunen die in principe op 
de hele bevolking zijn gericht, maar wil ‘situatiegericht’ zijn. In de nota wil de ge-
meente vooral concreet aangeven welke activiteiten voor subsidie in aanmerking 
komen. Ze wil nadrukkelijker de regie in handen nemen door te subsidiëren op basis 
van vooraf gestelde prioriteiten en voorwaarden. De belangrijkste verandering voor 
de amateurkunstorganisaties in dit beleid lijkt de vervanging van de exploitatiesub-
sidie door een waarderingssubsidie die voor meerdere jaren wordt toegekend. Dat wil 
volgens de nota zeggen: ‘geen subsidie meer op basis van ledenaantallen, maar op 
basis van eenheden die geld kosten.’  Zo’n ‘eenheid’ kan een koor zijn of een orkest, 
een activiteit of evenement. De subsidie vormt dan ‘een tegemoetkoming in de te 
maken kosten en niet meer (…) in het exploitatietekort.’ 

Uitgangspunt van het huidige beleid is ‘dat iedereen in Vlissingen cultureel actief kan 
zijn, zodat diverse vormen van culturele recreatie tot ontplooiing kunnen komen.’ Bij 
het vaststellen van de Deelsubsidieverordening Amateurkunst in 2004 drongen de 
lokale amateurkunstorganisaties aan op meer gemeentelijke steun. Daarom gaf de 
gemeenteraad opdracht voor een onafhankelijk onderzoek naar de gewenste omvang 
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van de subsidiëring van het amateurveld. In samenwerking met Kunstfactor, sectorin-
stituut voor de amateurkunst, wordt sindsdien gewerkt aan een aanbeveling voor alle 
kunstdisciplines voor financiële ondersteuning op basis van een kwaliteitsmeting.

Ten gevolge van de benarde financiële positie van Vlissingen is de subsidie voor de 
amateurkunst de afgelopen jaren met ongeveer 19 procent teruggelopen. Terwijl het 
totale budget voor de cultuur ruim anderhalf miljoen bedraagt, heeft de stad voor 
2008 voor de amateurkunst 63.000 euro uitgetrokken. Uit dat bedrag wordt naast 
de structurele subsidiëring ook een Stimulerings- en Cultuurfonds voor eenmalige 
activiteiten en evenementen gefinancierd. De positie van dit fonds in het nieuwe 
subsidiebeleid is eveneens onduidelijk. 
Het Weekend van de Amateurkunsten is zo’n bijzonder evenement waarbij amateur-
kunstverenigingen zich met optredens kunnen presenteren. Vlissingen beschikt over 
een aantal podia waarvan de amateurkunstorganisaties gebruik kunnen maken. Naast 
het Vestzaktheater dat geëxploiteerd wordt door de Zeeuwse Komedie (een amateur-
gezelschap), maar waar ook andere, kleinere (amateur)groepen geprogrammeerd 
worden, zijn dat onder meer de St. Jacobskerk en het Arsenaaltheater.
 Voor een opleiding kunnen amateurs terecht bij de Zeeuwse Muziekschool en Stich-
ting Kunsteducatie Walcheren. De laatste verzorgt naast cursussen ook kunsteducatie 
in scholen.
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Infrastructuur  

Beoefenaren 

 1

   
   
6
  
  

  100
 

 �0.000

5,5 mln

 

8.6 mln

 

nationaal sectorinstituut, Kunstfactor, 
met 80 professionele medewerkers 
(55 fte):      

disciplines (audiovisueel, beeldend, 
dans, muziek, schrijven, theater)

landelijke koepels

verenigingen en groepen 

mensen van 6 jaar en ouder beoefent 
een of meer vormen van amateur-
kunst op een serieus niveau (gemid-
deld meer dan 50 minuten per week) 
(Motivaction, 2001, de cijfers voor 
15 – 80 jaar zijn aangevuld met de 
Motivaction-metingen voor de groep 
van 6 t/m 14 jaar)

van de 5,5 miljoen amateurkunstbe-
oefenaars beoefent een deel meer 
dan één discipline gedurende meer 
dan 50 minuten per week. Hiermee 
komt het aantal “beoefeningen” op 
8.625.000, 

verdeeld naar disciplines:
• audiovisueel 2,06 mln
• beeldend 2,17 mln
• dans 1,48 mln
• muziek  2,28 mln
• schrijven 0,44 mln
• theater 0,20 mln

verdeeld naar leeftijdsgroepen:
6.625.000: mensen van 15 - 80 jaar
2.020.000: jongeren van 6 - 15 jaar 
(Motivaction, 2001)

er treedt een verschuiving op van 
discipline op latere leeftijd. Zie 
vergelijking beoefening 6 – 15 jarigen 
en 15 – 80 jarigen.
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Lessen 

1,8 mln

 

925.000

 

 425.000

 

 500.000

beoefenaren van amateurkunst 
(= bijna eenderde van het totaal) in 
de leeftijd van 15 – 80 jaar zijn in 
enige vorm van georganiseerd 
verband met hun passie bezig
(Motivaction, 2001)

amateurkunstenaars besteden veel 
tijd aan hun vrijetijdsbesteding: 

Audiovisueel gemiddeld 346 minuten
Beeldend gemiddeld 460 minuten
Dans gemiddeld 154 minuten 
Muziek  gemiddeld 240 minuten 
Schrijven gemiddeld 318 minuten
Theater gemiddeld 267 minuten
per week 
(Nipo, 1999)

beoefenaren van amateurkunst zijn 
niet alleen vaak intensief met hun 
passie bezig, ze willen het ook zo 
goed mogelijk doen, hebben ambitie. 

van de beoefenaren volgen lessen
(CBS/De Kunstconnectie, Kunstzin-
nige Vorming 2003 in combinatie met 
SCP/AVO ’83 - ’03)

van de amateurs die les hebben (bijna 
de helft van het totaal) heeft les bij 
een Centrum voor de Kunsten 
(CBS/De Kunstconnectie, 2003)

amateurkunstenaars volgen lessen bij 
particuliere docenten (extrapolatie 
van 425.000 op basis van SCP/AVO 
’83-’03 waarbij lesnemers binnen en 
buiten centra zich verhouden als 
10 : 12)

met name bij dans, beeldende kunst 
en muziek zitten beoefenaren op les 
(Motivaction, 2001)
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Financiën

Vrijwilligers 
 
  
 
 

€ 2.44 mld

 

€ 1.25 mld

€ 1.19 mld

€ 50 mln

€ 188 mln

1 op 10

0,44 mln

besteden amateurkunstenaars met 
elkaar per jaar aan hun vrijetijds-
besteding 
(Mulier Instituut, 2006) 

van wat beoefenaren uitgeven 
besteden ze aan contributie, les- 
en cursusgeld
(Mulier Instituut, 2006)

investeren amateurkunstbeoefenaars 
jaarlijks in instrumenten, materialen 
en zaken als kleding 
(Mulier Instituut, 2006)

wordt door overheden geïnvesteerd 
in amateurkunst:
rijksoverheid 8 miljoen 
provincies  14 miljoen 
gemeentes 27 miljoen 
(Berenschot, 2005)

bedraagt de investering van 
over-heden in de kunst- en cultuur-
educatie:
rijksoverheid 3 miljoen
provincies  21 miljoen
gemeentes 164 miljoen
(Berenschot, 2005)

tegenover iedere euro die de overheid 
in de amateurkunst investeert, staat 
€ 10 die de amateurkunstenaar zelf 
aan zijn of haar hobby besteedt.

veelal combineren de beoefenaren 
hun amateurkunstactiviteit met het 
nodige regelwerk als vrijwilliger.

mensen (8 % van de amateurkunst-
beoefenaren) doen regelmatig 
werk als vrijwilliger en steken daar 
gemiddeld 2 uur per week in 
(Mulier Instituut, 2006)
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Werkgelegenheid  10.000

 50.000

 
 

20.000

ongeveer 10.000 mensen werken in 
de amateurkunst als artistiek leider 
(choreograaf, dansleider, regisseur, 
dirigent) (schatting op basis van eigen 
gegevens Kunstfactor) 

daarnaast schatten we het aantal 
mensen dat werkzaam is als docent 
/instructeur op 50.000 (waarvan 
12.000 in de Centra voor de Kunsten 
(CBS/De Kunstconnectie 2003) 

de sector amateurkunst biedt 
hiermee werkgelegenheid aan globaal 
20.000 fte’s. (waarvan 4.600 in 
de Centra voor de Kunsten. 
(CBS/De Kunstconnectie 2003)
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Rijksbeleid
Bijlage 2

Ik film
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2.1 Inleiding 

 Tot 2009
De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de drie overheden is: rijk/ alge-
mene ondersteuning, provincies/directe steunfunctie en gemeenten/uitvoerend 
werk. Daarnaast bekostigt het rijk een dertigtal instellingen van landelijke betekenis 
en is ze verantwoordelijk voor stimulering door middel van experimenten en voor-
beeldprojecten. Op het gebied van de amateurkunst krijgt de algemene ondersteu-
ning tot 2007 vorm via de Stichting Schrijven, het Landelijk Centrum Amateurdans, 
Unisono, Theaterwerk Nederland en Stichting Beeldende Amateurkunst die vanaf 1 
januari 2007 zijn samengegaan in Kunstfactor, het sectorinstituut voor amateurkunst. 
De stimulering gebeurt vooral via subsidies door het Fonds voor Amateurkunst en 
Podiumkunsten (FAPK). 

 Vanaf 2009
Er zijn twee redenen waarom het amateurbeleid van het rijk vanaf 2009 anders 
vormgegeven wordt. In de eerste plaats is daar een beweging die geldt voor het 
cultuurbeleid in de volle breedte. Met de nota Verschil Maken wordt een scherper 
onderscheid geïntroduceerd tussen subsidiebeslissingen die primair op artistiek-in-
houdelijke gronden worden genomen en subsidie-beslissingen waarbij ook politiek-
bestuurlijke afwegingen aan de orde zijn. Eén van de belangrijkste afwegingen in dit 
kader is regionale spreiding van voorzieningen. Voor de eerste categorie beslissingen 
wordt ernaar gestreefd de afweging ‘van de politiek af’ te organiseren. In de praktijk 
betekent dit dat deze instellingen terecht komen bij fondsen. Voor de individuele 
afwegingen van een cultuurfonds is de minister niet meer verantwoordelijk, voor het 
totale beleid van het fonds overigens weer wel. Alle instellingen waar wel politiek-
bestuurlijke overwegingen aan de orde zijn, vallen onder de rechtstreekse verant-
woordelijkheid van de minister. Deze instellingen worden tot de basisinfrastructuur 
gerekend. Spreiding van deze basisinfrastructuur over het land is een belangrijk uit-
gangspunt. Het ministerie onderhoudt met deze instellingen een rechtstreekse sub-
sidierelatie en de minister maakt over ondersteuning van deze instellingen bestuur-
lijke afspraken met provincies en gemeenten. Sectorinstituten worden ook tot deze 
basisinfrastructuur gerekend. Voor de amateurkunst betekenen deze veranderingen 
dat er een nieuw fonds wordt gecreëerd, het Programmafonds Cultuurparticipatie 
waarin zowel de projectsubsidies als de ondersteuning van een aantal excellente 
instellingen wordt ondergebracht. Sectorinstituut Kunstfactor blijft als onderdeel van 
de basisinfrastructuur rechtstreeks onder de minister.

De tweede reden is meer inhoudelijk van aard. Sinds 2005 is er in de politiek groei-
ende aandacht voor amateurkunst. Deze aandacht kwam voor het eerst naar voren 
toen de Tweede Kamer op 31 oktober 2006 de motie Van Vroonhoven aannam. In 
deze motie wordt opgeroepen tot het instellen van een Actieplan Amateurkunst. De 
toenmalige minister van Cultuur heeft aangeven de motie te ondersteunen maar liet 
inhoudelijke invulling aan haar opvolger. In de nota ‘Kunst van Leven’ heeft minister 
Plasterk zijn inzet verwoord. Hij vindt dat iedere jongere tot 18 jaar actief of passief, 
vertrouwd dient te raken met één of meer kunstvormen. Elke Nederlander moet 
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gebruik kunnen maken van goede voorzieningen op het gebied van kunst- en cul-
tuurbeoefening: op school, rondom school en daarbuiten. Daarvoor wil Plasterk een 
breed programma cultuurparticipatie uitvoeren. Dit bestaat uit tien punten. Dit 10-
puntenplan is zowel de opvolger van het Actieplan Cultuurbereik als de voortzetting 
van Cultuur en School. Binnen de school gaat het om een cultuurkaart, de introductie 
van de culturele canon en cultuureducatie in de lerarenopleiding. Rondom het onder-
wijs komt er een impuls voor brede scholen, sport en cultuur. En erbuiten komt er 
meer geld voor amateurkunst en volkscultuur. Alle rijksgesubsidieerde en bij voorkeur 
alle geregistreerde musea worden gratis voor kinderen tot en met 12 jaar, er komt 
een programma leesbevordering, er wordt een netwerkorganisatie mediawijsheid in-
gericht, het Nationaal Historisch Museum wordt opgezet en er is blijvende aandacht 
voor culturele diversiteit. De minister streeft naar een programmafonds cultuurparti-
cipatie waarin ruimte is voor experimenten, excellente instellingen en thematische 
programma’s met de medeoverheden. De Kamer heeft op 6 september 2007 de nota 
op dit punt overgenomen. De minister heeft naar aanleiding van een motie in de 
Tweede Kamer (Kamerstukken 31200 VIII, motie nr. 112 van het lid Van Vroonhoven) 
een onderzoek aangekondigd naar de buitenschoolse kunsteducatie en wil samen 
met IPO, VNG en de branche komen tot een vernieuwingsagenda. Dit traject start in 
het voorjaar van 2008.

 Programmafonds Cultuurparticipatie
Het fonds zal vanaf 1 januari 2009 operationeel zijn. Het fonds krijgt twee kamers: 
één waar overheden aanvragen kunnen doen. Deze kamer dient als opvolger van het 
Actieplan Cultuurbereik. De tweede kamer is voor instellingen. Hierin zal o.a. het 
amateurdeel van het FAPK opgaan en worden de rijksgesubsidieerde amateurkunst-
instellingen komend uit de Cultuurnota oude stijl ondergebracht. Het programma-
fonds krijgt naar verwachting een jaarbudget van ruim 20 miljoen.

 Landelijke instellingen
Ter algemene ondersteuning blijven ook na 2008 met rijkssubsidie functioneren 
Kunstfactor als sectorinstituut voor de amateurkunst en Cultuurnetwerk als kennis-
centrum voor cultuureducatie en amateurkunst. De brancheorganisatie van de Centra 
voor de Kunsten en provinciale instellingen voor kunst en cultuur, Kunstconnectie, 
kan ad hoc zogeheten opdrachttaken voor ontwikkelingen in de branche door het rijk 
bekostigd krijgen. De Raad voor Cultuur heeft bij dit plaatje een gat geconstateerd 
daar waar het gaat om de rijksgesubsidieerde algemene ondersteuning van de kunst-
educatie. 
In de periode 1999 tot 2005 stegen de uitgaven van het rijk aan amateurkunst van 
8 naar 13 miljoen euro. Met de komst van het Programmafonds Cultuurparticipatie 
wordt verwacht dat een verdere stijging aan de orde is. Het fonds krijgt extra budget 
vanaf 2010, oplopend naar 8 miljoen in 2012. Op dit moment is nog niet duidelijk 
hoe deze extra middelen zullen worden besteed maar gezien de politieke aandacht 
voor volkskunst en amateurkunst is het logisch te veronderstellen dat de middelen 
in ieder geval voor een deel ten gunste van deze sectoren zullen komen.
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2.2 Algemene ondersteuning

Binnen het amateurkunstbeleid heeft het rijk de verantwoordelijkheid voor een aan-
tal landelijke taken die worden samengevat onder de noemer algemene ondersteu-
ning. Deze taken zijn belegd bij een aantal landelijke instellingen.

2.2.1 Landelijke instellingen met besteltaken

 Kunstfactor: sectorinstituut amateurkunst
Kunstfactor is het landelijk sectorinstituut voor de amateurkunst. Het is daartoe 
aangewezen door de bewindspersoon van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW). Met ingang van 1 januari 2007 is Kunstfactor ontstaan door de fusie 
van de Stichting Beeldende (en audiovisuele) Amateurkunst (SBA), het Landelijk 
Centrum voor Amateurdans (LCA), Unisono, Stichting Schrijven en Theaterwerk 
NL. Kunstfactor stimuleert en promoot de actieve kunstbeoefening in de samen-
leving. Het ontstaan van dit instituut ziet de VNG als een adequate stap om de 
amateurkunst een eenduidiger inhoudelijk gezicht te geven en helderder op de 
politieke kaart te zetten. 

Kunstfactor heeft als sectorinstituut de volgende taken:
• Promotie: 
 Kunstfactor maakt de actieve kunstbeoefening in de samenleving zichtbaar  
 en verspreidt de waarde ervan voor mensen en de samenleving. Dit gebeurt  
 o.a. via onderzoek, expertmeetings en symposia. 
• Educatie:
 Artistieke ontwikkeling en educatie van amateurkunstenaars en kader zijn  
 essentieel voor de ontwikkeling van de sector. Kunstfactor schept de   
 randvoorwaarden daarvoor.
• Informatie en reflectie:
 Kunstfactor biedt informatie over de actieve kunstbeoefening en zorgt voor  
 reflectie over de amateurkunst en verbindingen met de samenleving. 
• Erfgoed:
 Het ontsluiten en waarderen van het erfgoed van de amateurkunst en het  
 verbinden van actieve kunstbeoefening met materieel en immaterieel   
 erfgoed van alle Nederlanders. 
• Documentatie en archivering:
 Kunstfactor verzamelt en beheert relevante informatie en maakt deze  
 toegankelijk via o.a. website en infotheek. 
• Afstemming en coördinatie:
 Kunstfactor ondersteunt de infrastructuur die nodig is voor de actieve  
 kunstbeoefening en draagt bij aan de verbetering daarvan. Verder zorgt  
 Kunstfactor voor afstemming en coördinatie van beleid en activiteiten met  
 overheden, fondsen, onderwijs en andere relevante organisaties. 

Voor de ondersteuning van de kunsteducatie is er nog steeds een leemte, omdat 
daarvoor door het rijk geen landelijk sectorinstituut is aangewezen. Kunstcon-
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nectie fungeert als branchevereniging voor met name het gesubsidieerde deel 
van de kunsteducatie-instellingen en Cultuurnetwerk als expertisecentrum voor 
de cultuureducatie en amateurkunst.

 Cultuurnetwerk
Cultuurnetwerk Nederland is het expertisecentrum voor cultuureducatie. Gezien 
de verwevenheid van cultuureducatie en amateurkunst is de instelling relevant 
voor het beleidsterrein. Cultuurnetwerk profileert zich vooral als kenniscentrum 
en verricht onderzoek naar kunsteducatie en amateurkunstbeoefening. Er een 
gespecialiseerde bibliotheek en een documentatiecentrum. Het materiaal hieruit 
is digitaal en fysiek toegankelijk voor particulieren en ook bijvoorbeeld voor 
gemeenten. Regelmatig verschijnen publicaties over kunsteducatie. De sector 
vrijetijd/amateurkunst verzamelt informatie over amateurkunstbeoefening in 
Nederland. Cultuurnetwerk is ontstaan vanuit het voormalige Landelijke Onder-
steuningsinstituut Kunstzinnige Vorming (LOKV). 

2.2.2 Landelijke instellingen met branchetaken

 Landelijke koepelorganisaties amateurkunst
Binnen een aantal sectoren van de amateurkunst, met name bij toneel en mu-
ziek, bestaan koepelorganisaties van amateurverenigingen. De verenigingen zijn 
bij de koepels aangesloten en kunnen er terecht voor cursusaanbod (bijvoor-
beeld koordirectie) en ondersteuning. De koepels zijn op provinciaal niveau 
georganiseerd (hoewel het werkgebied van niet alle koepels samenvalt met de 
provinciegrenzen) en ontvangen naast de afdracht van de verenigingen die lid 
zijn ook provinciale subsidies. Op landelijk niveau zijn de koepels weer georga-
niseerd in landelijke instellingen. 

 Kunstconnectie, landelijke brancheorganisatie kunsteducatie
Kunstconnectie is de landelijke branchevereniging van Centra voor de Kunsten. 
Kunstconnectie verzorgt de landelijke certificering van instellingen op het ge-
bied van amateurkunst en cultuureducatie. 

2.� Rijk: excellentie ontwikkeling en experiment 

2.�.1 Toelichting
Naast de besteltaken heeft het rijk verantwoordelijkheid voor drie andere taken: 
excellentie, ontwikkeling en experiment. Het gaat om het ondersteunen van 
excellente instellingen die door de kwaliteit van wat zij bieden een landelijke 
betekenis hebben. Ook worden een aantal landelijke concoursen ondersteund. 
Daarnaast worden ontwikkeling en experiment gestimuleerd om zo zaken uit te 
proberen en via voorbeeldprojecten nieuwe werkvormen te ontwikkelen en aan 
de man te brengen. 
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2.�.2 Programmafonds Cultuurparticipatie per 2009 met twee kamers
Tot 2009 ondersteunt het ministerie van OCW voor deze taken een aantal in-
stellingen. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende instellingen:
• St. Don’t Hit Mama
• Jongerentheater 020
• Stichting Koorbegeleidingen Randstad
• Nationale Jeugd Blaasorkesten en Ensembles
• Riciotti Ensemble
• Rotterdams Wijktheater
• Stut Theater
• Vocaal Talent Nederland
• Buitenkunst
• Bekijk ‘t
• Jeugdorkest Nederland
• Davina van Wely

Daarnaast ontvangen de volgende festivals in de periode 2005-2008 een sub-
sidie van het ministerie van OCW.
• Prinses Christina Concours (landelijk concours met regionale 
 voorrondes voor jonge musici)
• De Kunstbende (landelijke wedstrijd voor jongeren die in verschillende 
 disciplines kunnen strijden om prijzen. Via provinciale voorrondes kan 
 men aan de landelijke finale deelnemen).
• Talens Palet
• Jonge Harten Festival (Groningen)
• Stichting Kinderen en Poëzie
• Planet Jr. Productions
• Wereld Muziekconcours Kerkrade
• World Festival Parade Brunssum
• Vioolprijs Iordens-baronesse Sweerts de Landas
• Grote Prijs van Nederland
• Hoorn Oude Muziek-nu

Vanaf 2009 zal de ondersteuning van dit soort instellingen worden onderge-
bracht bij het Programmafonds Cultuurparticipatie in de kamer instellingen.

Binnen het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten is een subsidieregeling 
voor amateurkunstenaars. Het gaat er om incidentele ondersteuning te bieden 
voor projecten die vernieuwend zijn en een voorbeeldfunctie voor andere in-
stellingen of amateurs in het land kunnen zijn. De subsidieregeling wordt vanaf 
2009 ondergebracht bij het Programmafonds Cultuurparticipatie binnen de ka-
mer instellingen.

De ontwikkelfunctie wordt door het rijk vormgegeven in gezamenlijke program-
ma’s met provincies en de grootste gemeenten in het Actieplan Cultuurbereik. 
De invulling van de actieplannen verschilt per provincie en deelnemende ge-
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meente. Vanaf 2009 zullen de gezamenlijke programma’s onderdeel uitmaken 
van het Programmafonds Cultuurparticipatie binnen de kamer overheden. 

Het fonds krijgt daarmee twee kamers: één waar instellingen meerjarige en 
incidentele subsidies kunnen aanvragen en één waarin het fonds met provincies 
en grote gemeenten meerjarige afspraken maakt over de lokale programma’s 
voor de bevordering van cultuurparticipatie.

2.4 Opleiding

2.4.1 Kunstvakonderwijs MBO / HBO
Het HBO kunstonderwijs levert professionals in de kunst af. Velen van hen zijn 
werkzaam in de sector amateurkunst en in de kunsteducatie. Het HBO onderwijs 
sluit te weinig aan bij de wensen in de beroepspraktijk, zowel als het gaat om 
docenten kunsteducatie als om kader voor de amateurkunst. Kunstfactor, Kunst-
connectie en de Hbo-raad zien het als hun taak om dit samen aan te pakken en 
hier structureel overleg over te hebben. Afstemming met het MBO onderwijs is 
eveneens nodig en zinvol, vanwege de ontwikkeling van de MBO kunstopleidin-
gen die steeds meer een plek in de sector krijgen. 
Omdat het aanbod van kader nog onvoldoende is, zijn er buiten het HBO en 
MBO om (midden)kaderopleidingen voor de amateurkunst. 

2.4.2 Certificering Kaderopleidingen amateurkunst
De kaderopleidingen voor de amateurkunst leiden (amateur)kunstenaars op tot 
o.a. docent, dirigent, regisseur, dansleider of coach. De opleidingen zijn nauw 
afgestemd op het werkveld. Verschillende van deze opleidingen worden uitge-
voerd op basis van erkende raamleerplannen of inhoudelijke formats. Kunstfac-
tor ontwikkelt en ondersteunt dergelijke formats. Ze geven kaders voor de in-
houd van de opleiding en werken kwaliteitsverhogend. Een format of 
raamleerplan kan erkend worden door de Stichting Certificering Kunsteducatie 
en Amateurkunst. Op de website www.certificering-ka.nl is een overzicht te 
vinden van erkende raamleerplannen.  

In het kader van de professionalisering van de kunsteducatie en amateurkunst 
is het van belang dat op landelijk niveau is vastgelegd waar en hoe de kwali-
teitstoetsing van het aanbod in de kunsteducatie en amateurkunst plaatsvindt. 
Voor toetsing van de kwaliteit zijn inmiddels stappen gezet: Op 10 maart 2006 
heeft de VNG de ledenbrief ‘Kwaliteitstoetsing kunsteducatie en amateurkunst’ 
(Lbr. 06/32) aan de gemeenten gezonden. Hierin werd beschreven hoe de 
kwaliteitstoetsing van de instellingen voor kunsteducatie en de opleidingen voor 
amateurkunst vanaf 2006 is ingericht. Er is een kwaliteitstoetsing onder auspi-
ciën van de Stichting Certificering Kunsteducatie en Amateurkunst, waarvan het 
bestuur gevormd wordt door tenminste vijf leden op voordracht van landelijke 
organisaties, te weten Kunstconnectie, Kunstfactor, de VNG en het IPO. 
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Bij de amateurkunst gaat het om erkennen van raamleerplannen en om het certifi-
ceren van daarop gebaseerde opleidingen in alle kunstdisciplines. Het gaat daarbij 
zowel om opleidingen voor kader als opleidingen voor de amateurkunstenaars zelf 
(bijvoorbeeld de opleidingen in de Harmonie Fanfare sector). Bij het certificeren van 
opleidingen draait het om de kwaliteitsborging van de inhoud. Bij het certificeren van 
een instelling wordt gekeken naar de kwaliteit van de dienstverlening als geheel. 
Idealiter gaan deze samen. Voor de kwaliteit van de sector is een goede afstemming 
tussen beide van belang. 

Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting Certificering (www.cer-
tificering-ka.nl). De inhoud en werkwijze van certificering worden in overleg met de 
VNG vastgesteld.
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Beleid van de provincies
Bijlage 3

Ik ontwerp kleding
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�.1 Taken en provinciale uitgaven

Bij het provinciaal beleid gaat het met name om de directe ondersteuning. Elke pro-
vincie geeft haar beleid autonoom vorm en er zijn dus ook aanmerkelijke verschillen 
in hoe het amateurkunstbeleid wordt ingevuld. In de IPO-publicatie ‘Kiezen in cul-
tuurbeleid’ van 2005 staat vermeld dat in dat jaar door de provincies 9,8 miljoen aan 
amateurkunst werd besteed: aan de steunfunctie 7,7 miljoen, aan amateurkunstor-
ganisaties 0,7 miljoen en aan projecten, manifestaties en koorbegeleiding 1,4 miljoen. 
Overigens zijn volgens de onderzoekers binnen de steunfunctie de cijfers voor ama-
teurkunst slechts bij benadering weer te geven, de middelen zijn ook bestemd voor 
cultuureducatie. 

De taken van het provinciale niveau zijn niet scherp gedefinieerd. Idealiter houden 
provincies zich bezig met de volgende taken:
• directe ondersteuning van lokale instellingen en amateurkunstenaars1 
• informatievoorziening
• dekkende infrastructuur; samenwerking en afstemming 
• initiëren en coördineren van bovenlokale afspraken tussen vraag en aanbod 
• kwaliteitsimpuls: artistiek-inhoudelijk en van bestuurlijk kader 
• mogelijk maken van bijzondere artistieke producties 
• podium voor artistieke uitwisseling d.m.v. circuits en festivals 
• innovatieve impuls d.m.v. artistiek-inhoudelijke en thematische projecten 
• aanjagen van vernieuwing 
• bekostiging provinciale ak-koepels 
Omdat de provincies op een verschillende manier invulling geven aan hun taak op 
het terrein van de amateurkunst, komt het voor dat niet al deze taken in de provincie 
worden uitgevoerd. Daarnaast verschilt het bij welke instantie amateurs in de provin-
cie voor welke taak terecht kunnen.

�.2 Provinciale en regionale instellingen

 Steunfunctie-instellingen kunsteducatie en amateurkunst: 
 Stichtingen Kunst en Cultuur
Het provinciale beleid voor amateurkunst krijgt in de regel vorm door de activiteiten 
van een centrale steunfunctie-instelling in de provincie (behalve in Groningen). Deze 
instellingen variëren wat betreft grootte en activiteitenniveau. In veel gevallen orga-
niseert de instelling zelf cursussen, festivals en andere activiteiten, in een enkel geval 
wordt daarvoor een beroep gedaan op andere instellingen. Ook hebben enkele pro-
vincies een aparte steunfunctie-instelling voor cultuureducatie in het onderwijs maar 
meestal is deze taak bij dezelfde instelling als de steunfunctie voor amateurs belegd. 
In een aantal provincies is de instelling ook gericht op stimulering en ondersteuning 
van het professionele kunstenveld, zeker waar het de afdelingen beeldende kunst 
betreft.
De provinciale steunfunctie-instellingen hebben consulenten (ook wel genoemd advi-
seurs) in dienst waar amateurkunstenaars en verenigingen terecht kunnen voor advies 
en ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het zoeken van een goede regisseur of dirigent maar 
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ook voor zakelijke ondersteuning (informatie over artiestenregeling). Daarnaast initië-
ren de consulenten projecten waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen bin-
nen de amateurkunst. Soms worden bovenlokale projecten door de consulenten geïni-
tieerd of georganiseerd. Tot slot is een taak van de consulenten om de belangen van de 
betreffende amateurs in de regio te behartigen. Zo is de consulent gesprekspartner bij 
het ontwikkelen van provinciaal beleid. Bij de meeste provinciale steunfunctie-instel-
lingen zijn de consulenten per discipline georganiseerd. In het overzicht is aangegeven 
voor welke disciplines ondersteuning aanwezig is.

Zuid-Holland voert als enige provincie zelf taken uit door het in dienst hebben van 
regionale coördinatoren. De provincie Groningen heeft met de regionale cultuurplan-
nen een samenwerkingsverband met gemeenten opgetuigd van waaruit onder meer 
de amateurkunst in de regio wordt ondersteund. Er is in Groningen geen centraal 
ondersteuningsinstituut voor de amateurkunst, wel is er een werkplaats voor ama-
teurtheater.

 Koepelorganisaties en bonden
De koepelorganisaties van amateurkunst worden door vrijwel alle provincies gesub-
sidieerd, ofwel rechtstreeks ofwel via de steunfunctie-instellingen (in bijlage 2 is een 
overzicht van de koepelorganisaties per discipline opgenomen). In elke provincie is 
er een popkoepel actief die ook allen zijn aangesloten bij pop.nl. In het ene geval is 
de popkoepel zelfstandig, in het andere geval fungeert de afdeling popmuziek van de 
steunfunctie-instelling als popkoepel. Inhoudelijk gezien verschilt de mate waarin 
provincies werk maken van popmuziek, alhoewel circuitvorming en advisering aan 
bands en podia vaste onderdelen zijn in alle provincies. 

 Festivals en concoursen
Tot slot is het vrijwel overal gebruikelijk via de steunfunctie-instelling concoursen of 
festivals te laten organiseren die de ontwikkeling van amateurs ondersteunen d.m.v. 
uitwisseling en/of gerichte ondersteuning. Met name in de muziek worden dergelijke 
concoursen door de koepelorganisaties georganiseerd. Binnen het kader van deze 
Handreiking is het onmogelijk hiervan een compleet overzicht te geven. Voor infor-
matie verwijzen wij naar de steunfunctie-instellingen. 

De Kunstbende, Talens Palet en het Prinses Christina Concours zijn landelijke festivals 
met provinciale voorronden. Kunstbende en PCC worden opgenomen in de kamer 
excellentie van het Programmafonds Cultuurparticipatie. Voor het organiseren van de 
provinciale voorronden wordt doorgaans een bijdrage aan de betreffende provincie 
en/of grote steden gevraagd.

Binnen de popmuziek en de hafabra zijn er bijzondere festivals waar de grens tussen 
amateurs en professionals niet meer duidelijk is (zoals Eurosonic in Groningen en het 
Wereld Muziek Concours in Kerkrade). 
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 Rechtstreekse subsidie aan amateurs
Sommige provincies verstrekken rechtstreeks subsidie aan amateurverenigingen voor 
specifieke activiteiten. Het gaat dan om incidentele aanvragen waarvoor op basis van 
een regeling aanspraak kan worden gemaakt. Sommige provincies laten deze rege-
lingen uitvoeren door de steunfunctie-instelling. In het overzicht zijn alleen die pro-
vincies aangemerkt waar een specifieke regeling voor incidentele ondersteuning van 
amateurkunsten bestaat. Mogelijk kunnen amateurs in de andere provincies gebruik 
maken van regelingen die open staan voor professionele organisaties of kunstenaars. 
Dit is niet in het overzicht aangegeven. 

�.� Overzicht amateurkunstbeleid van 12 provincies

Het beleid van de 12 provincies is schematisch weergegeven in onderstaande tabel. 
De tabel is opgesteld op basis van de informatie die te vinden is op de websites van 
de provinciale steunfunctie-instellingen en de gegevens over het amateurkunstbeleid 
op de websites van de provincies zelf.

Uit het overzicht blijkt dat provincies hun taken zeer verschillend invullen. Ook ver-
schilt voor welke disciplines in de provincie ondersteuning aanwezig is. Vooral name 
in de disciplines schrijven, beeldend en audiovisueel zijn er vaak geen consulenten. 
De afdelingen beeldend van de provinciale steunfunctie-instellingen werken vaak ook 
juist voor het professionele circuit. Doordat de taken zo verschillend worden uitge-
voerd is het voor lokale amateurs lastig om te beoordelen waar men voor welke 
ondersteuning terecht kan. 

Een ander knelpunt is de aansluiting van het aanbod van de provinciale instellingen 
op dat van de locale Centra voor de Kunsten. Door de grote afstand die met name in 
grotere provincies kan bestaan tussen het lokale en provinciale niveau kan het zijn 
dat men onvoldoende op de vragen die bij amateurs leven kan inspelen of dat er 
witte plekken ontstaan. Het experiment in Gelderland waarbij een regionaal aanbod 
wordt ontwikkeld door de steunfunctie-instelling in samenwerking met een aantal 
lokale Centra voor de Kunsten is in dit verband veelbelovend. Er zou moeten onder-
zocht worden of de afstemming tussen het lokale en provinciale niveau verbeterd zou 
kunnen worden waardoor de ontwikkeling van de amateurkunst betere kansen zal 
krijgen.
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Amateurkunst en provinciale ondersteuning

      
      Gr Fr Dr Ov Ge Li  NB Ze Ut ZH NH Fl
Kunstdisciplines

• theater
• muziek
• dans
• beeldende kunst
• audio/visueel
• schrijven

Taken
           
Direct ondersteunen lokale instellingen/
amateurkunstenaars: 
• inhoudelijk
• facilitair (voorzieningen)
• ruimtelijk (accommodaties)
• promotie/marketing
• financieel (subsidieregeling amateurs) 
          
Informatievoorziening

Werken aan dekkende infrastructuur/ 
aanvullen lokale voorzieningen

Bevorderen samenwerking/kennisdeling       
 
Initiëren en coördineren van bovenlokale/
provinciale afspraken om vraag en 
aanbod bij elkaar te brengen 
           
Kwaliteitsimpuls van inhoudelijk (docenten) 
en bestuurlijk kader d.m.v. 
• inhoudelijke kaderopleidingen
• inhoudelijke workshops, trainingen 
• coaching on the spot 
• bestuurlijke kadercursussen       
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      Gr Fr Dr Ov Ge Li  NB Ze Ut ZH NH Fl
Mogelijk maken bijzondere artistieke producties 
m.b.v. tijdelijke externe professionals 
• koorbegeleiding
• andere sectoren 

Bieden van podium voor artistieke 
uitwisseling van amateurkunstenaars d.m.v.
• circuits
• festivals, evenementen, concerten, 
 voorstellingen, tentoonstellingen ed. 
   
Innovatieve impuls o.a. d.m.v.
• artistiek-inhoudelijke projecten 
• thematische projecten met 
 andere beleidsterreinen 
 • welzijn 
 • onderwijs 
 • brede school
 • ruimte
 • economie       

Aanjagen vernieuwing  

Bekostigen provinciale ak-koepels        
       
Vormgeving provinciaal beleid: 

• provinciaal
• regionaal
• zelf
• eigen steunfunctie-organisatie
• bij lokale Centra voor de Kunsten
• ook via provinciale ak-koepels

X2

X

X

X2

X

X

X2

X

X4

X

X

X6

X

X

X

X

X7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X11

X

X

X11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X15

X

X

X16

X16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



121

1 Gebeurt voor amateurtheater via De Prins van Groningen en voor alle overige  
 disciplines via de Regionale Cultuurplannen.
2 De centrale werkplaats in stad Groningen sluit aan bij het stedelijke centrum  
 voor de kunsten. De Regionale Creatieve Netwerken (buiten de stad 
 Groningen) sluiten aan bij de Regionale Cultuurplannen maar kennen geen  
 fysieke plek, het betreft een subsidieloket voor regionale projecten.
3 De provincie voert een actief taalbeleid op het gebied van Friese taal.   
 Keunstwurk is niet de instelling via welke het schrijven wordt gestimuleerd. 
4 Zal met de komst van het Huis voor Amateurkunst gebeuren.
5 Wordt gerealiseerd door middel van regionale projecten die in samenwerking  
 met amateurs worden opgezet.
6 Bekostiging loopt via de provinciale steunfunctie-instelling Keunstwurk.
7  Voor popmuziek worden diverse festivals georganiseerd door KC Drenthe, o.m.  
 uitwisseling met Duitse Bands. 
8 Gebeurt in de Huis van Puck in Arnhem. Daaraan levert de gemeente Arnhem  
 ook een bijdrage.
9 De provincie Gelderland werkt samen met een aantal gemeenten in de regio  
 om het cultuurklimaat te versterken. Ook de Stichting Kunst en Cultuur   
 Gelderland heeft een regionale opdracht: door samenwerking met lokale  
 Centra voor de Kunsten wordt ondersteuningsaanbod op maat van de regio  
 aangeboden (zie kader).
10 In de provinciale cultuurnota 2005-2008 is dit als wens geformuleerd om  
 samen met de (kleinere) gemeenten in Brabant op te pakken, overigens niet  
 alleen voor de amateurkunst maar voor het hele terrein van cultuur en   
 erfgoed.
11  Bekostiging van de koepels loopt via de provinciale steunfunctie-instelling.
12 De provinciale ondersteuningsinstelling ZIMIHC werkt samen met het stad- 
 Utrechtse Centrum voor de Kunsten, UCK bij het realiseren van projecten.
13 Kunstgebouw kiest in haar benadering van de amateurkunstsector voor   
 innovatieve, bovenlokale/regionale en interdisciplinaire projecten en voert  
 geen consulentenbeleid per discipline. Voor theater en nieuwe media worden  
 educatieve activiteiten ontwikkeld van masterclasses tot meerjarige cursussen  
 voornamelijk voor kader. Voor andere disciplines wordt incidenteel samenge 
 werkt met externe partners. 
14 Samen met Centra voor de Kunsten en kunstinstellingen ontwikkelt Kunst-
 gebouw innovatieve marketingconcepten.
15 De provincie heeft hiervoor aanjagers in dienst in een aantal regio’s. Zij   
 werken samen met Kunstgebouw om projecten te realiseren.
16 Er is een subsidieregeling voor koorbegeleidingen die wordt uitgevoerd door  
 de St. Koorbegeleidingen.
17 Het Centrum Amateurkunst Flevoland heeft een ondersteuningsregeling voor  
 muziekverenigingen. Er kan gericht advies aangevraagd worden en/of een  
 bescheiden geldbedrag voor een initiatief.
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�.4 Beschrijving van het amateurkunstbeleid per provincie

 Groningen
Groningen ontbeert één centraal instituut voor amateurkunst in de provincie. Het 
amateurbeleid van de provincie krijgt vorm door middel van een centrale werkplaats 
in de stad Groningen en regionale creatieve netwerken verspreid over de provincie. 
De centrale werkplaats heeft zich gespecialiseerd in theater. De Prins van Groningen 
is gevestigd in de stad Groningen en biedt een totaalaanbod voor amateurtheaterma-
kers van jong tot oud. De Prins van Groningen biedt cursussen in de amateurtheater-
school, omvat de jeugdtheaterschool en biedt ondersteuning aan amateurtheater-
groepen in de provincie. 
Ook wordt een tweejarige cursus Zakelijke leiding/Productieleiding gegeven. Zes maal 
per jaar verschijnt er een blad voor amateurkunst, Blick. Tevens wordt een podium 
geëxploiteerd. Het podium is een plek voor artistieke uitwisseling d.m.v. voorstellingen 
uit het Landelijk Theatercircuit waarbij ook nabesprekingen worden georganiseerd. De 
Prins van Groningen initieert ook zelf projecten. Via de website (www.deprinsvangro-
ningen.nl) is er een vraagbaak en informatie-uitwisseling tussen amateurtheatermakers 
mogelijk. Bij De Prins van Groningen werken 12 mensen, waaronder een artistiek en 
zakelijk leider en een aparte artistiek leider van de Jeugdtheaterschool. Daarnaast zijn 
er diverse docenten aan De Prins van Groningen verbonden. De gemeente Groningen 
is medesubsidiënt van De Prins van Groningen. 

Via de Regionale Cultuurplannen ondersteunt de provincie actief het amateurbeleid 
in vier regio’s buiten de stad Groningen. In de RCP’s leggen de provincie en de deel-
nemende gemeenten voor een periode van vier jaren geld in van waaruit verschil-
lende projecten die door amateurs en professionals in de regio worden gerealiseerd, 
worden ondersteund. Zo is een opera gemaakt op één van de scheepswerven in de 
regio Midden Groningen (Haren, Slochteren, Hoogezand) en een grootschalig multi-
disciplinair theaterproject ‘Graan’ n.a.v. het boek De Graanrepubliek van Frank Wes-
terman (uiteraard in Oost-Groningen). Op basis van de vraag van de amateurs in de 
regio zelf wordt deskundigheidsbevordering geboden, bijvoorbeeld door de productie 
van een folder over de artiestenregeling. Waar de RCP’s ook betrekking hebben op 
de professionele kunsten, zijn de regionale creatieve netwerken speciaal gericht op 
de ontwikkeling van de amateurkunst in de regio, op versterking van het organisato-
risch vermogen en op de totstandkoming van interdisciplinaire projecten. Door sa-
menwerking op regionale schaal worden grootschalige projecten mogelijk die worte-
ling hebben in de regio.

Bijzonder in Groningen zijn twee instellingen die door stad en provincie worden 
ondersteund: De Noorderlingen en het Haydn Jeugd Strijkorkest. Bij deze instellingen 
kunnen getalenteerde toneelspelers en violisten/cellisten en bassisten ervaring op-
doen in het maken van professionele producties en worden zij ondersteund bij het 
doen van auditie voor de toneelschool en het conservatorium. Bekende acteurs als 
Marcel Hensema, Egbert Jan Weeber, Halina Reijn en Dragan Bakema hebben hun 
wortels bij De Noorderlingen liggen.
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De provincie Groningen ondersteunt diverse koepels op het gebied van amateur-
kunst: SAKO (koren), SAMO (orkesten), GCA (amateurtoneel), Sta (Amateurdans). 
Deze koepels organiseren koor- en directiescholing, regie- en choreografiecursussen. 
Groverpop ondersteunt beginnende bands in Groningen (informatie-uitwisseling, 
concoursen en open podium).

 Friesland
In Friesland is Keunstwurk de provinciale organisatie op het gebied van amateurkun-
sten. Als makelaar en partner in de kunsten richt Keunstwurk zich op amateurkunst-
beoefening, cultuureducatie en de professionele kunsten in Friesland. Keunstwurk is 
actief in beeldende kunst, vormgeving, theater, dans, muziek en multidisciplinaire 
projecten zoals festivals. Keunstwurk geeft informatie en advies; organiseert scholing; 
brengt op bovenlokaal niveau vraag en aanbod bij elkaar; ondersteunt jong talent in 
de provincie en geeft artistieke impulsen. Keunstwurk initieert, ondersteunt of orga-
niseert jaarlijks ongeveer 100 activiteiten en projecten. Voor talentvolle jongeren zijn 
er een Jeugdtheaterschool, drie provinciale jeugdorkesten, een dansgroep en het Fries 
Jongerenkoor. Bij Keunstwurk werken 50 mensen. Keunstwurk ontvangt een meerja-
rige budgetsubsidie van de provincie Fryslân. Verder weet Keunstwurk jaarlijks inci-
dentele subsidies te verwerven bij rijk, gemeenten, fondsen en particulieren. 
Vanaf het najaar van 2008 is Friesland een voorziening op het gebied van amateur-
kunst rijker: het Huis voor Amateurkunst in Leeuwarden. Het wordt een podium van 
en voor alle amateurkunstenaars met als doel de amateurkunst te stimuleren, te in-
noveren en in kwaliteit verder te ontwikkelen. Het Huis voor Amateurkunst wordt 
door Keunstwurk geprogrammeerd.

 Drenthe
Kunst en Cultuur Drenthe is het centrale instituut voor amateurkunst (en cultuuredu-
catie) in de provincie Drenthe. De afdeling Kunst ter Plekke biedt ondersteuning aan 
amateurverenigingen in de disciplines theater, dans, muziek, pop en nieuwe media. 
De ondersteuning wordt gegeven op het gebied van scholing (kadertraining, coaching 
en workshops), product- en podiaondersteuning (vernieuwing, talentontwikkeling, 
kruisbestuiving amateurs en professionals, raamregie, promotie en marketing, fond-
senwerving, samenwerking), informatie, advies, bemiddeling en netwerken. Het aan-
bod van de afdeling beeldende kunst beperkt zich tot cultuureducatieve projecten. 
De afdeling pop functioneert als de provinciale popkoepel. Interessant is de uitwis-
seling die vanuit deze afdeling wordt georganiseerd tussen Drentse en Noord Duitse 
bands. Dit gebeurt ook op het gebied van de klassieke muziek (EDR jeugdtalenten-
orkest).Vanuit de nieuwe media wordt vooral innoverend gewerkt met bijzondere 
mobiele mediaprojecten die i.s.m. de bibliotheken in Drenthe worden uitgezet. Dans 
en theater zetten zich actief in op werkplaatsen. 
De provincie Drenthe geeft structurele subsidie aan de Noordelijke Stichting voor 
Koorzang en Koorscholing (NSKK). Deze stichting probeert koorzangers op een hoog 
niveau te brengen door het uitvoeren van klassieke koorwerken op professioneel 
niveau en een opleiding voor koorzangers. Daarnaast ondersteunt de provincie de 
gebruikelijke koepelorganisaties, een seniorenorkest, enkele orkesten, w.o. het Drents 
Jeugdorkest, de Drentse Oratoriumvereniging en Vrouwentoneel Erica.
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 Overijssel
De provincie Overijssel plaatst het amateurkunstbeleid nadrukkelijk binnen het kader 
van het sociale beleid. Amateurkunst is een middel voor maatschappelijke participa-
tie en om leefbaarheid op het platteland te bevorderen. Men zet in op de ondersteu-
ning van amateurkunst met een prioriteit voor koorbegeleidingen, jeugd en culturele 
minderheden. Het amateurkunstbeleid krijgt vorm d.m.v. ondersteuning van een aan-
tal instellingen en een subsidieregeling voor kwaliteitsverbetering. Kunst & Cultuur 
Overijssel (KCO) biedt voor amateurs ondersteuning in alle disciplines (kadervorming, 
dirigentencursussen en kwaliteitsverbetering). Uniek is het project Amateurkunst in 
de lift . KCO wil met dit project coaches zoeken voor individuele amateurs en ama-
teurverenigingen die een ontwikkeling willen doormaken. De coaches zijn professio-
neel. Vanuit het project wordt een tournee langs regionale podia georganiseerd. KCO 
ondersteunt daarnaast de professionele kunsten in de provincie, bijvoorbeeld als 
kenniscentrum voor filmhuizen in de provincie en advisering van gemeenten bij het 
uitvoeren van kunstopdrachten in de openbare ruimte. 
De Overijsselse popkoepel heet Popcollectieven Overleg Overijssel (PCOO). In het 
PCOO werkt KCO samen met lokale poporganisaties in de provincie. Onder het mot-
to ‘tien weten meer dan één’ wordt onder regie van KCO gewerkt aan het versterken 
van het Overijsselse popklimaat.

 Gelderland
De provincie Gelderland heeft in de cultuurnota 2005-2008 besloten tot het ver-
sterken van de inzet voor amateurkunst. Dit vertaalt zich onder meer in het regiona-
liseren van het beleid. KCG, Kunst en cultuur Gelderland blijft de centrale ondersteu-
ningsinstelling. Deze gaat in vier regio’s samenwerken met locale Centra voor de 
Kunsten. De provincie stelt hiervoor extra geld ter beschikking en de bestaande sub-
sidies voor projecten worden gedeeltelijk aan deze regio’s gekoppeld. Ook werkt de 
provincie met een aantal gemeenten in de regio’s samen om het culturele klimaat te 
versterken voor zowel professionele als amateurkunstenaars. Men wil daarmee de 
infrastructuur versterken. Daarnaast investeert de provincie in een aantal festivals en 
vier jeugdtheaterscholen en wil de provincie programmering van amateurbands op 
popfestivals versterken. Tot slot steunt de provincie Huis van Puck in Arnhem, de 
regionale theaterwerkplaats.

KCG biedt algemene ondersteuning aan amateurs en werkt daarvoor in de afdeling 
amateurkunst met adviseurs op het gebied van dans, theater, letteren, muziek en pop. 
De afdeling theater heeft het meest uitgebreide programma en biedt coachingstra-
jecten aan makers en groepen aan. De afdeling popmuziek fungeert als de provinci-
ale popkoepel. Naast de gebruikelijke ondersteunings- en adviesmogelijkheden voor 
artiesten en podia, verzorgt de afdeling een subsidieregeling voor D podia van het 
Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (regeling van het voormalige FPPM). Met 
de regeling wordt het organiseren van wedstrijden en concoursen voor Gelderse 
bands, -artiesten en dj’s door kleine podia gestimuleerd. KCG werkt voorts voor de 
professionele kunsten en cultuureducatie.
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 Limburg
Huis voor de Kunsten Limburg is de centrale instelling voor amateurkunst in de pro-
vincie. Het Huis voor de Kunsten is ontstaan door samenwerking van een aantal 
koepelverenigingen van amateurs: de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen, de 
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, de Limburgse Federatie van Amateurtoneel-
verenigingen en de Stichting Verenigde Nederlandse Koororganisaties Limburg, de 
VNKL. Vele andere organisaties hebben zich bij het initiatief aangesloten waardoor 
een centrale organisatie voor ondersteuning van (amateur)kunsten en educatie is 
ontstaan. Vanuit het Huis voor de Kunsten worden amateurs ondersteund op diverse 
gebieden: bestuurlijk, artistiek-inhoudelijk en met publiciteit. Het Huis voor de Kun-
sten is tevens belangenbehartiger en netwerkorganisatie voor de kunsten. Ook orga-
niseert het Huis voor de Kunsten zelf activiteiten zoals de Limburgse Oscars (toneel-
prijzen), Body Dynamics (een festival waarbij amateurdansgezelschappen uit Limburg, 
Duitsland en België hun producties presenteren en workshops volgen met professi-
onele dansers en choreografen) en diverse andere festivals. Bij het huis werken di-
verse consultenten op de verschillende kunstdisciplines en projectmedewerkers. Ook 
is er een streektaalconsulent. De popkoepel is eveneens in het Huis voor de Kunsten 
ondergebracht.

 Noord-Brabant
Het Centrum Amateurkunst Noord-Brabant (www.cvakunst.nl) is de centrale instel-
ling voor amateurkunst in de provincie. Er zijn consulenten voor dans, film&video, 
theater, beeldende kunst en muziek (zowel vocaal als instrumentaal). Ook organiseert 
het CvA diverse cursussen voor individuele amateurkunstenaars en bestuurders van 
verenigingen (over financiën en publiciteit, maar er is ook een cursus beleid maken). 
Opmerkelijk is dat de afdeling Beeldende Kunst van het CvA daadwerkelijk program-
ma’s organiseert voor amateur beeldend kunstenaars. Bij de meeste andere provin-
ciale Centra voor de Kunsten richten de afdelingen beeldende kunst zich op het 
professionele circuit. Het CvA organiseert lezingen voor verenigingen van beeldend 
kunstenaars. Ook kan er een reizende bespreker geboekt worden die aan de hand 
van een open gesprek de sterke en zwakke punten van het werk van de clubleden 
probeert te verduidelijken. Minder dan bij andere provinciale Centra voor de Kunsten 
het geval is, lijkt er samenwerking tussen professionals en amateurs gezocht te wor-
den. Jaarlijks verzorgen ca. 80 professionals binnen de diverse disciplines namens het 
CvA allerlei scholingsactiviteiten. Het CvA zal in 2008 samen met BISK (Brabants 
Instituut voor School Kunst) opgaan in een nieuwe instelling.

Voor de popmuziek is een aparte organisatie, Bram (voorheen st. Brabant Pop). BRAM 
ondersteunt musici en podia voor pop en actuele muziek. Er is een database en er 
worden cursussen georganiseerd. Ook worden gezamenlijke marketing voor podia 
verzorgt en evenementen georganiseerd.

De provincie Noord-Brabant wil werken aan de deskundigheidsbevordering van vrij-
willigers binnen amateurinstellingen. Uit onderzoek is gebleken dat daar veel be-
hoefte aan is. Hiervoor heeft de Provincie Noord-Brabant samen met het Prins Bern-
hard Cultuurfonds het CultuurAmateurfonds Brabant ingesteld om deskundigheid van 
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cultuuramateurs vergroten door samenwerking te stimuleren. De samenwerkingspro-
jecten komen in aanmerking voor een subsidie van het fonds.

Opmerkelijk fenomeen aan het Brabantse cultuurbeleid is dat projectsubsidies voor 
een groot deel via steunfunctie-instellingen worden besteed. Zo verdeelt het CvA de 
subsidies voor activiteiten amateurkunst en voor de amateurkunstkoepels. Bram be-
steedt de middelen voor popmuziek. Er is een podiumregeling, een regeling voor 
nieuw talent en een projectsubsidieregeling.

 Zeeland
Zeeland wil inzetten op kwaliteitsverbetering van de amateurkunst. Daarom krijgen 
alle professionele gesubsidieerde instellingen de verplichting om verbindingen te 
maken met de amateurkunst (binnen de eigen discipline). De provinciale steunfunc-
tie is ondergebracht bij SCOOP, het Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwik-
keling (www.scoopzld.nl). Daarnaast subsidieert de provincie de amateurkoepels, de 
Zeeuwse Koorschool, een jeugdorkest, een brassband, een seniorenorkest, een ac-
cordeonvereniging en theaterproducties van st. Dansz. Ook wil de provincie het 
jeugdtheater stimuleren en is er een bedrag gereserveerd voor audiovisuele media in 
de amateurkunst. Hiermee wil men de jongere generatie bedienen. 

Scoop levert artistieke inhoudelijke ondersteuning, advisering en begeleiding, scho-
ling en deskundigheidsbevordering ter versterking van de amateurkunst binnen de 
disciplines theater, dans en muziek. Scoop stimuleert het samenspel met de centra 
voor kunsteducatie en de muziekscholen. Zij kunnen bijdragen aan de belangstelling 
voor en de kwaliteit van de amateurkunst. Eén van de nieuwe ontwikkelingen is de 
verbinding van de culturele en de sociale agenda. Scoop introduceert daartoe het 
‘Weekend van de AmateurKunst’ (WAK). Het weekend is bij uitstek een kans om 
zichtbaar te maken wat amateurkunst in een gemeente betekent en wat het doet aan 
binding, ontmoeting en beleving. Tijdens het WAK wordt iedere amateurkunstenaar, 
groep of vereniging uitgenodigd en uitgedaagd om met artistieke productie, work-
shop of evenement naar buiten te treden. Het WAK biedt aan alle amateurkunstenaars 
de unieke gelegenheid om in een collectieve samenhang hun werk aan het grote 
publiek te presenteren. Alles kan; opvoeringen, tentoonstellingen, openbare repeti-
ties, open dagen, specifieke workshops, kunstenaarsroutes, etc, etc. Het WAK vindt 
jaarlijks plaats gedurende 1 weekend binnen een gemeente, een kern of een wijk. 
Verder ondersteunt Scoop de gebruikelijke amateurkoepels en het Poppunt Zeeland 
(www.poppuntzeeland.nl).

St. Historische Spelen in Zierikzee realiseert met steun van de provincie voorstellin-
gen waarbij amateurs worden begeleid door professionals. De stichting maakt grote 
openluchtvoorstellingen in en om de historische gebouwen in Zierikzee en Schou-
wen-Duiveland. Het verleden van de gebouwen is inspiratiebron voor de voorstel-
lingen. Er werken vaak honderden amateurs mee aan deze grootschalige locatiepro-
jecten.
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Er is een jeugdtheaterschool in Zeeland die wordt gerealiseerd door het Jeugdthea-
terhuis in Goes en De Ambitie in Middelburg.

 Utrecht
Provincie en stad Utrecht zijn in 2003 een unieke samenwerking aangegaan door 
samen met het ministerie van OCW ZIMIHC aan te stellen als huis voor de amateur-
kunst voor stad en provincie. ZIMIHC heeft een simpele missie: ZIMIHC huis voor de 
amateurkunst maakt het amateurkunstenaars mogelijk te doen wat ze willen doen. 
In Utrecht is ZIMIHC de centrale organisatie als het gaat om de amateurkunsten. De 
activiteiten zijn in drie hoofdpunten onder te verdelen: Advies en ondersteuning, 
Presentatie en Faciliteren van amateurkunst. Er zijn consulenten voor akoestische 
muziek, popmuziek, theater, dans, beeldende kunst, schrijven en culturele diversiteit. 
De consulenten ondersteunen amateurs met advies via een helpdesk. Ook ondersteu-
nen ze verschillende projecten van ZIMIHC en andere organisatoren zoals het Utrechts 
Centrum voor de Kunsten (UCK) of de landelijke amateurkunstkoepels (bijv. Uniso-
no). ZIMIHC werkt veel samen met andere partners om projecten te realiseren, zoals 
de theaterwerkplaats Utrecht (samen met UCK en Kunstfactor-Theaterwerk.nl). 
ZIMIHC is ook drijvende kracht achter kunsthuisutrecht.nl, de site waar alle amateur-
verenigingen in de provincie Utrecht een eigen (digitale) kamer kunnen bewonen en 
met elkaar kunnen uitwisselen. Daarnaast exploiteert ZIMIHC een eigen theater in 
Utrecht. Naast de adviesfunctie en de facilitaire taak, biedt ZIMIHC in eigen huis oe-
fen- en presentatieruimte aan amateurkunstenaars. 

Voor het ondersteunen van de popmuziek werkt ZIMIHC samen in Popstartutrecht.nl. 
Dit is een site met tips voor muzikanten, een agenda en overzichten van oefenruim-
tes, platenlabels en opnamestudio’s en muziekwinkels in Utrecht. Ook is er een over-
zicht van Utrechtse bands te vinden waarop je kan doorklikken naar de eigen site van 
de bands.

De provincie Utrecht ondersteunt naast ZIMIHC onder meer STUT, wijktheater in 
Utrecht. Hier wordt op professionele wijze theater gemaakt met bewoners van de 
wijk. STUT wil oprecht theater maken dat het verhaal van de deelnemers zelf vertelt. 
STUT is gevestigd in de Stefanuskerk in Overvecht.

 Zuid-Holland
De centrale organisatie voor amateurkunst in Zuid-Holland is Kunstgebouw, ontstaan 
in 1995 uit een fusie tussen de Culturele Raad Zuid-Holland en de Stichting Steun-
functie Kunstzinnige Vorming. Kunstgebouw initieert en ondersteunt projecten voor 
zowel professionele als amateurkunst. Kunstgebouw werkt, met partners, aan projec-
ten/innovaties die uiteindelijk in de netwerken ten behoeve van onderwijs, profes-
sionele kunst en amateurkunst een vaste plek kunnen vinden. Kunstgebouw kent 
naast de platform- en ontwikkelfunctie ook de taak als adviseur en sparringpartner 
voor onder meer gemeenten. De insteek bij projecten is zo breed mogelijk met an-
dere beleidsterreinen als welzijn, brede school, ruimte, vrije tijd en toerisme, econo-
mie te werken. Kunst blijft daarin het centrale uitgangspunt.
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Met het Rotterdams Centrum voor Theater organiseert Kunstgebouw De Theaterfa-
briek, een meerjarige opleiding voor theatermakers, zie www.theaterfabriek.org. 
Kunstgebouw organiseert het project de Mediafabriek van waaruit cursussen en le-
zingen worden georganiseerd over nieuwe media in kunst en kunsteducatie. Kunst-
gebouw onderhoudt vaste contacten met Centra voor de Kunsten en werkt samen 
met de Culturele Aanjagers die in de diverse Zuid-Hollandse regio’s actief zijn. De 
aanjagers zijn in dienst van de provincie en actief in Goeree-Overflakkee, Hoeksche 
Waard, Voorne-Putten-Rozenburg, Westland, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Mid-
den-Holland en Rijnstreek. Daarnaast werkt Kunstgebouw met partners uit de regio 
Drechtsteden, Rijnmond en Rotterdam en Den Haag die hun eigen culturele infra-
structuur kennen. Het aanbod van Kunstgebouw gericht op de amateurkunstsector is 
daardoor constant in ontwikkeling. Kunstgebouw heeft een uitleencentrum waar ma-
terialen/instrumenten kunnen worden gehuurd. De komende jaren werkt Kunstge-
bouw verder aan de grote regionale grensverleggende projecten voor alle disciplines 
zoals Verandering van Water, Groeten Uit en Oude Routes Nieuwe Wegen. Daarbij 
worden cross-overs tussen professionele en amateurkunst en tussen disciplines ge-
maakt. Bij Kunstgebouw werken 75 medewerkers.

De provincie Zuid-Holland steunt verder het Jeugdtheaterhuis. Dit is een jeugdthea-
terschool in Gouda. Er worden ook lessen gegeven in Capelle a/d IJssel, Leiden, Al-
phen a/d Rijn en Gorinchem. Ook is er subsidie voor de St. Koorbegeleidingen voor 
het realiseren van orkestbegeleiding van koren en cantatediensten. De stichting heeft 
daardoor de beschikking over een professioneel orkest, RBO Sinfonia. De stichting 
voert ook een subsidieregeling uit voor koren in de provincie. Zij kunnen 50% subsi-
die krijgen in de kosten van de concerten met professionele begeleiding. In Zuid-Hol-
land zijn voorts de reguliere amateurkoepels actief. De popmuziek wordt ondersteund 
door de Zuid-Hollandse Popunie.

 Noord-Holland
De Kunst, Centrum voor Amateurkunst in Noord-Holland is het provinciale centrum 
voor amateurkunst. De Kunst ondersteunt het kader in het amateurveld met cursus-
sen voor bestuurders en advisering en cursussen voor artistieke medewerkers. Ook 
biedt De Kunst advisering aan overheden aan en wil de organisatie een link zijn tus-
sen lokale initiatieven en het provinciale niveau. Daardoor wil ze de sector versterken. 
Bij De Kunst werken tien mensen, er zijn zes consulenten. De organisatie is dus rela-
tief klein, wat betekent dat projecten en cursussen worden uitbesteed. De Kunst 
adviseert, initieert en coördineert dus veel, maar voert niet zelf uit. De Kunst onder-
houdt contacten met locale instellingen en organiseert cursussen en rondetafelge-
sprekken om het amateurveld te versterken. De Kunst bemiddelt ook om activiteiten 
mogelijk te maken. Zo worden er bijvoorbeeld een fotoclub gezocht die geïnteres-
seerd is in uitwisseling met een Britse club, of amateurtheaterverenigingen die mee 
willen doen aan een eenakterfestival. 
De Kunst heeft het initiatief genomen voor oprichting van een Danswerkplaats in de 
Haarlemmermeer (zie bij bijzondere projecten). Er is een filmcompetitie georgani-
seerd tijdens het Alkmaarse amateurfestival. De website www.dekunst.net geeft een 
goed beeld van de activiteiten en is tevens een platform voor informatie voor ama-
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teurkunstenaars in Noord-Holland. De consulenten van De Kunst werken nauw samen 
met de diverse koepelorganisaties in de muziek, zoals de Bond van Zangkoren, SAMO 
maar ook de bond voor operette en oratoriaverenigingen. De Kunst is ook nauw 
betrokken geweest bij de oprichting van de popkoepel NH POP (www.nhpop.nl). 
Tenslotte organiseert De Kunst diverse cursussen directie (w.o. een voor dirigent ac-
cordeonmuziek), theatermaker en choreografie. 

De provincie heeft een ondersteuningsregeling voor begeleiding van amateurkoren 
(Begeleiding Amateur Zanguitvoeringen). Met directe ondersteuning van amateur-
kunstenaars via projectsubsidies is de provincie gestopt.

 Flevoland
De provincie Flevoland ondersteunt het Centrum Amateurkunst Flevoland met als 
doel adviseren en informeren van amateurkunstbeoefenaars in de provincie. Daar-
naast wordt het CAF gevraagd om via projecten contacten tussen amateurkunstinstel-
lingen onderling en met andere (culturele) instellingen te stimuleren. Het CAF heeft 
afdelingen voor muziek, popmuziek (de provinciale popkoepel), theater en dans. Het 
CAF ondersteunt de toneelgroepen onder meer door het geven van repertoireadvie-
zen, het aanbieden van workshops voor regisseurs of bestuurlijke informatie voor de 
leidinggevenden van de diverse groepen en stimuleert samenwerkingsverbanden tus-
sen meerdere theaterinitiatieven, bijvoorbeeld tussen amateurtheater en professio-
neel theater. Zij ondersteunt in dat kader de Federatie Almeerse Podiumkunsten. In 
de Noordoostpolder initieert de adviseur theater onder de titel Passie in de Polder 
nieuwe producties en samenwerkingsverbanden. Het CAF organiseert het danscircuit 
waarin amateurdansgroepen zich kunnen presenteren in een gezamenlijk programma 
dat meerdere plaatsen in de provincie aandoet. Op het gebied van muziek is het CAF 
de centrale plek in de provincie van waaruit directiecursussen en dergelijke worden 
georganiseerd. Ook heeft het CAF een regeling waarmee muziekverenigingen directe 
ondersteuning kunnen krijgen voor hun plannen. Die ondersteuning kan via een een-
voudig A4tje worden aangevraagd. Het gaat om specifiek advies maar ook om geld, 
alhoewel per initiatief maar een paar honderd euro beschikbaar is. Ook organiseert 
CAF een jeugdfestival en een cross-over concert.
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Landelijke koepelorganisaties 
en branchevereningingen 
per kunstdiscipline

Bijlage 4

Ik maak websites
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Beeldend  
  
 Schilderen grote verenigingen
    kleinere verenigingen
    Ateliers
     
  Kleinere disciplines  Botanische kunstenaars Nederland
    Houtrijk Nederland
    Klei en Hobby
    Mercator
    Ned. cartoonistenver. De Tulp
    Ned. Handboekbindersliga
    Ned. Kring van Beeldhouwers
    Ned. ver. voor papierknipkunst
    Ned. Verluchters- en Calligrafengilde
    Nederl. Vakgroep Keramisten
    Nederl. Ver. voor Emailleurs
    Origami Sociëteit Nederland
    Pergamano
    Porselein Schilder Genootschap
    Radius
    Scriptores
    ZSA Zuidelijk Samenwerkingsverband 
  Beeldend 
  
  Textiel 16+ (weven – 16 schachten en meer)
    Banden van de Andes
    Damastweversgilde
    Gobelinkring
    Ikatkring
    Landel. Kaartweefkring Nederland
    Linnenkring
    LOKK (kantklossen)
    Merkwaardig (merklappen)
    NBvP, Vrouwen van Nu
  NCH Ned. Centrum voor Handwerken
    NVKMS Ned. Ver. Kostuum Kant Mode  
  Streekdracht
    Quiltersgilde
    Spin en verfkrant
    Steek Plus (borduren)
    Stichting Textiel Plus
  Vilt Kontaktgroep
  Weefnetwerk
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Dans  
  
 Volksdans CIOFF internat. Volksdans Festivals
  Federatie van Folkloristische Groepen in  
  Nederland
  Nederlandse Brancheorganisatie 
  Balletscholen
    Nederlandse Salsa Vereniging (i.o.)
    Vereniging Platform Indiase Dans 
  Platform Nederlandse Folklore
  Stichting Inter Folklore Contacten
     
Multimedia  
  
 Film NOVA (film & video)
     
  Foto BNAFV Landelijke Fotobond
    NVG (geluidsjagers)
     
  Computerkunst Hobby Computer Club – Kunst, 
  Ontwerp & Vormgeving
    HCC – Multimedia
    HCC – Graf. Werkgroep
    Flashfocus community
    Flashfiles community
     
Muziek  
  
 Koren BALK (Bond voor a capella en lichte   
  muziek)
    BCGZN (Christelijke Gereformeerde   
  Zangverenigingen in Nederland)
    BOOG (Bond voor Amateurmuziektheater)
    DABS (Dutch Association of Barbershop  
  Singers)
    Holland Harmony (koepelorganisatie voor  
  vrouwelijke barbershopkoren)
    ISSA (International Shanty and Seashore  
  Association)
    KBZON (Koninklijke Bond van Zang- en  
  Oratoriumverenigingen Nederland)
    KCZB (Koninklijke Christelijke Zangers - 
  bond)
    KNZV (Koninklijk Nederlands Zangers- 
  verbond)
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    LOPRZ (Landelijke Organisatie van 
  Provinciale en Regionale Zangersbonden)
    LOVOK (Landelijke Organisatie van   
  Ouderenkoren)
    NBKZO (Nederlandse Bond van Katholieke  
  Zang- en Oratorium)
    NSGV (Nederlandse St-Gregorius 
  Vereniging)
    Sweet Adelines (vereniging van 
  vrouwelijke barbershopkoren)
  VTN Vereniging Toonkunst Nederland
     
  Blaasmuziek FKM (Federatie van Katholieke Muziekbon 
  den in Nederland)
    KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie  
  van Muziekverenigingen)
    NFCM (Nederlandse Federatie van 
  Christelijke Muziekbonden)
     
  Symf. & kamermuziek Fagotclub Nederland
    FASO (Federatie van Amateur Symfonie- 
  en Strijkorkesten)
    Vereniging Huismuziek 
    Flutonicon 
    Stichting Volksmuziek Nederland
    NVvMO (Nederlands Verbond van 
  Mandoline Orkesten)
    NFHV (Nederlandse Folk Harp Vereniging)
    NERV (Nederlandse EnkelRiet Vereniging 
  individuen)
    NOVAM (Nederlandse Organisatie voor  
  Accordeon en Mondharmonica)
    Nederlands Hoornisten Genootschap
    Nederlandse Citer Bond
    Stichting Draailier en Doedelzak
    Nederlands Pijpers Gilde
    Klavar Vereniging Nederland
    Panfluitvereniging Nederland PAN
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Schrijven

    Schrijvenonline 
  

Theater 
    
  Circomundo – organisatie voor circuskunst
  Nederlandse Vereniging voor Amateur- 
  theater
  Netwerk Jeugdcircussen
  Stichting Netwerk Jeugdtheaterscholen
  Vereniging Circuit Theaters
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Bijlage 5

Model gemeentelijk 
kunst- en cultuurbeleid 
(ringenmodel Wijn)

De culturele infrastructuur van gemeenten in ringen
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De culturele infrastructuur van gemeenten in ringen
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theater voor de artistiek waardevolle film

> 90.000 inwoners

kleinere filmvertoners

> �0.000 inwoners

incidentele 

filmvertoningen

uitvoeringen 
voor de jeugd
kamermuziek
oefenruimten

architectuur
vormgeving van 

de openbare ruimte
tentoonstellingsruimte

monumenten
oudheidkamer
archieven
archeologie

lokale 
radio-omroep
openbare 
bibliotheek

AK-verenigingen
lespunt KE
cultuur en 
school

multifunctionele 
accomodatie

jazz/poppodium

literaire activiteiten

natuur- of 
cultuurhistorisch 
museum

percentageregeling
kunstuitleen
aankoopfonds

instituut voor 
kunsteducatie

festivals

lokale televisie

beurzen,
opdrachten 
en prijzen 
voor schrijvers

museum 
voor moderne 
kunst

soms een 
centrum voor 
beeldende kunst

kunstenaarsbeleid, ateliers, 
individuele subsidies, opdrachten, 
kunstenaarsinitiatieven etc.

pluriform
cursusaanbod

muziekensembles

theatergezelschappen
theaterwerkplaats

schouwburg

kleine zaal

concertzaal

danstheater

kernpodium 
popmuziek

kernpodium 
jazzmuziek
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Twee VNG modelverordeningen: 
structurele en incidentele subsidies

Verordening structurele en startsubsidies amateurkunst
april 2008

Verordening incidentele subsidies amateurkunst
april 2008

Bijlage 6
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VNG Model 
Verordening structurele en 
startsubsidies amateurkunst
April 2008

De raad van de gemeente ....;
gelezen het voorstel van het college van ....(datum), nr .... inzake ....; 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht;
gezien het advies van ....;
overwegende dat ....;
besluit vast te stellen: 

 Verordening structurele en startsubsidies amateurkunst

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. actieve leden: contributiebetalende leden van een instelling, die de activiteiten 
ervan mede uitvoeren. De artistieke leiders, bestuurders, commissarissen, ereleden 
en dergelijke worden niet als zodanig aangemerkt;
b. activiteiten: de artistiek gerichte werkzaamheden van een instelling;
c. adviescommissie: een vaste door het college ingestelde commissie voor advies 
ex artikel 84 Gemeentewet, bestaande uit onafhanke¬lijke deskundigen op het 
gebied van kunst en cultuur; 
d. amateurkunst: kunst die uit liefhebberij, dat wil zeggen niet beroepsmatig, wordt 
bedreven;
e. artistiek leider: een dirigent, instructeur, regisseur, tentoonstellingsmaker, 
choreograaf en dergelijke, die een erkende opleiding heeft gevolgd;
f. artistiek plan: een overzicht van de instellingsactiviteiten en van de openbare 
presentatie daarvan voorzien van een kwalitatieve artistieke motivatie;
g. gekwalificeerd docent: een leerkracht met een wettelijk erkende HBO-opleiding 
in een bepaalde kunstcategorie, een door de Stichting Certificering Kunsteducatie 
en Amateurkunst erkende kaderopleiding of een relevant gelijkwaardig HBO-niveau;
h. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en zich ten doel stelt 
om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied van amateur-
kunst;
i. jaarprogramma: een jaarlijks bij de gemeentebegroting door de raad vast te 
stellen overzicht van te subsidiëren thema’s, sectoren of instellingen op kunst- en 
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cultuurgebied; 
j. kader(leden): personen, verbonden aan een instelling, die de artistieke en 
bestuurlijke activiteiten ervan mede mogelijk maken; 
k. kunstcategorieën: categorieën van kunstuitingen, te onderscheiden in
instrumentale muziek, vocale muziek, theater en dans, beeldende en audiovisuele 
kunst en literatuur;
l. openbare  presentatie: een door een instelling georganiseerde, voor publiek
toegankelijke, activiteit waaraan door publiciteit bekendheid wordt gegeven;
m. productiekern: een groep personen die zich bezighoudt met het realiseren van 
theater- of dansproducties, bestaande uit een vaste basisformatie die productieaf-
hankelijk wordt aangevuld met wisse¬lende acteurs, regisseurs en dergelijke;
n. startsubsidie: de aanspraak op éénmalig te verstrekken financiële middelen in 
de vorm van een stimuleringsbijdrage;  
o. structurele subsidie: de aanspraak op financiële middelen voor periodiek 
terugkerende activiteiten;
p. subsidieplafond:  een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de wet;
q. de wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Bij begripsomschrijvingen keuze maken tussen: 
I  Basis- plus niveausubsidies
II  Kwaliteitssubsidies 

I  Basis- plus niveausubsidies
r. basissubsidie: de aanspraak op financiële middelen verstrekt met het oog op de 
activiteiten van een instelling voor amateurkunst, anders dan als betaling voor 
geleverde diensten of goederen;
s. huisvestingskosten: de uitgaven voor huur, energie, onderhoud, rente en 
aflossing van leningen en overige eigenaars- of huurderslasten die een instelling 
moet doen voor het uitoefenen van haar activiteiten;
t. jeugdleden: leden in de leeftijd tot en met 18 jaar;
u. leiderskosten: de kosten (zoals honorarium en reiskostenvergoeding) die door 
een instelling gemaakt worden voor een artistiek leider;
v. niveausubsidie: de aanspraak op extra financiële middelen voor instellingen, die 
op grond van hun kwalitatieve artistieke prestaties en mede op basis van positieve 
advisering door de adviescommissie daarvoor in aanmerking komen;
w. publicatie: een uitgave - boek, tijdschrift, of catalogus - in de categorieën 
beeldend, audiovisueel en literair; 
x. subsidieperiode: een kalenderjaar. 

Of

II Kwaliteitssubsidies
r. huisvestingskosten: de uitgaven voor huur, energie, onderhoud, rente en 
aflossing van leningen en overige eigenaars- of huurderslasten die een instelling 
moet doen voor het uitoefenen van haar activiteiten;
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s. kwaliteitssubsidie: de aanspraak op financiële middelen voor instellingen, die op   
grond van hun kwaliteit, maatschappelijke betekenis en stedelijk belang en mede 
op basis van positieve advisering door de adviescommissie daarvoor in aanmerking 
komen;    
t. subsidieperiode: twee achtereenvolgende  kalenderjaren.

Artikel 2  Bevoegdheden college
1.  Het college kan met in achtneming van deze verordening besluiten over het  
 verstrekken van structurele en startsubsidies amateurkunst. 
2.  Het college wint voor het verlenen van niveausubsidies 
 (Of kwaliteitssubsidies) advies in van een adviescommissie.
3.  Het college stelt vóór 1 februari van het kalenderjaar voorafgaand aan de  
 subsidieperiode het subsidieplafond voor structurele en startsubsidie 
 amateurkunst vast ,onder de voorwaarde dat de raad de bedragen daarvoor  
 op de gemeentebegroting voor de desbetreffende subsidieperiode ter   
 beschikking stelt en gedeputeerde staten deze begroting goedkeuren.
4. Het college indexeert jaarlijks het subsidieplafond en de structurele subsidies  
 met een nader door het college vast te stellen percentage onder de voorwaar 
 de dat de raad de bedragen daarvoor op gemeentebegroting voor de 
 desbetreffende subsidieperiode ter beschikking stelt en gedeputeerde staten  
 deze begroting goedkeuren. 

Artikel �  Algemene voorwaarden structurele subsidie
1.  Slechts instellingen als bedoeld in deze verordening kunnen voor subsidie in  
 aanmerking komen. 
2. Om voor structurele subsidie in aanmerking te komen dient een instelling aan  
 de volgende algemene voorwaarden te voldoen:
 a. De instelling is gedurende tenminste één jaar voorafgaand aan de indiening  
 van de aanvraag actief op het gebied van amateurkunst;
 b. De instelling is statutair gevestigd in gemeente .... en heeft hier ook de  
 vestigingsplaats;
 c. De instelling levert een eigen bijdrage in de kosten van ....;
 d. Van de actieve leden van een lokale vereniging is tenminste 50% woon- 
 achtig in gemeente  ....; bij een vereniging met een regionaal verzorgings- 
 gebied tenminste  ....% en bij een vereniging met een landelijk verzorgings- 
 gebied tenminste  ....%.  
 e. De instelling is aangesloten bij een federatief amateurkunstverband of toont  
 op een gelijkwaardige andere wijze aan amateurkunst te beoefenen;
 f. De instelling is bereid tenminste één maal per jaar een openbare presentatie  
 in de gemeente te verzorgen en kondigt deze tenminste één maand van   
 tevoren schriftelijk aan bij het college;
 g. Een instelling heeft tenminste het volgende aantal actieve leden: 
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Instrumentale muziek 
 Grote gezelschappen:    
 Muziek- en majorettekorpsen    25
 Symfonieorkesten     25
   
 Kleine formaties: 
 Instrumentale ensembles, kamermuziek, etc    4
  

Vocale muziek 
 Koren            8
  

Theater en dans  
 Toneelgezelschappen of productiekernen      4
 Dansgezelschappen         4
 Volksdansgroepen      10
 Muziek- of bewegingstheatergroepen   10
   

Beeldend en audiovisueel      10
   

Literair       10

Artikel 4 Subsidieaanvraag
1. De instelling dient de subsidieaanvraag in vóór 1 april van het kalenderjaar  
 voorafgaand aan de subsidieperiode. 
2. De aanvraag betreft in elk geval een activiteitenplan en een begroting van de  
 uitgaven en inkomsten waaronder de eigen bijdrage in de subsidieperiode, het  
 aantal actieve leden op 31 december van het voorafgaande jaar en het   
 curriculum vitae van de artistieke leider(s).
3. Voor de indiening van de aanvraag maakt de instelling gebruik van het door  
 het college te verstrekken aanvraagformulier.
4. Indien een instelling voor de eerste keer subsidie aanvraagt, voegt zij een  
 exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten,  het jaarverslag, de jaar-  
 rekening en de balans over het voorafgaande jaar als bijlagen toe aan het  
 aanvraagformulier. 

Artikel 5 Subsidieverlening
1. Het college bepaalt de hoogte van de maximaal te verlenen subsidie aan de  
 hand van de bij de aanvraag verstrekte gegevens en de bepalingen in de  
 artikel 6 en 7.  
2. Het college beslist op de aanvraag nadat de gemeentebegroting en het   
 jaarprogramma, voorzover van toepassing, voor de desbetreffende   
 subsidieperiode zijn vastgesteld.
3. Dit besluit wordt in elk geval aan de aanvrager bekend gemaakt voor 1 januari  
 van de subsidieperiode waarop de aanvraag betrekking heeft. 
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4. Indien het benodigde bedrag voor het verlenen van de subsidies na toepassing  
 van artikel 6 en 7  hoger is dan het subsidieplafond, worden de te verlenen   
 subsidies naar rato verlaagd zodat budgetoverschrijding achterwege blijft.
5. Het college kan aan de subsidieontvanger toestemming verlenen een 
 egalisatie¬reserve, zoals bedoeld in artikel 4:72 van de wet, te vormen.
6. Het college bepaalt welk deel van de verleende subsidie aan de   
 egalisatie¬reserve mag worden toegevoegd.
7. Het college kan bij de subsidieverlening aanvullende verplichtingen opleggen,  
 zoals bedoeld in afdeling 4.2.4 van de wet.

Bij artikel 6 keuze maken tussen:
I Basis- plus niveausubsidies 
II Kwaliteitssubsidies

I Basis- plus niveausubsidies

Artikel 6a  Basissubsidies
1. Bij de berekening van de basissubsidie gaat het college uit van het aantal 
 actieve leden op 31 december van het jaar voorafgaand aan de aanvraag.
2. De basissubsidie heeft de volgende berekeningsgrondslag:

Instrumentale muziek:
 a. Een bijdrage van €  .... per actief lid;
 b. 50 % van de leiderskosten, met een maximum van €  ....;
 c. 50 % van de opleidingskosten voor kaderleden, met een maximum 
 van €  ....;
 d. bijdrage in de opleidingskosten voorzover deze opleiding wordt verzorgd  
 door een regionaal of lokaal Centrum voor de Kunsten of door gekwalificeer 
 de docenten:
 • voor jeugdleden: 50% van het tarief voor muziekonderwijs;
 • voor volwassenen: 25% van het tarief voor muziekonderwijs;
 • de opleidingskosten worden per cursist gedurende maximaal  .... jaar 
 gesubsidieerd.

Vocale muziek:
 a. bijdrage van €  .... per actief lid;
 b. 50 % van de leiderskosten, met een maximum van € ....;                             
      c. 50 % van de opleidingskosten voor kaderleden, met een maximum 
 van €  ....;
 d. bijdrage in de opleidingskosten voorzover deze opleiding wordt verzorgd  
 door een regionaal of lokaal Centrum voor de Kunsten of door   
  gekwalificeerde docenten:
 • voor jeugdleden: 50% van het tarief voor zangonderwijs;
      • voor volwassenen: 25% van het tarief voor zangonderwijs;
 • de opleidingskosten worden per cursist gedurende maximaal .... jaar
      gesubsidieerd.
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Theater en dans: 
 a. Een bijdrage van €  .... per actief lid;
 b. 50 % van de leiderskosten, met een maximum van €  ....;
 c. 50 % van de opleidingskosten voor kaderleden, met een maximum 
 van €  ....;

d. bijdrage in de opleidingskosten voorzover deze opleiding wordt verzorgd  
door een regionaal of lokaal Centrum voor de Kunsten of door gekwalificeerde 
docenten:
• voor jeugdleden: 50% van het tarief voor theater- of dansonderwijs;
• voor volwassenen: 25% van het tarief voor theater- of dansonderwijs;
• de opleidingskosten worden per cursist gedurende maximaal .... jaar 
gesubsidieerd.

Beeldend en audiovisueel
a. Een bijdrage van € ..… per actief lid;
b. 50 % van de leiderskosten, met een maximum van € ……;
c. 50 % van de opleidingskosten voor kaderleden, met een maximum 
van € ……;
d. bijdrage in de opleidingskosten voorzover deze opleiding wordt verzorgd 
door een regionaal of lokaal Centrum voor de Kunsten of door gekwalificeerde 
docenten:
• voor jeugdleden: 50% van het tarief voor beeldend of audiovisueel     
 onderwijs;
• voor volwassenen: 25% van het tarief voor beeldend of audiovisueel     
 onderwijs;
• de opleidingskosten worden per cursist gedurende maximaal … jaar 
 gesubsidieerd.

Literair
a. Een bijdrage van €  .... per actief lid;
b. 50 % van de leiderskosten, met een maximum van €  ....;
c. 50 % van de opleidingskosten voor kaderleden, met een maximum 
van €  ....;
d. bijdrage in de opleidingskosten voorzover deze opleiding wordt verzorgd 
door een regionaal of lokaal Centrum voor de Kunsten of door gekwalificeerde 
docenten. De opleidingskosten worden per cursist gedurende maximaal .... jaar 
gesubsidieerd.

3. Aan instellingen die, in vergelijking met andere instellingen in dezelfde kunst 
 categorie, voor uitzonderlijk hoge huisvestingskosten worden geplaatst, zulks  
 ter beoordeling van het college, kan een subsidie worden verleend van 
 maximaal 50% van de huisvestingskosten per jaar tot een maximum van € ....
4. De subsidie voor een publicatie wordt door het college per aanvraag bepaald  
 gelet op de oplage, de verspreiding en de verhouding van uitgaven en 
 eigen inkomsten. 
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Artikel 6b  Niveausubsidies
1. Een aanvraag voor niveausubsidie door een instelling gaat vergezeld van een  
 artistiek plan.
2. Het college verleent niveausubsidie onder andere op basis van een advies van  
 een adviescommissie. De adviescommissie oordeelt over de kwaliteit en de  
 kwaliteitsontwikkeling van de verrichte en beoogde activiteiten, waarbij de  
 nadruk ligt op vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht. 
3. Een niveausubsidie bedraagt maximaal € .....

Of

II  Kwaliteitssubsidies

Artikel 6  Kwaliteitssubsidies
1.  Ter berekening van de kwaliteitssubsidie wordt een instelling door het college  
 ingedeeld in een kunstcategorie.
2. Binnen iedere kunstcategorie worden de aanvragen beoordeeld op grond van  
 de volgende maatstaven:
 a. Kwaliteit
 1. De aanwezigheid en de professionele kwalificaties van de artistieke   
 leider(s), gediplomeerd of erkend door de brancheorganisatie;
 2. De wijze waarop de opleiding van de leden en van het kader is 
 georganiseerd;
 3. De deelname aan erkende kwaliteitscircuits.
 b. Maatschappelijke betekenis
 1. De samenstelling van het ledenbestand, waaronder het aantal actieve leden,  
 de leeftijdsopbouw en zo mogelijk het aantal doelgroepleden;
 2. Het publieksbereik in de gemeente in aantal en zo mogelijk onderverdeeld  
 in leeftijd en doelgroep; 
 3. Het aantal culturele activiteiten, dat de instelling organiseert of waaraan  
 wordt deelgenomen.
 c. Gemeentelijk belang
 1. Activiteiten die bijdragen aan de uitstraling van de gemeente, zoals   
 deelname aan festivals en manifestaties;
 2. Openbare presentaties in de regio of daarbuiten;
 3. Bijzondere public relations-, promotie- en marketinginspanningen.

3. De hoogte van het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald: 
 a. Op ieder van de in lid 2 weergegeven maatstaven kan een instelling een  
 score behalen van 0 tot 3 punten;
 b. Een instelling kan bovendien maximaal 3 bonuspunten krijgen indien zij  
 zich op één van de in lid 2 genoemde maatstaven onderscheidt ten opzichte  
 van de andere aanvragers in dezelfde kunstcategorie;
 c. Het bedrag van het subsidieplafond voor de betreffende kunstcategorie  
 wordt gedeeld door de som van het totaal aantal punten, dat door de   
 aanvragers in die categorie is behaald. De uitkomst hiervan is het normbedrag;
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 d. Het subsidiebedrag voor een instelling is gelijk aan het aantal door de  
 instelling behaalde punten maal het normbedrag.
4.    De subsidie bedraagt niet meer dan het tekort in de begroting van de   
 aanvraag.
5.     De subsidie kan maximaal € …… per instelling per subsidieperiode bedragen.
6. Aan instellingen die, in vergelijking met andere instellingen in dezelfde   
 kunstcategorie, voor uitzonderlijk hoge huisvestingskosten worden geplaatst,  
 zulks ter beoordeling van het college, kan een subsidie worden verleend van  
 maximaal 50% van de huisvestingskosten per jaar tot een maximum van €  ....

Artikel 7 Startsubsidies
1. Het college kan bepalen dat een instelling of een instelling in oprichting die  
 voor het eerst subsidie aanvraagt, maar niet geheel voldoet aan de in artikel 3  
 lid 1 genoemde voorwaarden voor structurele subsidie, eenmalig in aanmer- 
 king komt voor een startsubsidie. 
2. Deze startsubsidie is maximaal 80% van het bedrag aan structurele subsidie  
 dat zou worden verleend wanneer artikelen 6 zou worden toegepast. Het  
 college bepaalt de hoogte van het bedrag.

Artikel 8  Weigeringsgronden
De subsidieverlening wordt naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de wet genoemde 
gevallen in ieder geval geweigerd indien er gegronde reden bestaat om aan te 
nemen dat:
 a. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd  
 zijn met wet- en regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde;
 b. de activiteiten een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke   
 boodschap hebben;
 c. de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen  
 middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van  
 de activiteiten te dekken;
 d. de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende 
 betrouwbare financiële basis hebben;
 e. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel  
 waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 9  Bevoorschotting
Op basis van het besluit tot subsidieverlening kan het college besluiten een 
voorschot van 90% te verstrekken. 

Artikel 10  Subsidievaststelling
1. De subsidieontvanger dient binnen 3 maanden na afloop van de subsidie- 
 periode waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling van de  
 subsidie in, vergezeld van een activiteiten- en financieel verslag.
 Bij instellingen waarvan de subsidie meer dan €  ....  bedraagt gaat de   
 aanvraag tot vaststelling tevens vergezeld van een jaarverslag, een financieel  
 verslag en een jaarrekening plus balans. 
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2. Het college stelt de subsidie vast binnen 10 maanden na afloop van de   
 subsidieperiode waarvoor subsidie is verleend met inachtneming van artikel  
 4:46 van de wet.

Artikel 11  Intrekking of wijziging
Indien een instelling slechts ten dele of in zijn geheel niet heeft voldaan aan de 
voorwaarden of de verplichtingen, kan het college de verleende of vastgestelde 
subsidie gedeeltelijk of geheel intrekken of wijzigen.

Artikel 12  Verslag college
Gelet op artikel 4:24 van de wet publiceert het college een keer per vier jaar een 
verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van de op basis van 
voorliggende verordening verstrekte subsidies. 

Artikel 1�  Intrekking oude regeling
De Verordening .... wordt ingetrokken.

Artikel 14  Overgangsrecht
Aanvragen om structurele en startsubsidies, welke zijn ingediend voor (datum) 
worden afgedaan zoals bepaald in (naam oude Verordening).

Artikel 15  Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op  .... (datum)

Artikel 16 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: 
Verordening structurele en startsubsidies amateurkunst gemeente  ....

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van  .... (datum)

De burgemeester,                                    De griffier,
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Toelichting bij VNG Model Verordening structurele en startsubsidies 
amateurkunst april 2008

Algemeen

 Wettelijk kader
De amateurkunst valt onder de Wet op het specifiek cultuurbeleid, maar deze wet kent in hoofd-
zaak bepalingen over het beleid en de subsidiëring door het rijk. Dit betekent dat het verstrekken 
van amateurkunstsubsidies een autonome gemeentelijke bevoegdheid is. 

Wel wordt het verstrekken van subsidies door overheidsorganen in algemene zin geregeld door 
titel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet schrijft voor dat de subsidieverstrekking 
dient te geschieden op grond van een wettelijk voorschrift (de wet vermeldt slechts enkele exact 
omschreven uitzonderingsgevallen). In de gemeentelijke praktijk is dat een verordening. De be-
voegdheid hiervoor ligt bij gemeenteraad. In het voorliggende model is gekozen voor het vast-
stellen van de verordening door de gemeenteraad en het verstrekken van subsidies door het 
college. Hiermee wordt voldaan aan de uitgangspunten van het dualisme waarbij de raad de 
kaders vaststelt en het college is belast met de uitvoering. De Algemene wet bestuursrecht kent 
bij subsidies in principe als volgorde: aanvraag, verlening, bevoorschotting, vaststelling. Daarnaast 
biedt deze wet de mogelijkheid tot weigeren, intrekken of wijzigen. Al deze elementen komen in 
de thans voorliggende verordening aan de orde. Wel is het raadzaam de subsidieaanvragers te 
wijzen op het bestaan van de Algemene wet bestuursrecht als wettelijk kader voor de  gemeen-
telijke verordening.

Het model is een zelfstandige verordening. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat er in de 
meeste gemeenten sprake is van een Algemene subsidieverordening (Asv), die het algemene en 
formele basis vormt voor de subsidiëring op allerlei beleidsterreinen. De Asv is tevens het uit-
gangspunt voor nader door de gemeenteraad vast te stellen deelverordeningen. Het voorlig-
gende door de VNG ontworpen model kan bepalingen bevatten die voor een gemeente al gere-
geld zijn in de Asv. Uiteraard kan een gemeente in dat geval die elementen uit het model 
verwijderen die overbodig zijn. Het kan ook zijn dat ze aanpassingen daarin moet aanbrengen.

 Structurele subsidies
Dit model is bedoeld om regels te geven voor het verstrekken van zogenaamde structurele 
subsidies aan instellingen op het gebied van de amateurkunst (veelal verenigingen). Het gaat 
hierbij om  instandhoudingsubsidies. Bij instandhoudingsubsidies ligt er vaak een direct verband 
tussen de kosten van activiteiten en het subsidiebedrag. Dat is ook hier het geval: als er geen 
subsidie door de overheid zou worden verstrekt zouden de activiteiten niet of niet in dezelfde 
mate plaatsvinden.
Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag kunnen gemeenten een keuze maken tussen een 
participatie- en een kwaliteitsvisie. 

 I. Participatievisie: basis- en niveausubsidies
 Basissubsidies

Het eerste onderdeel van het model is gebaseerd op de participatievisie. Daarbij staat voorop dat 
zoveel mogelijk amateurkunstenaars hun kunst kunnen beoefenen op hun eigen niveau. De 
gemeente stelt zich terughoudend op als het gaat om het beoordelen van de kwaliteit van de 
artistieke prestaties. Indien een instelling aan bepaalde algemene voorwaarden voldoet ontvangt 
ze een basissubsidie. 

Kwalitatieve artistieke prestaties: niveausubsidies
De participatievisie kent daarnaast wel de mogelijkheid om extra financiële middelen in de vorm 
van een niveausubsidie te verstrekken voor instellingen die op grond van hun kwalitatieve artis-
tieke prestaties en mede op basis van positieve advisering door een adviescommissie daarvoor 
in aanmerking komen. Een dergelijke subsidie kan stimulerend werken.
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 II. Kwaliteitsvisie: kwaliteitssubsidies
De kern van dit onderdeel van het model is dat het mogelijk en wenselijk is om een relatie te 
leggen tussen de “waarde” die een instelling heeft voor de gemeente en het bedrag aan subsidie 
dat zij ontvangt. Dit heeft dan ook mede als doel om instellingen te stimuleren om een zo groot 
mogelijke bijdrage te leveren aan een bloeiend cultureel klimaat. Er zijn verschillende manieren 
waarop zij daaraan kunnen werken. De ene instelling legt de nadruk op de kwaliteit van het ar-
tistieke product, een volgende blinkt uit in de manier waarop zij culturele activiteiten voor de 
wijk organiseert en een derde in het meedoen aan activiteiten die de gemeente ook extern op 
de kaart zetten enzovoorts. 
Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen en stelt de “waarde” van een instelling vast aan 
de hand van een score op negen criteria, die in de verordening onder II. artikel 6, tweede lid,  
staan vermeld. In de artikelsgewijze toelichting wordt hier verder op ingegaan. 
In deze verordening bestaat dus geen direct verband tussen de kosten die een instelling  maakt 
en de hoogte van de subsidie. Er is wel een indirecte relatie tussen uitgaven en subsidie, in zo-
verre dat de subsidie nadrukkelijk bedoeld is als een aanvulling op de inkomsten van een instel-
ling. Ze ontvangt niet meer subsidie dan wat ze volgens de begroting tekort komt. Ook is er een 
algemene bepaling opgenomen om de instelling te verplichten een redelijk aandeel in de kosten 
voor eigen rekening te nemen. 

 Adviescommissie
 Instellen adviescommissie bevoegdheid college

De adviescommissie zoals boven genoemd is een vaste door het college ingestelde commissie ex 
artikel 84 Gemeentewet, bestaande uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van kunst en 
cultuur. Na het dualisme mag de raad niet meer een dergelijke commissie instellen. Wel kan te-
gelijk met het voorstel van het college aan de raad om de Verordening structurele en startsub-
sidies amateurkunst vast te stellen het concept instellingsbesluit voor een dergelijke commissie 
door het college aan de raad ter kennis worden gebracht. 

Aandachtspunten 
Het is van belang dat de leden van de adviescommissie deskundig en onafhankelijk zijn. In dat 
kader worden onderstaande aandachtspunten weergeven:
a. Samenstelling
Bij de samenstelling van de commissie dient vanzelfsprekend rekening te worden gehouden met 
de waarborging van de deskundigheid en onafhankelijkheid van de commissieleden. Zo is het 
bijvoorbeeld raadzaam om de commissie te laten bestaan uit meer leden dan in beginsel nood-
zakelijk: indien de afhankelijke positie van een lid door persoonlijke betrokkenheid bij een be-
paald project niet kan worden gewaarborgd, dan kan het lid er op dat moment voor kiezen een 
stapje terug te doen en geen deel te nemen aan de besluitvorming voor wat betreft dit project. 
In dit kader speelt de ‘integriteitcode’ van artikel 2:4 Awb een rol, waarin staat dat een bestuurs-
orgaan zijn taak zonder vooringenomenheid vervult en ertegen waakt dat tot het bestuursorgaan 
behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, 
de besluitvorming beïnvloeden.

Het is wenselijk de commissie naast de voorzitter uit (tenminste) twee personen te laten bestaan: 
één betreffende de discipline muziek en ten minste één betreffende een andere in de verorde-
ning opgenomen kunstcategorie. De zittingsduur van de leden van de commissie is 4 jaar; de 
leden kunnen één¬maal opnieuw benoemd worden.

b. Werkwijze
Voor wat betreft de werkwijze van de commissie is het wenselijk dat:
 Als het vormen van een adviescommissie in een gemeente niet wenselijk of opportuun wordt 
geacht, is een beoordeling van het artistieke niveau door het college van burgemeester en wet-
houders een mogelijkheid. Tegen zo’n constructie zijn echter wel bedenkingen aan te voeren: de 
overheid wordt immers geacht geen oordelaar van kunst en cultuur te zijn.
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Startsubsidies bij beide visies mogelijk
Beginnende instellingen, instellingen in oprichting of instellingen die voor het eerst subsidie 
aanvragen kunnen eveneens financiële middelen ontvangen en wel in de vorm een startsubsidie, 
ook al voldoen ze nog niet geheel aan de algemene voorwaarden die voor andere instellingen 
gelden. Dit is bepaald in artikel 7.
 

Artikelsgewijze toelichting

Aanhef
Tegenwoordig is de gebruikelijke term ‘amateurkunst’. Er wordt ook nog wel gesproken over 
amateurkunstbeoefening. De term ‘amateuristische kunstbeoefening’ is een overblijfsel uit de 
oude Welzijnswet. Maar omdat deze in het huidige taalgebruik de betekenis lijkt te hebben van 
minder gekwalificeerde kunstbeoefening wordt deze term niet meer gebruikt. 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen
Sub a Actieve leden
Bestuursleden die geen contributiebetalend lid zijn, worden in deze constructie niet meegere-
kend als actief lid. Indien dit wel wenselijk wordt geacht, is het verstandig om een maximum 
aantal bestuursleden te noemen. 
Voor de inrichting van de ledenlijst geldt dat deze in ieder geval duidelijkheid moet geven over 
het totaal aantal leden, uitgesplitst in jeugdleden en volwassenen. Wat adresgegevens betreft kan 
men volstaan met de vermelding van de postcodes van de individuele leden: dit in het kader van 
de bescherming van de privacy van de leden.

Sub c Adviescommissie 
Als er een adviescommissie door het college wordt benoemd, is kan het (in verband met de 
waarborging van onafhankelijkheid) wenselijk zijn om deze te laten bestaan uit leden die niet 
afkomstig zijn uit de eigen gemeente. In de algemene toelichting zijn enkele aandachtspunten 
voor de samenstelling en werkwijze van een adviescommissie opgenomen.

Sub d Amateurkunst
Cultuur zoals bedoeld in de Wet op het specifiek cultuurbeleid omvat kunst, erfgoed en biblio-
theekwerk. De kunst is onderverdeeld in professionele en amateurkunst.

Sub h Instelling
In principe kan alleen subsidie worden aangevraagd door organisaties die rechtspersoonlijkheid 
bezitten, in de lokale praktijk van de amateurkunst zijn dat veelal verenigingen. Het kan echter 
gelet op het karakter van dit beleidsterrein wenselijk zijn om hier in voorkomende gevallen 
soepel mee om te gaan. Artikel 7 biedt derhalve de mogelijkheid voor startsubsidies aan instel-
lingen in oprichting. En artikel 12 biedt  de mogelijkheid om in bijzondere gevallen ten gunste 
van de aanvrager af te wijken. 

Sub k Kunstcategorieën
In de verordening worden de kunstcategorieën in hoofdlijnen omschreven. In de lokale praktijk 
zijn met name de volgende kunstuitingen en soorten instellingen te onderscheiden:
• instrumentale muziek: grote gezelschappen (waaronder muziekkorpsen, symfonieorkesten en  
 majorettekorpsen) en kleine formaties;
• vocale muziek: alle koren;
• theater en dans: alle cultuuruitingen die tot toneel,  muziek- of bewegingstheater en dans 
 kunnen worden gerekend;
• beeldend en audiovisueel: alle cultuuruitingen in georganiseerd verband op het gebied 
 van beeldende kunst, fotografie, audiovisuele kunst of nieuwe mediakunst en vormgeving;
• literair: het creatief schrijven van literatuur in georganiseerd verband.
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Uit een inventarisatie in Noord-Brabant van het PON Instituut voor Advies, Onderzoek en Ontwik-
keling is gebleken dat het in de huidige gemeentelijke verordeningen en regelingen voornamelijk 
de traditionele podiumkunsten zijn die voor subsidie in aanmerking komen. Toneel, instrumen-
tale en vocale muziek zijn meestal subsidiabel, maar de andere kunstdisciplines vaak alleen via 
projectregelingen of via kleinere waarderingssubsidies. 
Toch beoefent de helft van de amateurkunstenaars juist één van die andere kunstvormen en ook 
zij hebben er behoefte aan om hun activiteiten onder deskundige begeleiding te laten plaatsvin-
den en om mogelijkheden te krijgen tot verbetering van de kwaliteit van hun artistieke prestaties. 
De beperking tot de eerdergenoemde traditionele podiumkunsten betekent ook dat slechts een 
beperkte bevolkingsgroep toegang heeft tot de gemeentelijke subsidiegelden en met name jon-
geren en allochtonen zijn in deze groep vaak ondervertegenwoordigd. Dat zou voor een ge-
meente een overweging kunnen zijn om juist ook andere, nieuwere vormen van amateurkunst 
en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te willen ondersteunen.

Sub n Startsubsidie
Het is wenselijk om een bepaling in de verordening op te nemen, waardoor nieuwe initiatieven 
de kans krijgen om mee te gaan delen in de subsidies en hun waarde voor de amateurkunst aan 
te tonen. Derhalve voorziet het model in een startsubsidie voor instellingen in oprichting, waar-
mee ze hun bestaansrecht kunnen bewijzen. Ze behoeven bij de startsubsidie nog niet aan alle 
voorwaarden te voldoen. Slagen hun activiteiten en voldoen ze ook in andere opzichten aan de 
bepalingen in de subsidieverordening, dan kunnen ze in het volgende subsidiejaar een reguliere 
aanvraag indienen. Overigens geldt de mogelijkheid van startsubsidie ook voor langer bestaande 
instellingen die na verloop van tijd toch gemeentesubsidie nodig blijken te hebben: zij moeten 
immers niet afgestraft worden omdat ze gedurende enige tijd op eigen benen hebben kunnen 
staan.
Eventueel kan in een extra artikel worden opgenomen dat bedoelde nieuwe en bestaande instel-
lingen slechts subsidie kunnen ontvangen als zij een aantoonbare aanvulling vormen op de reeds 
gesubsidieerde instellingen.

Sub p  Subsidieplafond
Een subsidieplafond is het ten hoogste beschikbare bedrag voor een bepaald beleidsterrein in 
een bepaalde periode; in deze modelverordening een kalenderjaar. Als er in de verordening be-
paald is dat er een subsidieplafond wordt ingesteld, dan legt veelal de subsidieverstrekker, in dit 
geval het college, dit per subsidieperiode vast. Dit geschiedt echter onder voorwaarde dat de raad 
de bedragen daarvoor op de gemeentebegroting ter beschikking stelt. 

I. Sub r Basissubsidie
De adviescommissie speelt geen rol bij de toekenning of in de bepaling van de hoogte van de 
basissubsidie.

I. Sub v  Niveausubsidie
De beoordeling van de artistieke prestaties door een adviescommissie met het oog op de ver-
strekking van een niveausubsidie door het college kan alleen als deze commissie daadwerkelijk 
is ingesteld. Als dit laatste niet het geval is kan het college zelfstandig de bevoegd¬heid krijgen 
voor deze beoordeling. 

II. Sub t Subsidieperiode
Er is bij de kwaliteitssubsidies gekozen voor een tweejaarlijkse cyclus. Dit geeft instellingen een 
wat langere periode van zekerheid en heeft voor de gemeente het voordeel van minder 
admini¬stratieve handelingen. Aan het eind van de tweejaarlijkse periode is er een aanvraag-
ronde voor de komende periode, waarbij alle instellingen weer de kans hebben om een aanvraag 
in te dienen. Ook zij die in de vorige periode nog niet meededen of van wie de aanvraag niet 
werd gehonoreerd. De uitbetaling van de subsidie is overigens gewoon per kalenderjaar. 
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Artikel �  Algemene voorwaarden structurele subsidies
 Lid 2a

De algemene bepaling is dat een instelling tenminste één jaar voorafgaand aan de indiening van 
de aanvraag actief is op het gebied van amateurkunst. De financiële ruimte om nieuwkomers in 
een subsidieprogramma op te nemen is vaak klein. Er is soms weinig plaats voor nieuwe initia-
tieven, zelfs als het gaat om kunstdisciplines die volgens de algemene bepalingen in de verorde-
ning voor subsidie in aanmerking zouden kunnen komen. Artikel 7 bevat derhalve een bepaling 
over startsubsidies.

 Lid 2d
De bepaling over de woonplaats van de actieve leden is in de verordening opgenomen omdat er 
bezwaren kunnen zijn om subsidie te verstrekken aan anderen dan inwoners van de eigen ge-
meente. Wel is gebleken dat er nogal wat amateurkunstinstellingen zijn, die een meer regionaal 
of zelfs een landelijk karakter hebben. Het advies is om soepel hiermee om te gaan, zodat het 
mogelijk is om instellingen  met een regionale of landelijke functie tegemoet te komen.

 Een alternatief voor artikel 2d is:
‘Van de actieve leden van een lokale instelling is tenminste 50% woonachtig in gemeente….Ten 
gunste van instellingen waarbij op grond van de aard van hun activiteiten verwacht kan worden 
dat hiervoor enerzijds onvoldoende aanbod is uit de lokale markt terwijl anderzijds op grond van 
kwalitatieve en promotionele overwegingen belang gehecht wordt aan hun instandhouding, kan 
afgeweken worden van lid 2d. van dit artikel, dit ter beoordeling van het college (gehoord de 
adviescommissie).’

 Lid 2e
Om voor amateurkunstsubsidie in aanmerking te komen moet er sprake zijn van amateurkunst 
en niet van sociaal-cultureel werk (waarvoor over het algemeen andere c.q. lagere subsidiebe-
dragen gelden). Het eerste blijkt uit de aansluiting bij een federatief amateurkunstverband. De 
instelling vermeldt op het aanvraagformulier bij welk federatief verband zij is aangesloten. Indien 
een gemeente hieraan twijfelt, kan de gemeente dit op internet controleren: De leden van fede-
raties worden (in de meeste gevallen) op de website van de federatie genoemd. Op deze manier 
blijven de administratieve lasten voor de aanvrager zo laag mogelijk. Daarnaast bevat bijlage 4 
bij de Handreiking gemeentelijk amateurkunstbeleid van de VNG en Kunstfactor een lijst met 
federatieve verbanden, die een gemeente kan raadplegen. Valt niet op voorgenoemde wijzen te 
achterhalen dat een instelling is aangesloten bij een federatie, dan kan de gemeente de instelling 
verzoeken bewijs hiertoe te overleggen.
Indien er geen sprake is of kan zijn van aansluiting bij een federatief kunstverband, bijvoorbeeld 
bij nieuwe of allochtone kunstvormen, dan moet de instelling kunnen aantonen op een gelijk-
waardige andere wijze amateurkunst te beoefenen. Dit kan doordat ze bijvoorbeeld meedoet aan 
amateurkunstactiviteiten van derden zoals collectieven, circuits, festivals en manifestaties. 
Bij de basis- en niveausubsidies dient er daarnaast sprake te zijn van artistieke leiding en niet 
van agogische begeleiding. Bij de kwaliteitssubsidies worden er nog meer eisen gesteld.

 
 Lid 2f

Een essentiële voorwaarde om voor gemeentelijke amateurkunstsubsidie in aanmerking te ko-
men is dat er sprake moet zijn van een naar buiten treden met een artistiek product en dat er 
contact moet zijn met een publiek.
Voor de podiumkunsten ligt de manier waarop dit gebeurt voor de hand. Voor deze disciplines is 
het podium letterlijk een podium. Voor de niet-podiumkunsten ziet het podium er anders uit. In 
hun geval kan men bijvoorbeeld denken aan een expositie, de organisatie van literaire bijeen-
komsten of de deelname aan een kunstmarkt. 

 Lid 2g
Dit lid bevat bepalingen omtrent het minimum aantal leden. Maar wat is een correct minimum 
aantal leden? Het kan een lastige vraag zijn, de beantwoording ervan houdt altijd een min of meer 
arbitraire keus in. In sommige gevallen is het minimum aantal voor iedereen duidelijk: men kan 
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zichzelf als club van vier mensen geen symfonieorkest noemen. Maar in andere gevallen ligt de 
zaak genuanceerder. Voor sommige kunstcategorieën is het aantal leden ook minder relevant. De 
hier genoemde aantallen zijn bepaald aan de hand van opmerkingen in een landelijke klankbord-
groep van deskundigen en op basis van praktijkervaringen.

Artikel 4  Subsidieaanvraag
 Lid 1

De datum van 1 april voor het indienen van de aanvraag is gekozen in verband met de voorbe-
reiding van de gemeentebegroting. 

 Lid �
De soorten gegevens die verstrekt moeten worden staan op het aanvraagformulier vermeld. Dit zijn 
(onder andere) het activiteitenplan met begroting voor het subsidiejaar waarop de aanvraag be-
trekking heeft. Bij structureel gesubsidieerde instellingen loopt de afrekening van het vooraf-
gaande kalenderjaar meestal gelijk op met de aanvraag voor een volgend kalenderjaar. Dit betekent 
dat de gemeente een inhoudelijke en financiële verslagleg¬ging over het voorgaande subsidiejaar 
en een balans van deze instellingen bezit. Aangezien de instellingen meestal vereni¬gingen zijn, 
kunnen zij wat het laatste betreft ook volstaan met de jaarverslagen en jaarrekeningen die zij tijdens 
hun ledenvergadering vaststellen.

Lid 4
Er worden meer formele eisen gesteld aan instellingen die voor het eerst subsidie aanvragen.

Artikel 5 Subsidieverlening
 Lid 4

Overschrijding van het subsidieplafond levert krachtens artikel 4:25 van de Awb automatisch een 
weigeringgrond op. In artikel 5 lid 4 wordt dit voor de subsidies amateurkunst nader verfijnd: 
Indien het benodigde bedrag voor het verlenen van de subsidies hoger is dan het subsidieplafond, 
worden de te verlenen subsidies naar rato verlaagd zodat budgetoverschrijding achterwege blijft. 
Er is dus geen sprake van ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ principe.

 Lid 5 en 6
Het college kan aan de subsidieontvanger toestemming verlenen om een eventueel overschot 
niet terug te hoeven betalen, maar (gedeeltelijk) te mogen reserveren voor het volgende jaar. 
Hierdoor worden extra inspanningen van de instelling om eigen inkomsten te verwerven niet 
direct afgestraft met een korting op de subsidie. 

Artikel 6 
I. 6a. Basissubsidies 
 Lid 1

Een grondslag van de basissubsidie is een bijdrage per actief, contributiebetalend lid. Hierbij 
wordt geen verschil gemaakt in bedragen voor volwassenen of jeugdleden. Er zou volgens des-
kundigen namelijk geen sprake moeten zijn van leeftijdsdiscriminatie. Kunst is kunst, of je nu als 
12-jarige majorette bezig bent of als 70-jarige beeldhouwer. 

Er is gedacht over de mogelijkheid van een zogenaamde staffelconstructie. Hierbij is het werke-
lijk aantal leden niet bepalend voor het subsidiebedrag, maar worden instellingen ingedeeld in 
verschillende groottegroepen. Valt een instelling in een bepaalde categorie, dan krijgt deze het 
daarbij behorende bedrag. Er is echter gebleken dat bezwaren tegen dit systeem zowel vanuit de 
gemeenten als vanuit de instellingen werden aangevoerd. Voor instellingen met een jaarlijks 
fluctuerend aantal leden kan één lid meer of minder behoorlijke financiële gevolgen hebben. Een 
staffelconstructie zou bij de aanvragers mogelijk calculerend gedrag kunnen uitlokken. Boven-
dien zijn de administratieve voordelen ten opzichte van een bijdrage per lid tegenwoordig relatief 
gering door de mogelijkheden van digitale administratie en aanlevering van gegevens.
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 Lid 2
De basissubsidie bestaat voor alle kunstcategorieën uit dezelfde elementen.
Het is een optelsom van een bijdrage per lid, een bijdrage in de kosten van de artis¬tieke leider(s) 
en een bijdrage in de kosten voor de opleiding van kader en leden.

Er zijn geen subsidiebedragen ingevuld. Naar de mening van de VNG zouden de landelijke en/of 
provinciale koepel- of steunfunctieorganisaties elk jaar of om de paar jaar normbedragen kunnen 
voorstellen en deze aan gemeenten doen toekomen. Gemeenten maken vervolgens hun eigen 
afweging.

 Lid 2b 
De kosten van de artistieke leider(s) komen gedeeltelijk voor subsidiëring in aanmerking. Het 
gaat erom dat alleen gemeentelijk subsidiegeld gegeven wordt voor personen die een officieel 
erkende opleiding hebben afgerond.

 Lid 2c en 2d
Deze subsidiegrondslagen belonen de instelling voor ieder lid, die zij een opleiding laten volgen 
verzorgd door een regionaal of lokaal Centrum voor de Kunsten of door gekwalificeerde docen-
ten. Ook voor de opleiding van kaderleden krijgt de instelling een deel van de kosten vergoed. 
Deze twee subsidiegrondslagen zijn nadrukkelijk bedoeld als stimulans voor instellingen om aan 
kwaliteitsverbetering te werken. 
Het is bekend dat er onder andere in de instrumentale muziek veel verenigingen zijn die zelf de 
muziekopleidingen voor hun leden organiseren, onder leiding van kaderleden of onder leiding 
van de dirigent. Ook zij worden op deze manier “beloond” voor hun inspanningen om naar een 
hoger niveau te groeien.

Het is aan de gemeente om een keus te maken welke cursussen voor kaderleden zij wil subsidi-
eren. Het is niet de bedoeling om hiermee het volgen van een artistieke beroepsopleiding mo-
gelijk te maken, wel om amateurs aan cursussen te laten deelnemen op het gebied van bijvoor-
beeld koordirectie, grime, licht- en geluidstechniek, regie, etc. Instellingen waar dit gebeurt zullen 
een eigen bijdrage vragen aan degenen die de opleiding volgen en kunnen op grond van de 
subsidie¬grondslag daarnaast voor een deel van de kosten subsidie krijgen. Wat betreft de sub-
sidie voor bestuurlijke cursussen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan deskundigheidsbevorde-
ring voor penningmeesters, etc. 

In andere kunstdisciplines dan de muziek en het theater lijken deze subsidiegrond¬slagen mis-
schien minder relevant. Toch zijn er ook daar wel degelijk mogelijkheden om scholing en des-
kundigheidsbevordering te stimuleren en het is behoorlijk dat ook deze instellingen daar gebruik 
van kunnen maken.

Gekwalificeerde docenten kunnen zijn: afgestudeerden van een kunstvakopleiding zoals conser-
vatorium, dansacademie of theaterschool, maar ook kaderleden die een erkende opleiding met 
succes hebben afgerond. Het Platform voor Amateurkunst (PAK) had en Kunstfactor heeft een 
lijst met kaderopleidingen voor alle bij het PAK/Kunstfactor aangesloten disciplines, te weten 
instrumentale muziek, vocale muziek, theater, dans en beeldende kunst. De kaderopleidingen op 
deze lijst voldoen aan de kwaliteitseisen van het PAK/Kunstfactor en geven een erkend diploma 
af als de opleiding met goed gevolg is afgesloten. 

 Lid �
In een aantal gemeenten laat men instellingen gebruik maken van gemeentelijke accommodaties 
tegen geringe kosten of om niet. In weer andere gemeenten is juist moeite gedaan om dit soort 
indirecte subsidies uit te bannen. In dit lid biedt de verordening de mogelijkheid om subsidie te 
verstrekken in de kosten van huisvesting, of het nu gaat om repetitieruimte of zaalhuur voor een 
podium, als deze kosten voor een bepaalde instelling buiten proportie zijn. Het is wenselijk om 
de subsidie ook een echte subsidie te laten zijn, dus in de vorm van een aanspraak op financi-
ele middelen, in plaats van een aanspraak op een ruimte.
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 Lid 4
Publicaties komen niet veel voor in de amateurkunst. Daarom wordt in deze verordening de 
mogelijkheid geboden dat het college per aanvraag de hoogte van het subsidiebedrag bepaalt. 

I. Artikel 6b  Niveausubsidies
 Lid 1

Een nieuw element in de gemeentelijke subsidiëring is de niveausubsidie, een toeslag voor extra 
kwaliteit. Lang niet alle gemeenten zullen er behoefte aan hebben om over te gaan tot het ver-
strekken van een dergelijke niveausubsidie. Bij de analyse van bestaande gemeentelijke veror-
deningen en regelingen blijkt er echter een aantal voorbeelden van de manier waarop gemeen-
ten onderscheid maken tussen verenigingen met een hoog ambitieniveau en kwaliteitsniveau en 
verenigingen die zich meer op het plezier van het samenspelen en samenwerken richten. Tevens 
is gebleken dat het vaak gaat om bedragen van € 2.500,- tot € 3.000,-. 

Een instelling geeft op het aanvraagformulier aan of zij in aanmerking wil komen voor een ni-
veausubsidie. Als zij dit wil, zal zij ook een artistiek plan moeten overleggen om de aanvraag te 
onderbouwen. 

Onderdelen van een artistiek plan kunnen zijn:
a. Professionaliteit
1. De eisen waaraan de artistieke leiding voldoet, dan wel moet gaan voldoen qua opleiding,  
 ervaring en prestaties;
2. Een artistiek meerjarenplan - de richtinggevende programmering voor de komende 2 jaar,  
 waarbij het repertoire voor het eerste jaar concreet is ingevuld;
b. Programma
De samenstelling van het programma, met aandacht voor de balans tussen repertoire-
vernieuwing enerzijds en het vasthouden en vergroten van de publieke belangstelling 
anderzijds;
c. Continuïteit 
De wijze waarop (jeugd)leden worden aangetrokken en behouden;
d. Scholing 
1. De instellingen waarbij en de wijze waarop opleidingen plaatsvinden;
2. De te hanteren leerplannen;
3. De activiteiten, georganiseerd in het kader van scholing:
 • Opleiding: aantal leerlingen en de beoogde diploma’s;
 • Te houden studiedagen en -weekends, workshops, masterclasses;
 • Aan te trekken gastdocenten;
e. Experimenten
1. De eigentijdse werken die in studie worden genomen;
2. De samenwerkingsprojecten die voor de komende vier jaar staan gepland;
f. Samenwerkingsprojecten met de professionele kunsten;
g. Afstemming van de programmering op andere culturele activiteiten in de gemeente.

 Lid 2
De instelling van een adviescommissie niveausubsidies is een bevoegdheid van het college. In 
het algemene gedeelte van de toelichting zijn aandachtspunten opgenomen voor de samenstel-
ling en werkwijze van een dergelijke commissie.

II. Artikel 6 Kwaliteitsubsidies
 Lid 2

Binnen iedere kunstcategorie worden de aanvragen beoordeeld op grond van negen maatstaven. 
Dit zijn zoveel mogelijk objectief meetbare aspecten van amateurkunstbeoefening. Een aantal 
bepalingen die in bestaande gemeentelijke verordeningen zijn opgenomen zien we hier terug, 
zoals de professionaliteit van de artistieke leiding en deelname aan kwaliteitscircuits, vaak geor-
ganiseerd door een koepelorganisatie.
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De maatstaven zijn zo opgesteld dat ze voor instellingen in iedere kunstcategorie toepasbaar zijn. 
Tussen de categorieën zullen echter verschillen mogelijk zijn in de manier waarop op de criteria 
worden gescoord. 

 a. kwaliteit
1. Onder kwaliteit valt ten eerste de aanwezigheid en de professionele kwalificaties van de ar-
tistieke leider(s). Gekwalificeerde docenten kunnen zijn: afgestudeerden van een kunstvakoplei-
ding zoals een conservatorium, dansacademie of theaterschool, maar ook kaderleden die een 
erkende opleiding met succes hebben afgerond. Het Platform voor Amateurkunst (PAK) had en 
Kunstfactor heeft een lijst met kaderopleidingen voor alle bij het PAK/Kunstfactor aangesloten 
disciplines, te weten instrumentale muziek, vocale muziek, theater, dans en beeldende kunst. De 
kaderopleidingen op deze lijst voldoen aan de kwaliteitseisen van het PAK/Kunstfactor en geven 
een erkend diploma af als de opleiding met goed gevolg is afgesloten. 

2. Ook de manier waarop de instelling omgaat met scholing is een maatstaf voor de kwaliteit. 
Het kan zijn dat de instelling leden een opleiding laten volgen verzorgd door een regionaal of 
lokaal Centrum voor de Kunsten of door gekwalificeerde docenten. Ook de opleiding van kader-
leden is een aandachtspunt. Deze twee subsidiegrondslagen zijn nadrukkelijk bedoeld als stimu-
lans voor instellingen om aan kwaliteitsverbetering te werken. Het is bekend dat er onder an-
dere in de instrumentale muziek veel verenigingen zijn die zelf de muziekopleidingen voor hun 
leden organiseren, onder leiding van kaderleden of onder leiding van de dirigent. Ook zij worden 
op deze manier “beloond” voor hun inspanningen om naar een hoger niveau te groeien. Het is 
aan de gemeente om een keus te maken om welke cursussen voor kaderleden het gaat. Het is 
niet de bedoeling om hiermee het volgen van een artistieke beroepsopleiding mogelijk te maken, 
wel om amateurs cursussen te laten volgen op het gebied van bijvoorbeeld koordirectie, grime, 
licht- en geluidstechniek, regie, etc. Instellingen waar dit gebeurt zullen een eigen bijdrage vragen 
aan degenen die de opleiding volgen en er kan bepaald worden dat zij daarnaast voor een deel 
van de kosten subsidie krijgen. Wat betreft de subsidie voor bestuurlijke cursussen kan bijvoor-
beeld gedacht worden aan deskundigheidsbevordering voor penningmeesters, etc. In andere 
kunstdisciplines dan de muziek en het theater lijken deze subsidiegrondslagen misschien minder 
relevant. Toch zijn er ook daar wel degelijk mogelijkheden om scholing en deskundigheidsbevor-
dering te stimuleren en het is behoorlijk dat ook deze instellingen daar gebruik van kunnen 
maken als dat bij muziek en theater ook gebeurt.

3. Het laatste criterium gaat over kwaliteitscircuits. Het is de vraag of men is aangesloten bij een 
koepelorganisatie of ander federatief verband. Daarbij hoort ook bijvoorbeeld de deelname aan 
concoursen en andere wedstrijden. Mogelijke andere activiteiten in dit kader zijn de experimen-
ten: welke eigentijdse werken worden in studie genomen en welke projecten staan voor de ko-
mende twee jaar gepland. Ook samenwerkingsverbanden met de professionele kunsten zijn in 
dit kader relevant.

b. Maatschappelijke betekenis
1. De maatschappelijke betekenis die een instelling heeft voor een gemeente ligt in de sfeer van 
de actieve en passieve participatie. Hier kijken we naar de opbouw van het ledenbestand, naar 
de vraag of er veel mensen uit de eigen gemeente lid zijn of juist niet etc. 

2. Ook de vraag in welke mate er sprake is van contact met het publiek via optredens, uitvoerin-
gen, exposities of anderszins is hier aan de orde. Een essentiële voorwaarde om voor gemeen-
telijke subsidie in aanmerking te komen is dat er sprake moet zijn van een naar buiten treden 
met een artistiek product, dat er contact moet zijn met een publiek.
Voor de podiumkunsten ligt de manier waarop dit gebeurt voor de hand. Voor deze disciplines is 
het podium letterlijk een podium. Voor de niet-podiumkunsten ziet het podium er anders uit. In 
hun geval kan men bijvoorbeeld denken aan een expositie, de organisatie van literaire bijeen-
komsten of de deelname aan een kunstmarkt. 
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3. Het laatste criterium onder dit kopje gaat over het aantal culturele activiteiten, dat de instelling 
organiseert of waaraan wordt deelgenomen. Hoe actief is men, wat heeft men de gemeenschap 
te bieden? 

c. Gemeentelijk belang
De laatste drie criteria hebben met name te maken met de bijdrage van een instelling aan de 
externe bekendheid van de gemeente. We hebben het gemeentelijk belang genoemd, hoewel we 
denken dat dit meer zal leven in een stad dan in een dorps¬gemeente. Het is een mogelijke naam 
voor criteria die gaan over activiteiten die bijdragen aan de uitstraling van de gemeente, over 
openbare optredens, presen¬taties of exposities buiten de eigen gemeente en over bijzondere 
inspanningen van een instelling op het gebied van public relations, promotie en marketing.

 Lid �
Op iedere maatstaf  kan een instelling 0 tot 3 punten behalen.
Het is dus geen kwestie van wel of niet een professionele regisseur hebben, maar het aantal 
punten hangt af van de kwaliteit van die regisseur, zoals dat kan worden vastgesteld op basis van 
zijn of haar curriculum vitae. 
Een instelling met een redelijk, maar niet spectaculair opleidingsplan krijgt wel punten, maar 
minder dan de instelling die hier juist heel veel aandacht voor heeft.
Dezelfde werkwijze geldt ook voor de andere criteria. De grootte van de vereniging kan veel 
punten opleveren, maar als je met een driekoppige cabaretgroep volle zalen trekt is dat op een 
andere manier wellicht net zoveel punten waard. De aanvragen van alle instellingen worden 
beoordeeld in relatie tot de andere aanvragen in dezelfde categorie, zodat “er geen appels met 
peren worden vergeleken”.  
Als de scores van alle instellingen in een categorie zijn bepaald, worden deze bij elkaar opgeteld. 
Het beschikbare bedrag voor die categorie wordt gedeeld door het totaal behaalde aantal punten. 
Vervolgens is de rekensom eenvoudig: het bedrag per punt (normbedrag) vermenigvuldigd met 
de instellingsscore is het subsidiebedrag voor die instelling.

Om versnippering van de budgetten tegen te gaan is het mogelijk om een minimumscore in te 
voeren. De aanvragen van instellingen die minder dan een bepaald aantal punten halen, worden 
dan niet gehonoreerd. Vanuit een landelijke klankbordgroep en vanuit een pilot is bezwaar ge-
maakt tegen een minimumscore. Een dergelijke bepaling kan instellingen uitsluiten en daardoor 
voor onrust in het veld zorgen.

 Lid 4 en lid 5
De subsidie is niet groter dan het tekort in de begroting van de aanvrager.
Om al te grote fluctuaties te voorkomen kan er aanvullend bepaald worden dat hierbij het tekort 
over het jaar voorafgaand aan de tweejaarlijkse periode waarvoor subsidie wordt aange¬vraagd 
in ogenschouw wordt genomen. Het opnemen van een maximum-subsidiebedrag behoort even-
eens tot de keuzemogelijkheden, maar is uiteraard niet verplicht.

 Lid 6
In een aantal gemeenten laat men instellingen gebruik maken van gemeentelijke accommodaties 
tegen geringe kosten of om niet. In weer andere gemeenten is juist moeite gedaan om dit soort 
indirecte subsidies uit te bannen. In dit lid biedt de verordening de mogelijkheid om subsidie te 
verstrekken in de kosten van huisvesting, of het nu gaat om repetitieruimte of zaalhuur voor een 
podium, als deze kosten voor een bepaalde instelling buiten proportie zijn. Het is wenselijk om 
de subsidie ook een echte subsidie te laten zijn, dus in de vorm van een aanspraak op financi-
ele middelen, in plaats van een aanspraak op een ruimte.

Artikel 10 Subsidievaststelling
De Awb gaat er in artikel 4:46 in principe van uit dat de subsidie wordt vastgesteld gelijk aan of lager 
dan de verleende subsidie. Toch geeft de toelichting bij dit artikel van de wet wel aan dat het voor het 
college mogelijk is om ten gunste van de ontvanger af te wijken.
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Artikel 11 Intrekking of wijziging
Dit artikel regelt de intrekking of wijziging bij het tekortschieten van de instelling.
Het kan evenwel ook gebeuren dat de verleende subsidie moet worden ingetrokken of gewijzigd als de 
raad voor het tweede jaar van de subsidieperiode minder geld op de gemeentebegroting ter beschikking 
stelt dan eerder door het college als subsidieplafond was bepaald. Artikel 4:34 en 4:50 van de Alge-
mene wet bestuursrecht bieden hiertoe automatisch de mogelijkheid, als dit bij de subsidieverlening is 
bekendgemaakt. Hierbij dient echter wel een redelijke termijn in acht te worden genomen en indien er 
schade is dan dient het college deze te vergoeden.

 Optionele aanvullende artikelen
 Vermogensvorming

De Awb geeft in artikel 4:41 aan dat de subsidieontvanger in bepaalde bijzondere gevallen b.v. 
de ontbinding van de rechtspersoon een vergoeding aan het bestuursorgaan verschuldigd is 
indien de subsidie heeft geleid tot vermogensvorming. Hierbij kan worden gedacht aan de vol-
gende modelbepaling:
1. In de gevallen bedoeld in artikel 4:41, tweede lid, onderdelen… van de Awb is de subsidieont-
vanger aan het college een vergoeding van de vermogenswaarden  verschuldigd;
2. De wijze waarop de hoogte van de vergoeding wordt bepaald, wordt vermeld in de beschikking 
tot subsidieverlening;
3. Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de waarde van de 
goederen en andere vermogensbestanddelen op het tijdstip waarop de vergoeding verschuldigd 
wordt, met dien verstande dat in geval van ontvangst van schadevergoeding voor verlies of be-
schadiging van zaken wordt uitgegaan van het bedrag dat als schadevergoeding door de subsi-
dieontvanger wordt ontvangen;
4. Indien het onroerende zaken betreft, geschiedt de waardebepaling door een onafhankelijke 
deskundige.

 Tussentijdse wijzigingen
In enkele verordeningen troffen we aan dat elke wijziging door de aanvrager aan het college moet 
worden gemeld. Dit kan echter een grote hoeveelheid nauwelijks bruikbare informatie opleveren. 
Wel kan erover gedacht worden om een extra artikel op te nemen afgeleid van artikel 4:70 van 
de Algemene wet bestuursrecht:
‘Indien gedurende de subsidieperiode aanmerkelijke verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan 
tussen de werkelijke uitgaven en inkomsten en de begrote uitgaven en inkomsten doet de sub-
sidieontvanger daarvan onverwijld mededeling aan het college onder vermelding van de oorzaak 
van de verschillen.’

Artikel 14   Overgangsrecht
Om in meer algemene zin te voldoen aan eisen van redelijkheid en billijkheid is het mogelijk om een 
overgangsregeling te treffen.
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VNG Model 
Verordening incidentele subsidies 
amateurkunst
April 2008

De raad van de gemeente....;
gelezen het voorstel van het college van....(datum), nr.... inzake....; 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4:2 van de Algemene wet bestuurs-
recht;
gezien het advies van....;
overwegende dat....;
besluit vast te stellen: 

Verordening incidentele subsidies amateurkunst  

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. ad hoc activiteit: een activiteit die zich onderscheidt van het normale activitei-
ten-patroon van een instelling, zoals een evenement, een experiment, een festival 
of een project.
b. amateurkunst: kunst die uit liefhebberij, dat wil zeggen niet beroepsmatig, wordt 
bedreven;
c. fonds: een privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals bedoeld in artikel 160 
Gemeentewet, namens het college belast met de verstrekking van incidentele 
subsidies amateurkunst. 
(Afhankelijk van de keuze van artikel 2, eerste lid, van de verordening)]
d. incidentele subsidie: de aanspraak op financiële middelen met het oog op een 
ad hoc  activiteit van een instelling;
e. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en zich geheel of  
verrichten op het gebied van amateurkunst; 
f. subsidieperiode 1: halfjaarlijkse periode van .... tot en met ....;
g. subsidieperiode 2: halfjaarlijkse periode van .... tot en met ....;
h. subsidieplafond:  een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de wet;
i. de wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2  Bevoegdheden
1 . Het college kan met in achtneming van deze verordening besluiten over het  
 verstrekken van incidentele subsidies. 
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1. Het fonds .... kan met in achtneming van deze verordening besluiten over het  
 verstrekken van incidentele subsidies. 

2.  Het college bepaalt en indexeert per subsidieperiode het subsidieplafond voor  
 incidentele subsidies onder de voorwaarde dat de raad de bedragen daarvoor  
 op de gemeentebegroting voor de desbetreffende subsidieperiode ter   
 beschikking stelt en gedeputeerde staten deze begroting goedkeuren
3. Het college maakt het  subsidieplafond voor subsidieperiode 1 bekend voor .... 
 en het subsidieplafond voor subsidieperiode 2 voor ....                                   
   
Artikel � Subsidieaanvraag
1.  Aanvragen voor incidentele subsidie kunnen door een instelling bij het college  
 (of fonds) worden ingediend:
 a. uiterlijk op .... voorafgaand aan subsidieperiode 1; 
 b. uiterlijk op .... voorafgaand aan subsidieperiode 2. 
2. De aanvraag bevat tenminste een omschrijving van de beoogde activiteit en   
 een begroting van de  uitgaven en inkomsten inclusief de eigen bijdrage van  
 de instelling. 
3. Indien een instelling voor de eerste keer subsidie aanvraagt, voegt zij een  
 exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening  
 en de balans over het voorafgaande jaar als bijlagen toe. 

Artikel 4  Voorwaarden
1. Slechts instellingen als bedoeld in deze verordening komen voor incidentele  
 subsidie in aanmerking. 
2. Incidentele subsidie wordt slechts verstrekt ten behoeve van een ad hoc  
 activiteit.
3.    Om voor incidentele subsidie in aanmerking te komen dient een instelling aan  
 tenminste één van de volgende voorwaarden te voldoen:
 a. er vindt samenwerking plaats met een of meer culturele organisaties in de     
 gemeente;
 b. er vindt samenwerking plaats met professionals;
 c. aan de activiteit worden educatieve of andere activiteiten (workshops en                    
 dergelijke) gekoppeld om de instroom van (jeugd)leden te bevorderen; 
 d. bij de activiteit worden jeugd, jongeren of achterstandsgroepen betrokken;
 e. de activiteit voegt iets toe aan het reguliere cultuuraanbod in de gemeente. 
3.   De instelling is aangesloten bij een federatief amateurkunstverband of toont  
 op een gelijkwaardige andere wijze aan amateurkunst te beoefenen.
4. De activiteit genoemd in het tweede lid kan slechts voor incidentele subsidie  
 in aanmerking komen indien deze in de gemeente of in regionaal verband  
 plaatsvindt.
5. De instelling levert een eigen bijdrage in de kosten van ....
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Artikel 5 Subsidieverlening
1.  Het college (of fonds) neemt een besluit tot subsidieverlening inzake de  
 aanvragen voor subsidieperiode 1 vóór ....  en inzake de aanvragen voor   
 subsidieperiode 2 vóór ....
2. De te verlenen subsidie bedraagt ....%  van de kosten, met een maximum 
 van € ....
3. Instellingen kunnen éénmaal per kalenderjaar in aanmerking komen voor  
 incidentele subsidie. 
4.     Het college (of fonds) kan bij de subsidieverlening aanvullende verplichtingen  
 opleggen, zoals bedoeld in afdeling 4.2.4 van de wet.

Artikel 6 Weigeringsgronden
1. Het college weigert de aanvraag voor incidentele subsidie indien en voor  
 zover daarmee het subsidieplafond wordt overschreden. Bij overschrijding is  
 de volgorde van binnenkomst van de aanvragen bepalend voor de   
 subsidieverlening.
2. Activiteiten die al anderszins van gemeentewege worden gesubsidieerd komen  
 niet voor subsidie in aanmerking.
3. De subsidie wordt naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de wet genoemde  
 gevallen in ieder geval geweigerd indien gegronde reden bestaat aan te   
 nemen dat:
 a. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd  
 zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;
 b. de activiteiten een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke bood 
 schap hebben;
 c. de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen  
 middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van  
 de activiteiten te dekken;
 d. de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouw- 
 bare financiële basis hebben;
 e. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel  
 waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 7  Bevoorschotting
Op basis van een besluit tot subsidieverlening kan het college (of fonds) besluiten 
een voorschot van 90% te verstrekken. 

Artikel 8 Subsidievaststelling
1. De instelling dient binnen 3 maanden na afloop van de ad hoc activiteit een  
 aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, vergezeld van een inhoudelijk en  
 financieel verslag van de activiteit waarvoor subsidie is verleend. 
2. De vastgestelde subsidie bedraagt nooit meer dan het nadelig saldo.
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Artikel 9 Intrekking of wijziging
1. Indien een instelling slechts ten dele of in zijn geheel niet heeft voldaan aan
 de  voorschriften of de subsidievoorwaarden kan het college (of fonds) de  
 verleende of  vastgestelde subsidie gedeeltelijk of geheel intrekken of   
 wijzigen;
2.  Indien de raad de bedragen zoals bedoeld in artikel 2 slechts ten dele of 
 in zijn geheel niet op de gemeentebegroting ter beschikking stelt of 
 gedeputeerde staten deze begroting niet goedkeuren, kan het college (of  
 fonds) de verleende subsidie gedeeltelijk of geheel intrekken of wijzigen.

Artikel 10 Intrekking oude regeling
De Verordening .... wordt ingetrokken.

Artikel 11 Overgangsrecht
Aanvragen om incidentele subsidies, welke zijn ingediend voor (datum) worden 
afgedaan zoals bepaald in (naam oude Verordening).

Artikel 12  Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op .... (datum)

Artikel 1�  Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: 
Verordening incidentele subsidies amateurkunst gemeente ....

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van ....
(datum)

De burgemeester,    De griffier, 
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Toelichting bij VNG Model Verordening incidentele subsidies amateurkunst                                           
april 2008

Algemeen
De amateurkunst valt onder de Wet op het specifiek cultuurbeleid, maar deze wet kent in hoofdzaak 
bepalingen over het beleid en de subsidiëring door het rijk. Dit betekent dat het verstrekken van ama-
teurkunstsubsidies een autonome gemeentelijke bevoegdheid is. 

Wel wordt het verstrekken van subsidies door overheidsorganen in algemene zin geregeld door titel 4:2 
van de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet schrijft voor dat de subsidieverstrekking dient te ge-
schieden op grond van een wettelijk voorschrift. Hiervan kan worden afgeweken bij incidentele subsi-
dies voor maximaal 4 jaar en het zou in dit geval dan ook mogelijk zijn om te volstaan met het vaststel-
len van beleidsregels door het college. Wij zijn echter van mening dat de vorm van een verordening ook 
in het geval van incidentele subsidies beter past. Ten eerste geeft dat de mogelijkheid om een subsi-
dieplafond vast te stellen, hetgeen in het kader van kostenbeheersing voor een gemeente belangrijk 
kan zijn. Ten tweede sluit de regelgeving zo qua vorm aan bij de andere verordeningen, waardoor er 
een grotere eenheid ontstaat. En tenslotte geldt het argument van het dualisme natuurlijk evenzeer 
voor het subsidiëren van evenementen, experimenten, festivals en projecten, waarvoor deze verorde-
ning bedoeld is, als voor structurele subsidies. De raad stelt kaders, het college voert beleid uit dat 
daarop gebaseerd is.

De Algemene wet bestuursrecht kent bij subsidies in principe als volgorde: aanvraag, verlening, bevoor-
schotting, vaststelling. Daarnaast biedt deze wet de mogelijkheid tot weigeren, intrekken of wijzigen. Al 
deze elementen komen in de thans voorliggende verordening aan de orde. Wel is het raadzaam de 
subsidieaanvragers te wijzen op het bestaan van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) als wettelijk 
kader voor de gemeentelijke verordening.

Het model is een zelfstandige verordening. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat er in de meeste 
gemeenten sprake is van een Algemene subsidieverordening (Asv), die de algemene en formele basis 
vormt voor de subsidiëring op allerlei beleids¬terreinen. De Asv is tevens het uitgangspunt voor nader 
door de gemeenteraad vast te stellen deelverordeningen. Het ontworpen model kan bepalingen bevat-
ten die voor een gemeente al geregeld zijn in de Asv. Uiteraard kan een gemeente in dat geval die 
elementen uit het model verwijderen die overbodig zijn. Het kan ook zijn dat ze aanpassingen daarin 
moet aanbrengen.

Artikelsgewijze toelichting

 Aanhef
Tegenwoordig is de  gebruikelijke term ’amateurkunst’. Er wordt ook nog wel gesproken over 
amateurkunstbeoefening. De term ’amateuristische kunstbeoefening‘ is een overblijfsel uit de 
oude Welzijnswet. Maar omdat deze in het huidige taalgebruik de betekenis lijkt te hebben van 
minder gekwalificeerde kunstbeoefening wordt deze term niet meer gebruikt. 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen
 Sub a Ad hoc activiteit

Om te benadrukken dat het bij de aanspraak op incidentele subsidie moet gaan om een activiteit 
die afwijkt van de normale activiteiten van de instelling worden er een aantal voorbeelden ge-
noemd; te denken valt aan een evenement, een experiment, een festival of een project. Hieron-
der dient het volgende te worden verstaan:
1. evenement: een bijzondere en tijdelijke activiteit;
2. experiment: een nieuwe en vernieuwende activiteit;
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�. festival: een samenhangend geheel van voor publiek toegankelijke activiteiten gedurende 
minstens één dagdeel waaraan door publiciteit bekendheid wordt gegeven;
4. project: een in tijd begrensde activiteit met een omschreven doel en resultaat.

 Ad 1 evenement
Uit het bovenstaande volgt dat met de definiëring van het begrip ‘evenement’ niet exact niet is 
aangesloten bij de definiëring zoals die wordt gehanteerd in de model-APV van de VNG. Het 
evenement in de zin van deze verordening dient te zijn toegespitst op de amateurkunst. De in de 
APV bij een evenement gebruikte term ‘vermaak’ leidt tot verwarring in relatie tot kunst. 

 Ad 2 experiment
In deze verordening is ervoor gekozen om ook culturele experimenten als subsidiabel te benoe-
men. Juist hierdoor kan er ruimte worden geschapen voor dit soort activiteiten, die waardevol 
zouden kunnen zijn of worden, maar waarbij er nog geen antwoord gegeven kan worden op de 
vraag in hoeverre dat ook inderdaad bewaarheid gaat worden.

 Sub f en g Subsidieplafond 1 en 2
De twee subsidieperiodes van een halfjaar sluiten naadloos op elkaar aan. 

Artikel 2 Bevoegdheden
 Fonds

Met name grotere gemeenten besteden het verstrekken van incidentele subsidies uit aan fond-
sen. Deze beheren dan veelal ook het daarbij behorende budget. De raad moet in de verordening 
opnemen welke bevoegdheden hij door het fonds laat overnemen. Het is raadzaam artikel 2 
inzake het bepalen van het subsidieplafond de bevoegdheid van het college te laten blijven. 
Indien de incidentele subsidie wordt verstrekt door een fonds, dienen naast artikel 2, eerste lid, 
ook de artikelen 3, eerste lid, 5, eerste en vierde lid, artikel 7, en artikel 9, eerste en tweede lid, 
van de verordening te worden aangepast.

Adviescommissie
Als er een adviescommissie ex artikel 84 Gemeentewet is ingesteld in het kader van een veror-
dening voor structurele subsidies, dan kan deze een rol spelen bij de beoordeling van de vraag 
of de ad hoc activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd in voldoende mate aan de definities in 
de begripsomschrijving voldoet, alsook of deze voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden van 
artikel 4. In de verordening kan het door het college inwinnen van advies van een dergelijke 
commissie verplicht worden gesteld. Het instellen moet gelet op het dualisme echter geschieden 
door het college. Omdat het in deze verordening gaat om ad hoc activiteiten en snelle besluit-
vorming is gewenst, verdient het vanwege tijd die hiermee is gemoeid niet de aanbeveling een 
adviescommissie te betrekken. Indien er desondanks voor wordt gekozen kan de volgende mo-
delbepaling worden opgenomen:

Artikel 2
2. Het college wint voor het verlenen van incidentele subsidies advies in van een adviescommis-
sie, ingesteld ex artikel 84 Gemeentewet.

Artikel � Subsidieaanvraag
 Lid 1

De subsidies in deze verordening zijn eenmalige financiële bijdragen voor instellingen, die een 
aantoonbaar exploitatietekort hebben bij de organisatie van een cultureel evenement, experi-
ment, festival of project. Instellingen kunnen maximaal eenmaal per kalenderjaar voor subsidie 
in aanmerking komen. Wel kan men tweemaal per jaar een aanvraag indienen.

 Lid 2
De eigen bijdrage van een instelling kan onder andere bestaan uit leden-/deelnemergelden, 
rente-inkomsten. Gedacht moet worden aan alles wat niet afkomstig is van een derde, zoals 
sponsoren en donateurs.
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Artikel 4 Voorwaarden
 Lid 2

Met de inhoudelijke voorwaarden in dit lid kan de raad duidelijk maken aan welke soort activi-
teiten hij belang hecht. Het gaat bij de bepalingen in deze verordening vooral om verschillende 
vormen samenwerking en om het bereik van diverse doelgroepen.  Ook kan het gaan om een 
activiteit die aantoonbaar iets toevoegt aan het reguliere reeds gesubsidieerde cultuuraanbod in 
de gemeente b.v. een kunstcategorie die er nog niet is, een wijk waar nog niets plaatsvindt. 

Het is op grond van deze verordening niet mogelijk om jubileumactiviteiten als zodanig te sub-
sidiëren. Uiteraard kunnen hierover aanvullende bepalingen opgenomen worden, indien de raad 
dat wenselijk acht. 

 Lid �
Om voor een amateurkunstsubsidie in aanmerking te komen moet er sprake zijn van amateur-
kunst en niet van sociaal-cultureel werk (waarvoor over het algemeen andere c.q. lagere subsi-
diebedragen gelden). Het eerste blijkt uit de aansluiting bij een federatief amateurkunstverband. 
De instelling vermeldt op het aanvraagformulier bij welk federatief verband zij is aangesloten. 
Indien een gemeente hieraan twijfelt, kan de gemeente dit op internet controleren: De leden van 
federaties worden (in de meeste gevallen) op de website van de federatie genoemd. Op deze 
manier blijven de administratieve lasten voor de aanvrager zo laag mogelijk. Daarnaast bevat 
bijlage 2 bij de Handreiking gemeentelijk amateurkunstbeleid van de VNG en Kunstfactor een 
lijst met federatieve verbanden, die een gemeente kan raadplegen. Valt niet op voorgenoemde 
wijzen te achterhalen dat een instelling is aangesloten bij een federatie, dan kan de gemeente 
de instelling verzoeken bewijs hiertoe te overleggen.
Indien er geen sprake is of kan zijn van aansluiting bij een federatief kunstverband, bijvoorbeeld 
bij nieuwe of allochtone kunstvormen, dan moet de instelling kunnen aantonen op een gelijk-
waardige andere wijze amateurkunst te beoefenen. Dit kan doordat ze bijvoorbeeld meedoet aan 
amateurkunstactiviteiten van derden zoals collectieven, circuits, festivals en manifestaties. 

Artikelen �, 5 en 8 Subsidieaanvraag, - verlening en -vaststelling
Als de aanvraag voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het college hoe hoog de subsidie 
maximaal zal zijn aan de hand van de omschrijving van de activiteit en de bijbehorende begroting. 
Vervolgens ontvangt de aanvrager een voorschot en kunnen de activiteiten georganiseerd wor-
den. Tenslotte volgt de vaststelling van het subsidiebedrag aan de hand van een inhoudelijk en 
financieel verslag van de activiteit. De subsidieontvanger is degene bij wie het initiatief ligt om 
te zorgen voor het tijdig aanleveren van deze verslagen, conform artikel 4:44 van de Awb.

Het is aan de gemeente om bij artikel 5, derde lid, een passend percentage en maximum bedrag 
voor de subsidieverlening in te vullen. Indien de subsidie lager wordt vastgesteld dan zal een 
eventueel teveel verstrekt bedrag door de instelling moeten worden terugbetaald of indien de 
vastgestelde subsidie hoger is dan het voorschot betaalt de gemeente het resterende subsidie-
bedrag tot het maximum van de subsidieverlening aan de instelling.

Artikel 9 Intrekking of wijziging
De subsidies op basis van deze verordening moeten worden verleend, voordat de gemeentebe-
groting over het desbetreffende jaar is vastgesteld. Indien de raad een lager bedrag vaststelt dan 
het subsidieplafond dat door het college op basis van artikel 2 is bepaald dan kan de subsidie-
verlening op basis van artikel 4:28, 4:34 en 4:48 van de Awb worden ingetrokken of gewijzigd. 
Hoewel het ten aanzien van incidentele subsidies niet wettelijk is bepaald ligt het met het oog 
op behoorlijk bestuur voor de hand dat het college al door de ontvanger gemaakte onontkoom-
bare kosten hierbij betrekt.

Artikel 11 Overgangsrecht
Om in meer algemene zin te voldoen aan eisen van redelijkheid en billijkheid is het mogelijk om 
een overgangsregeling te treffen.
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Wettelijke regelgeving 
en praktische informatie

Bijlage 7

Ik fotografeer
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Er zijn amateurkunstorganisaties (verenigingen e.a.) zonder en met een eigen ge-
bouw en zonder of met personeel in dienst. Onderstaand worden de belangrijkste 
wettelijke verantwoordelijkheden rond gebouwen, personeel en andere aspecten van 
de amateurkunstbeoefening in het kort beschreven. Voor de volledige wetteksten, zie 
www.wetten.nl en de sites van de onderscheiden departementen. 
In veel gevallen bieden de sites van de koepelorganisaties op de onderscheiden pun-
ten ook enige nuttige informatie. Voorts heeft Unisono, thans onderdeel van Kunst-
factor, enige jaren geleden de Muziekwijzer uitgebracht, een handleiding voor be-
stuurders, dirigenten en leden van muziekverenigingen. En zie ook wet op het 
specifiek cultuurbeleid.

1 Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/VROM 
 (www.minvrom.nl)

1.1 Algemeen
Eind 2005 hebben de VNG en de VROM Inspectie de Handreiking gemeentelijke 
inrichtingen laten verschijnen. Hierin worden aanbevelingen gedaan hoe de ge-
meenten de inrichtingen, waartoe ook gebouwen voor amateurkunst met een 
zogeheten bijeenkomstfunctie behoren, kunnen controleren. Het betreft aspecten 
inzake ruimtelijke ordening, bouwen en slopen, milieu, bouwstoffen en de ge-
bruiksvergunning inzake (brand)veiligheid. In april 2008 is een evaluatierapport 
“Voorbeeldige” gemeentelijke inrichtingen over de gemeentelijke controle in de 
praktijk verschenen. Zie verder www.minvrom.nl. Voorts werkt het rijk aan een 
wet die het mogelijk maakt om alle vergunningen die met een bouwwerk te ma-
ken kunnen hebben tegelijkertijd bij de gemeente aan te vragen.

1.2 Repetitieruimten en publieke veiligheid van bezoekers: 
 brandveiligheidsvoorschriften
Brandveiligheid van podia en repetitieruimten is van belang voor het bescher-
men van bezoekers, medewerkers, de optredenden en het gebouw zelf. Pu-
blieke accommodaties zoals schouwburgen, musea en poppodia ressorteren 
onder de voorschriften voor de ‘bijeenkomstfunctie’ in het Bouwbesluit o.b.v. 
de Woningwet. Die (brandveiligheids)voorschriften zijn voor te (ver)bouwen 
gebouwen strenger dan voor bestaande gebouwen en betreffen onder andere 
de bij de (ver)bouw aan te brengen, respectievelijk in het bestaande gebouw 
verplicht aanwezige vluchtroutes (met hun uitgangen naar buiten). Indien het 
gebouw bestemd is voor het gelijktijdig verblijf van vijftig personen of meer, is 
bovendien een gebruiksvergunning op grond van de (model)bouwverordening 
vereist. In die gebruiksvergunning nemen burgemeester en wethouders voor-
waarden op om een brandgevaarlijke wijze van gebruik van het gebouw te 
verbieden, toegespitst op het individuele geval. Tevens bevat de 
(model)bouwverordening voorschriften over het verplicht aanwezig zijn (en de 
kwaliteit) van de brandveiligheidsinstallaties en dergelijke: brandmeldinstalla-
ties, ontruimingsalarminstallaties en vluchtrouteaanduidingen. Het Bouwbesluit 
is per 1 januari 2003 gewijzigd; in de publicatie Een brandveilig gebouw bou-
wen www.sdu.nl wordt dit besluit nader toegelicht. 
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De Woningwet schrijft anno 2008 voor dat gemeenten voorschriften over 
brandveilig gebruik van bouwwerken moeten opnemen in de gemeentelijke 
bouwverordening. Deze voorschriften verschillen per gemeente. Het Gebruiks-
besluit brandveilige bouwwerken, kortweg het Gebruiksbesluit genoemd, trekt 
op landelijk niveau de voorschriften voor het brandveilig gebruik van bouw-
werken gelijk (uniformering). In het Gebruiksbesluit, worden de brandveilig-
heidseisen voor iedereen in elke gemeente gelijk. Meer rechtsgelijkheid dus. 
Daarnaast wil VROM met de uniformering ook het aantal gebruiksvergunning-
plichtige bouwwerken fors verminderen, met 80%. Dit verlaagt ook de admini-
stratieve lastendruk. Het Gebruiksbesluit zal naar verwachting medio 2008 in 
werking treden. Meer informatie is te lezen in het informatieblad ‘Brandveilig-
heid - landelijke uniformering voorschriften brandveilig gebruik bouwwerken’, 
te downloaden via www.minvrom.nl. 

1.� Milieuvoorschriften
Voor podia en repetitieruimten golden tot 2008 de milieuvoorschriften zoals 
genoemd in het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. 
Per 2008 geldt het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer oftewel 
het Activiteitenbesluit. De accommodatie heeft een meldingsplicht aan de ge-
meente bij het oprichten of veranderen van de inrichting. De gemeente heeft 
het recht te controleren of aan de milieuvoorschriften wordt voldaan. Grote en 
gevaarlijke inrichtingen, genoemd in de bijlage van het Besluit, hebben een 
milieuvergunning nodig. 

In artikel 1.11 van het Besluit zijn bepalingen opgenomen over geluidsnormen. 
Bij de melding van het realiseren of verbouwen van een accommodatie waarin 
muziek ten gehore gebracht wordt moet aan het bevoegd gezag een rappor-
tage van een akoestisch onderzoek worden overlegd wanneer aannemelijk is 
dat het geluidsniveau meer bedraagt dan 
1. 70 dB(A), indien dit vertrek in- of aanpandig is gelegen met woningen of 
met ruim ten deel uitmakend van andere geluidsgevoelige bestemmingen;
2. 80dB(A), indien dit vertrek niet in- of aanpandig is gelegen met woningen 
of met ruimten deel uitmakend van andere geluidsgevoelige bestemmin-
gen’(art. 6.5.a). Ook wanneer muziek in de buitenlucht ten gehore gebracht 
wordt moet dit gemeld worden. 

Voorts moet de accommodatie op basis van de specifieke bepalingen in artikel 
2 de geluidhinder beperken. Nieuw is dat op basis van artikel 2.18. het ten 
gehore brengen van onversterkte muziek van deze specifieke bepalingen is 
uitgesloten, tenzij daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld.
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2 Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (www.minvws.nl)

2. 1 Horecavoorzieningen in podia/ repetitieruimten: 
 de Drank- en Horecawet
Podia en de meer grootschalige repetitieruimten/ studio’s hebben een voorzie-
ning om iets te drinken of te eten. Voor het schenken van alcoholhoudende 
drank is op basis van de Drank – en Horecawet een vergunning van de ge-
meente nodig. Deze vergunning kan voorschriften of beperkingen bevatten ten 
aanzien van het schenken van drank tijdens persoonlijke bijeenkomsten op 
bepaalde tijdstippen van de dag. Voorwaarden voor een vergunning zijn dat 
twee leidinggevenden ten minste 21 jaar zijn, een verklaring van goed gedrag 
hebben, niet onder curatele staan en kennis en inzicht in sociale hygiëne bezit-
ten. De accommodatie dient te voldoen aan het Besluit eisen inrichting drank 
– en horecawet. Tevens moet de accommodatie een reglement maken waaruit 
blijkt op welke tijdstippen drank wordt geschonken alsook dat dit gebeurt door 
personen die op het gebied van sociale hygiëne voldoende gekwalificeerd zijn. 
Toezicht geschiedt door de Keuringsdienst van Waren, onderdeel van de Voedsel 
en Waren Autoriteit. 

2.2 Tabakswet 
Op basis van de Tabakswet en het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaks-
producten gelden sinds 1990 beperkende maatregelen. Over de beperkende 
maatregelen die de minister wil invoeren ten aanzien van roken en verkoop van 
tabaksproducten voor de sectoren cafés en discotheken zijn in de afgelopen 
periode felle discussies gevoerd. 

Het Besluit rookvrije werkplek garandeert sinds 1 januari 2004 werken zonder 
overlast of hinder van rook. In dit besluit is ook een uitzondering opgenomen 
voor de voor publiek bestemde horecadelen van de podia. Deze moeten dan wel 
lid zijn van de VNPF of de VSCD. Deze uitzondering geldt niet voor podia van 
gemeenten of welzijnsinstellingen. Tevens heeft de minister aangegeven dat 
roken op het podium door artiesten toegestaan is, of dat nu is vanwege het stuk 
dat zij spelen of vanwege hun eigen behoefte. Aanvankelijk was een stappen-
plan met verdergaande zelfregulerende rookbeperking tussen de minister en de 
branches afgesproken. Per 1 juli 2008 geldt het Besluit echter voor alle plekken 
waar mensen werken. Wel mogen er afgesloten rookruimten blijven of komen.

� Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.minszw.nl)

�.1  Arbeidsomstandighedenwet
De Arbo-wet geeft richtlijnen voor de werkomstandigheden van personeel (zo-
wel betaald als vrijwillig) in bedrijven en organisaties. 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal publica-
ties beschikbaar over de Arbo-wet, www.minszw.nl. In de catalogus Arbeid van 
SDU in Den Haag (www.sdu.nl) staan ook publicaties over de Arbo-wet. Daar-
naast geeft Movisie informatie aan vrijwilligersorganisaties.
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�.2 Arbeidstijdenwet 
In de Arbeidstijdenwet zijn onder andere de werk- en rusttijden vastgelegd in 
de vorm van het maximaal aantal uren werk per dag, per week en per kwartaal 
alsook de pauzes, het maximaal aantal uren bereikbaarheidsdienst en het mini-
mum aantal uren rust tussen twee werkperiodes. Ook gelden regels voor het 
werken op zondag en ‘s nachts. Er zijn speciale bepalingen voor zwangere en 
zogende vrouwen. Toezicht geschiedt door de Arbeidsinspectie. 

4 Ministerie Financiën (www.minfin.nl)

4.1 BTW
Amateurkunstverenigingen zijn voor hun hoofdactiviteiten vrijgesteld van BTW. 
Ten aanzien van de nevenactiviteiten geldt dat tot een bepaalde hoogte aan 
inkomsten. 

5 Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.minocw.nl)

5.1 Auteurswet
De Auteurswet geldt o.a. bij het ten gehore brengen van muziek van derden 
(BUMA/STEMRA) en het gebruik van bladmuziek. Veel bonden hebben een 
afkoop regeling met de BUMA/STEMRA getroffen. 

5.2 Monumentenwet
Het kan voorkomen dat een amateurkunstorganisatie in een monumentaal pand 
is gehuisvest. Dit brengt specifieke rechten en plichten met zich mee. Deze 
staan beschreven in de Monumentenwet.

6 Gemeenten

6.1 Lokale subsidieverordening
Gemeenten moeten op basis van de Algemene wet bestuursrecht een subsidie-
verordening maken. Hiermee krijgen amateurkunstenaars te maken als ze een 
financiële bijdrage van de gemeente willen.
De Handreiking kent modellen voor de amateurkunstverordeningen.

6.2 Plaatselijke verordening/vergunningen
Elke gemeente heeft een plaatselijke verordening. Amateurkunstenaars komen 
hier met name mee in aanmerking als hun activiteiten of hun publiek overlast 
zouden geven voor de omgeving.
Daarnaast geeft de gemeenten diverse vergunningen af. Naast de reeds ge-
noemde is de evenementenvergunning voor amateurkunstenaars van belang.
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Landelijke instellingen op internet:

CJP    www.cjp.nl
Stichting Cultuurfonds BNG www.bng.nl
Cultuurnetwerk Nederland www.cultuurnetwerk.nl
Interprovinciaal Overleg www.ipo.nl
Kunst en Zaken www.kunst-en-zaken.nl
Kunstconnectie www.kunstconnectie.nl
Kunstfactor  www.kunstfactor.nl
Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten www.volksuniversiteit.nl
Muziek Centrum Nederland www.muziekcentrumnederland.nl
Nederlands Centrum voor Volkscultuur www.volkscultuur.nl
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap www.minocw.nl
Programmafonds Cultuurparticipatie www.cultuurparticipatie.nl
Raad van Twaalf www.raadvantwaalf.nl
Vereniging van Nederlandse Gemeenten www.vng.nl

Websites provinciale steunfunctie-instellingen

Groningen
Theaterwerkplaats www.deprinsvangroningen.nl
Regionale Cultuurplannen  www.regionalecultuurplannen.nl
Popkoepel  www.groverpop.nl 

Friesland
Steunfunctie-instelling  www.keunstwurk.nl
Popkoepel  www.friesland-pop.nl 

Drenthe
Steunfunctie-instelling  www.kcdr.nl 

Overijssel
Steunfunctie-instelling  www.kco.nl 

Gelderland
Steunfunctie-instelling  www.skcg.nl 

Limburg
Steunfunctie-instelling  www.huisvoordekunstenlimburg.nl 

Noord-Brabant
 Steunfunctie-instelling  www.cvakunst.nl
 Popkoepel  www.bramonline.nl 
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Zeeland
Steunfunctie-instelling www.scoopzld.nl
Popkoepel  www.poppuntzld.nl 

Utrecht
Steunfunctie-instelling www.zimihc.nl
Popkoepel  www.popstartutrecht.nl 

Zuid-Holland
Steunfunctie-instelling  www.kunstgebouw.nl
Popkoepel  www.popunie.nl 

Noord-Holland
Steunfunctie-instelling  www.dekunst.net
Popkoepel  www.nhpop.nl 

Flevoland
Steunfunctie-instelling www.centrumamateurkunst.nl 
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Colofon
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1. Landelijk
Ministerie van OCW  Toon Kets  
Raad voor Cultuur  Willemijn in ’t Veld 
Kunstconnectie  Ap de Vries  
Cultuurnetwerk  Paul Vogelezang
Kosmopolis  Jantien Hadders

2. Provinciaal
Provincie Noord-Holland  Ellen Koning 
Huis voor de Kunsten Limburg  Leo Benders
Centrum voor Amateurkunst N-Br  Johan Brosens

�. Lokaal
Gemeente Sneek  Arno Brok (burg.)
Gemeente Arnhem  Rita Weeda (weth.)
    Annemieke Vervoort
Gemeente Utrecht  Cees van Eijk (weth.)
    Charles van Zanten
Gemeente Helmond  Kees Bethlehem (weth)
    Jan Bongaarts 

Stichting Kunstzinnige Vorming R’dam    Dirk Monsma 
Centrum v.d. Kunsten Bergen op Zoom  Astrid Vrolijk 

Redactiecommissie

 Kunstfactor:  Hans Heimans    
     h.heimans@kunstfactor.nl
     Leo van der Meer 
     l.meer@upcmail.nl

 Vereniging van Ned. Gemeenten:  Lydia Jongmans 
     lydia.jongmans@vng.nl
     Quirijn van den Hoogen (hoofdauteur)
     quirijn.vandenhoogen@vng.nl
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Informanten:
Kees van den Berg (Helmond)
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Betty Zwager (Sneek)
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 Vereniging van Ned. Gemeenten:
 Subsidieverordeningen + toelichting   Lydia Jongmans

Foto’s
 Eric Kampherbeek, http://www.lacouleur.nl

Ontwerp
 Taluut ontwerp, www.taluut.nl

Drukwerk
 Flevodruk, Harderwijk
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Tips voor een 
goed amateurkunstbeleid
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Maak een inventarisatie van de organisaties voor amateurkunst en cultuuredu-
catie in de gemeente en regio (zowel verenigingen als ondersteuningsinstel-
lingen op het gebied van kunsteducatie). Zij zijn partners bij het vormgeven van 
het amateurbeleid, ook als ze geen rechtstreekse subsidierelatie met de ge-
meente hebben. Denk ook aan de ongeorganiseerde amateurs.

Bekijk aan de hand van de bevolkingsopbouw van de gemeente of specifieke 
groepen van amateurkunstbeleid zijn uitgesloten. 

Amateurkunstbeleid is breder dan het tegemoet komen aan de behoeften van 
de amateurverenigingen. Een gemeente kan ervoor kiezen vooral de georgani-
seerde amateurs te bedienen, maar kan ook eigen doelstellingen aan het ama-
teurkunstbeleid verbinden en bijvoorbeeld eisen aan de vereniging stellen, dan 
wel met andere instrumenten het beleid vormgeven.

Inventariseer met de afdeling Ruimtelijke Ordening welke gebouwen geschikt 
zijn of kunnen worden gemaakt voor amateurs. Analyseer wat de toekomst van 
deze gebouwen is. Neem contact op met de kerkelijke gemeente(n), zodat dui-
delijk wordt welke kerkgebouwen mogelijk beschikbaar komen.

Zet amateurkunst in als instrument bij wijkvernieuwing of ontwikkeling van 
nieuwe wijken. De kosten voor amateurprojecten vormen vaak een fractie van 
de totale projectkosten bij wijkvernieuwing. Het effect van amateurkunst in 
termen van binding met de wijk is onbetaalbaar. Laat daarbij overigens ruimte 
voor professionals uit de cultuurwereld voor het uitwerken van de projecten. 
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Tips voor een goed 
amateurkunstbeleid
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Amateurkunst kan voor publieke gebouwen als scholen en bibliotheken een 
invulling in avonduren en vakantieperiodes betekenen. De sociale veiligheid 
rond de gebouwen neemt daardoor toe. Houd daar bij het plannen van de voor-
zieningen rekening mee.

Neem in adviescommissies voor het cultuurbeleid kenners van het lokale ama-
teurkunstveld op. Dat maakt verbindingen met professionele kunstbeoefening 
mogelijk, maar bevordert ook dat amateurkunst op haar eigen merites beoor-
deeld wordt.

Amateurkunst kan een forse bijdrage leveren aan stads- of dorpspromotie. Een 
inventarisatie van het plaatselijke amateurleven dient dus als input voor toeris-
tisch beleid van de gemeente.

Een gemeentelijke cultuurprijs is een simpel en effectief middel om amateur-
kunstbeoefening in het zonnetje te zetten.

Ontwikkel instrumenten waardoor amateurkunstverenigingen elkaar ontmoe-
ten, zodat zij hun activiteiten op elkaar kunnen afstemmen. Niets is teleurstel-
lender dan twee verenigingen die kort na elkaar hetzelfde oratorium uitvoe-
ren.

Een bloeiend amateurkunstklimaat begint bij kinderen die de kans krijgen zich 
te oriënteren, scholen en ontwikkelen in een kunstdiscipline.
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