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Bestuurs-
verslag

inleiding
‘ Kunst zorgt ervoor dat amster-
dam de vrije open stad blijft die 
het is, die met nieuwkomers 
vernieuwing binnenhaalt en die 
bruggen slaat naar mensen en 
steden die onze vrijheid nog 
niet kennen’ 

Afkomstig uit de rede van de 
cultuurwethouder Carolien 
Gehrels bij de uitreiking van de  
Amsterdamprijs voor de Kunst  
2013, ook gepubliceerd in de  
speciale Amsterdamprijs-bijlage  
in het NRC Handelsblad van 
30/31 augustus 2013.
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2013 was een topjaar voor kunst  
in de stad. amsterdam vierde 
voluit 400 jaar grachten en de  
jubilea van een groot aantal  
culturele organisaties. het was  
ook het jaar waarin zowel het 
stedelijk Museum als het rijks-
museum na vele jaren verbouw 
eindelijk open gingen en als 
magneten werkten op bezoe-
kers uit binnen- en buitenland. 
internationale media van the 
new York times tot aan oprah’s 
o Magazine prezen amsterdam  
om haar creativiteit en veelzijdig  
kunstaanbod. en dat is inder-
daad onze kracht. de top, de 
breedte, ervaring en experiment,  
de vruchtbare voedingsbodem, 
een onuitputtelijk reservoir aan 
talent. zie het overweldigende 
bewijsmateriaal in het overzicht 
verderop van door het aFK in 
2013 toegekende projecten en 
programma’s. 

2013 was het eerste jaar van 
ons nieuwe beleidsplan ‘voor 
de kunst. voor de stad’. Met dit 
beleidsplan blijft het aFK trouw 
aan zichzelf en aan de stad door 
het breed toegankelijke fonds te  
zijn en te blijven dat ruim baan 
geeft aan talent, creativiteit, 
ondernemerschap, diversiteit 
en publieksbereik. traditioneel 
loopt het aantal aanvragen in 
een eerste jaar achter bij de 
verwachtingen. zo ook in 2013. 
desondanks honoreerde het 
aFK 574 aanvragen voor een 
bedrag van circa €7,1 miljoen. 

2013 was het tiende jaar van de 
amsterdamprijs voor de Kunst, 
de belangrijkste kunstprijs van de  

hoofdstad. de prijs wordt jaar-
lijks door het aFK uitgereikt aan 
drie kunstenaars of in stellingen 
die een bijzondere en voor-
beeldstellende bijdrage leveren 
aan de kunsten in amsterdam. 

2013 was een jaar met twee 
gezichten. het blijft een moeilijke  
tijd met instellingen die onder 
druk staan, sluiten en groepen  
die zich nood gedwongen 
op heffen. Wij zien daarentegen 
ook veel kunstenaars en orga-
nisaties die zoeken naar andere 
oplossingen, nieuwe initiatieven 
en coalities. het is onze taak om 
kunstenaars en instellingen in 
staat te stellen te doen waar ze 
goed in zijn, en zo vrij mogelijk 
te opereren. de in april 2013 
ge lanceerde amsterdamse 
Cultuurlening is daar één voor-
beeld van. 

2013 was een mooi jaar. dat is 
de verdienste van velen. ik wil 
graag iedereen danken voor zijn 
en haar inzet en betrokkenheid. 
een speciaal woord van dank 
voor onze stagiaires. zij werken 
volop mee en zijn onmisbaar 
in onze – kleine – organisatie. 
ook het aFK merkt hoe er meer 
moet met minder geld voor 
het apparaat. het is een lastige 
maar ook uitdagende spagaat. 

dat laatste vindt ook jurist, publi-
cist en rechtsfilosoof heikelien 
verrijn stuart, sinds 1 augustus 
2013 voorzitter van de raad van  
toezicht van het aFK en opvolger  
van jet Bussemaker. Met verrijn  
stuart koos het aFK voor bestuur-
lijke ervaring en engagement. 

aFK jaarverslag 2013
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2013 was ook voor mij een bij-
zonder jaar. per 1 juni trad ik 
aan als directeur van het aFK 
waarvan ik sinds 2007 adjunct-
directeur was. 

2013 was het jaar van de kroning  
van de nieuwe koning. naast de  
verspreiding van het bijzondere 
gouden Boekje ‘het Muizenhuis 
~ sam & julia, het grote feest’ 
onder alle leerlingen van groepen  
1 tot en met 4 van de basis-
scholen in amsterdam, organi-
seerde het aFK op initiatief 
van de gemeente amsterdam 
een ontwerpwedstrijd voor een 
beeltenis van koning Willem-
alexander voor de raadzaal van 
het stadhuis. Marjolein rothman  
won en mag haar stalen en deels  
doorzichtige sculptuur reali-
seren. een verbindende schakel  
tussen de nieuwe ge meenteraad 
en de amsterdamse bevolking. 

last but not least was 2013 het 
jaar waarin fotograaf ringel 
goslinga, bekend van zijn foto’s 
voor nrC en zijn boek Family 
tree, een bijdrage van het aFK 
kreeg voor zijn project Circling 
around to sang. de in 1938 te 
Kanton geboren to sang ves-
tigde zich via paramaribo in een 
studio aan de amsterdamse 
albert Cuypstraat. daar maakte 
to sang felgekleurde familie-
portretten door zwart-witfoto’s 
met de hand in te kleuren.  
goslinga leerde zijn werk kennen  
door een documentaire van 
johan van der Keuken en raakte  
geïnspireerd. hij kreeg to sang’s  
camera in bruikleen, zocht  
to sang op en besloot buiten  

in een cirkel rond to sang’s voor-
malige studio mensen vast te 
leggen. ik ben er bijzonder trots 
op dat goslinga met de camera 
van to sang beeld wilde geven 
aan de verschillende kunstenaars  
en medewerkers die met hun 
persoonlijke impressies dit jaar-
verslag tot leven brengen.

ik dankte al eerder een ieder 
bij het aFK voor inzet en 
betrokken heid en een mooi 
jaar. die dank strekt zich ook uit 
tot de gemeente amsterdam, 
onze partners, leden van onze 
raad van toezicht, adviseurs en 
natuurlijk de mensen voor wie 
het aFK het allemaal doet.  
de bevlogenheid, inspiratie en 
de kunst die zij maken, raken 
en verrassen ons elke dag weer. 
daar is geen twijfel over en  
daar blijft het aFK voor staan.  
zo wordt elk jaar een mooi jaar. 

Clayde Menso
directeur-bestuurder  
stichting amsterdams Fonds 
voor de Kunst

amsterdam, 19 maart 2014

Missie en 
doelstellingen
Missie

het amsterdams Fonds voor de Kunst (hierna: aFK) 
investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt.

deze missie volgt uit onze overtuiging dat een grote 
culturele rijkdom en verscheidenheid een stad 
aantrekkelijk maakt voor bewoners, bezoekers en 
bedrijven. daarnaast maakt kunst en cultuur onlos-
makelijk deel uit van de identiteit van amsterdam. 

het aFK geeft uitvoering aan het cultuurbeleid 
van de gemeente amsterdam. elke vier jaar geeft 
de amsterdamse gemeenteraad aan binnen welke 
kaders we activiteiten kunnen ontwikkelen. ons 
hierop afgestemde beleid voor de jaren 2013-2016 
is vastgelegd in het beleidsplan ‘voor de Kunst. 
voor de stad’. We zijn er voor alle disciplines, voor 
kunstenaars, kunstinstellingen en kunstorganisaties, 
voor professioneel en amateur, voor het experiment 
en de bewezen kwaliteit, voor binnen en buiten  
de ring. onze missie brengen we in praktijk door 
op een toegankelijke, klantgerichte, efficiënte en 
deskundige wijze:
•	 te investeren in professionele kunsten  

in amsterdam
•	 te investeren in cultuurparticipatie  

in amsterdam
•	 het draagvlak voor kunst in amsterdam  

te vergroten, zoals met de amsterdamprijs 
voor de Kunst 

stichting amsterdams Fonds voor de Kunst is statu-
tair gevestigd te amsterdam. 

doelstellingen
het aFK steunt projecten en programma’s die de 
belangstelling voor kunst en cultuur vergroten,  
een breed publiek aanspreken en de pluriformiteit 
van het kunstaanbod in stand houden. Culturele 
diversiteit is een maatschappelijk gegeven. het aFK  
vindt het van belang deze diversiteit in het aanbod, 
het publiek en de culturele instelling zelf terug te 
zien. ook steunen we avontuurlijke kunst, want 
alleen door innovatie en experiment kan kunst blijven 
groeien.  
 
het aFK wil in deze beleidsperiode extra draagvlak 
creëren voor kunst en cultuur bij zowel het publiek 
als de politiek. een belangrijke voorwaarde voor 
ondersteuning is daarom dat niet alleen de artistieke  
en zakelijke kwaliteit van de projecten en programma’s  
hoog is, maar dat ook wordt gestreefd naar een 
optimaal publieksbereik, onderlinge samenwerking 
en ondernemerschap. 

op basis van deze doelstellingen heeft het aFK 
prestatie-indicatoren bepaald die ook zijn opge-
nomen in de subsidieafspraken met de gemeente 
amsterdam. de voor de indicatoren opgenomen 
waarden zijn streefwaarden en geen harde normen. 
deze indicatoren worden gebruikt om de realisatie 
van de doelstellingen te meten. naast de monitoring-
functie bieden zij handvatten voor bijsturing. de 
indicatoren zijn per doelstelling in onderstaand 
schema weergegeven.

de uitkomsten 2013 op deze prestatie-indicatoren 
worden besproken op pagina 14 van dit verslag. 

Bestuursverslag09

indicatoren / doelstellingen beleid

aantal aanvragen per jaar (>1.000) x x x

aantal projecten/programma’s gericht op cultuurparticipatie  
(aantal aanvragen >175)

x x

aantal projecten/programma’s gericht op de fase bekwamen  
binnen de keten talentontwikkeling (>20)

x

spreiding uitvoerings- en presentatie locaties over stads delen  
(noord 10%, West 15%, nieuw West 10%, oost 15%, zuid 10%,  
zuid oost 10%, centrum 30%)

x x

spreiding projecten/programma’s (aantallen en € besteding)  
kunst disciplines. professionele kunst: BKFnMv 40%, film 5%,  
theater 23,5%, dans 6%, letteren 2%, muziek/muziek theater 23,5% 
(exclusief bijzondere projecten)

x x

percentage projecten/programma’s (in aantallen en € besteding)  
duidelijk gericht op culturele diversiteit >15%

x

percentage projecten/programma’s (in aantallen en € besteding)  
duidelijk gericht op innovatie en experiment >10%

x

percentage projecten/programma’s (in aantallen en € besteding)  
nieuwe makers >15%

x

percentage projecten/programma’s (in aantallen en € besteding)  
met duidelijke inzet op cultureel ondernemerschap >20%

x

percentage projecten/programma’s (in aantallen en € besteding)  
met duidelijke inzet op samenwerking>20%

x

ve
rg

ro
te

n
 

b
e

la
n

g
st

e
lli

n
g

  
ku

n
st

 e
n

 c
u

lt
u

u
r

b
re

e
d

 
p

u
b

lie
k

p
lu

ri
fo

rm
it

e
it

 
ku

n
st

aa
n

b
o

d

cu
lt

u
re

le
 

d
iv

e
rs

it
e

it

in
n

o
va

ti
e

 e
n

 
e

xp
e

ri
m

e
n

t

cu
lt

u
re

e
l 

o
n

d
e

rn
e

m
e

rs
ch

ap

sa
m

e
n

w
e

rk
in

g

aFK jaarverslag 2013



1110 AFK jAArverslAg 2013 Bestuursverslag

regelingen  
en instruMenten
regeling proFessionele Kunst  
en regeling CultuurpartiCipatie

vanaf 2013 heeft het aFK twee regelingen: de rege-
ling professionele kunst en de regeling cultuur-
participatie. Beide regelingen zijn even belangrijk, 
want zonder actieve cultuurparticipatie, gericht op  
alle lagen van de amsterdamse bevolking, kan de  
bloeiende amsterdamse kunstensector niet bestaan.  
Met slechts twee regelingen willen we zo effectief 
en efficiënt mogelijk zijn en onze laagdrempeligheid  
en zorgvuldigheid behouden. Met ingang van de 
beleidsperiode 2013-2016 kent het aFK binnen beide  
regelingen geen meerjarige subsidiëring. Wel be staat 
de mogelijkheid om een programmafinanciering 
(een reeks of serie voor maximaal één jaar) aan te 
vragen. de minimaal aan te vragen bijdrage binnen 
beide regelingen bedraagt €2.500.

de regeling professionele kunst richt zich op het 
maken en presenteren van projecten en programma’s  
van kunstenaars en kunstinstellingen op het gebied 
van theater, muziektheater, dans, beeldende kunst, 
vormgeving, mode, architectuur, film, nieuwe media, 
literatuur, muziek en alle dwarsverbanden tussen 
de verschillende disciplines. Binnen deze regeling 
vallen bijvoorbeeld aanvragen voor festivals, expo-
sities, theaterproducties, installaties en performan-
ces, beeldende kunst in de openbare ruimte, maar  
ook onderzoeksgeld voor kunstenaars en aanvragen  
van opdrachtgevers voor beeldende kunst in de 
openbare ruimte.

de regeling cultuurparticipatie richt zich op projecten  
die de deelname aan en betrokkenheid bij kunst en 
cultuur in de stad bevorderen. Binnen deze regeling  
kunnen bijdragen worden aangevraagd voor 
buiten schoolse projecten of programma’s, gericht 
op de fase ‘bekwamen’ binnen de keten van talent-
ontwikkeling. projecten die de deelname aan kunst 
bevorderen (amateurkunst) en/of het draagvlak 
voor kunst en cultuur verbreden, zoals community 
art-projecten, vallen ook binnen deze regeling.

een project of een programma kan karakteristieken 
vertonen die passen bij beide regelingen. net zoals 
grenzen vervagen tussen de diverse kunstdiscipli-
nes, kunnen we ook hier het onderscheid niet altijd 
maken. Maar binnen de regeling cultuurparticipatie 
moet de doelstelling van het project of programma 
in ieder geval primair zijn gericht op participatie of 
actieve deelname bij kunst en cultuur.

het aFK verleent binnen de regeling professionele 
kunst en cultuurparticipatie bijdragen op basis van 
tekortfinanciering: de toekenning bepaalt de maxi-
male hoogte van de subsidie, de inhoudelijke en  
financiële verantwoording en het hieruit blijkende 
tekort bepaalt de definitieve hoogte van de bijdrage. 

overige instruMenten
naast de uitvoering van de regeling professionele 
kunst en de regeling cultuurparticipatie, inves-
teert het aFK, in samenwerking met partners, via 
andere instrumenten in kunst en cultuur. deze 
instrumenten zijn de amsterdamse Cultuurlening, 

het crowdf undingplatform voordekunst en het 
financierings platform Cinecrowd. het aFK is ver-
antwoordelijk voor (een deel van) de financiële 
middelen; de feitelijke uitvoering wordt verricht 
door de samenwerkingspartner. via deze samen-
werkingsverbanden beoogt het aFK zo efficiënt 
mogelijk tegemoet te komen aan de diversiteit aan 
financieringsbehoeften uit het kunstenveld.

in april 2013 is de amsterdamse Cultuurlening 
gelanceerd. de lening, een initiatief van het aFK in 
samenwerking met stichting BorgstellingsFonds 
Kunstenaars voor de kunsten- en creatieve sector,  
Cultuur-ondernemen en triodos Bank, biedt amster-
damse kunstenaars en amsterdamse culturele 
organisaties de mogelijkheid om te investeren in hun 
beroepspraktijk. zij kunnen de lening bijvoorbeeld 
inzetten voor de aanschaf van instrumenten, appa-
ratuur, materiaal, computers, (digitale) camera’s of 
software, maar ook presentatie- en promotiemiddelen. 
aanvragers kunnen tegen 3% rente een bedrag tussen  
€1.000 en maximaal €10.000 lenen. voor grotere 
leningen wordt samengewerkt met de triodos Bank 
en wordt een marktconforme rente gehanteerd.
als onderdeel van de amsterdamse Cultuurlening 
verzorgt Cultuur-ondernemen een inhoudelijk 
trainings- en begeleidingsprogramma waarmee 
kredietaanvragers ondernemende competenties 
en vaardigheden kunnen versterken. Kredietaan-
vragers die gebruik maken van de lening, hebben 
tegen een sterk gereduceerd tarief toegang tot de 
training-, coaching- en begeleidingsdiensten van 
Cultuur-ondernemen. 

projecten die via het crowdfundingplatform voor-
dekunst financiering proberen aan te trekken, 
komen in aanmerking voor een bijdrage vanuit de 
middelen die het aFK ter beschikking heeft gesteld 
aan het platform. aan de hand van vooraf door het 
aFK gedefinieerde selectiecriteria worden deze 
projecten geselecteerd door stichting voordekunst. 
door dit samenwerkingsverband stimuleert het 
aFK het maatschappelijke draagvlak voor kunst. 
donateurs bepalen via voordekunst mede het 
kunst- en cultuuraanbod in hun directe omgeving. 
het aFK is zo bovendien in staat kleinere bijdragen 
te verstrekken aan amsterdamse kunstprojecten. 
stichting voordekunst is verzelfstandigd in 2011. de 
intellectuele eigendomsrechten zijn echter nog in 
handen van het aFK. naar verwachting worden deze 
in 2014 overgedragen aan de stichting voordekunst. 

specifiek voor de filmindustrie is het aFK in 2013 
een pilot gestart in samenwerking met Cinecrowd. 
het aFK heeft €25.000 ter beschikking gesteld. 
deze middelen worden ingezet voor projecten 
van amsterdamse makers op het door Cinecrowd 
beheerde financieringsplatform. de middelen van 
het aFK fungeren op deze wijze als vliegwiel om 
donateurs over de streep te trekken en de rest-
financiering via crowdfunding succesvol rond te 
krijgen. de bijdrage uit het budget bedraagt maxi-
maal €2.500 en minimaal €1.000 per film.

aMsterdaMprijs voor de Kunst
de amsterdamprijs voor de Kunst is de belangrijkste 
kunstprijs van amsterdam. de uitreiking ervan is 
een specifieke taak van het aFK, die nader wordt 
toegelicht op pagina 23 van dit verslag. 
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WerKWijze
Beoordeling en Criteria

aanvragen binnen de regeling professionele kunst 
en de regeling cultuurparticipatie kunnen op ieder 
moment van de dag worden ingediend via het digitale 
aanvraagformulier. er zijn geen inzendtermijnen. 
de behandeling van een aanvraag varieert van één 
werkdag tot uiterlijk dertien weken. de behandel-
termijn is afhankelijk van de (financiële) omvang 
van het project, maar ook van de complexiteit en 
urgentie van de aanvraag.  
 
Met ingang van 2013 hanteert het aFK voor alle 
aanvragen een eigen inkomstennorm van minimaal 
25%. tot de eigen inkomsten rekenen we naast 
publieksinkomsten en een eventuele eigen bijdrage 
ook de financiering uit sponsoring, donaties, private 
fondsen en vriendenstichtingen. 

naast de toetsing op de eigen inkomstennorm en 
andere formele criteria zoals indientermijn en voor 
ontwikkelplannen maximaal belastbaar inkomen, 
beoordeelt het aFK alle aanvragen op twee criteria: 
kwaliteit en publieksbereik.

een plan moet artistiek en zakelijk van goede  
kwaliteit zijn. We willen vooraf een duidelijk beeld 
van het resultaat. de artistieke kwaliteit wordt aan 
de hand van de volgende punten getoetst: vakman-
schap, oorspronkelijkheid, zeggingskracht en de 
positionering ten opzichte van ander aanbod en 
andere initiatieven in amsterdam. daarnaast is de 
vertaling van het (artistieke) plan naar een goed 
onderbouwde begroting onderdeel van de totale 
beoordeling van de ingediende aanvraag. de begro-
ting wordt beoordeeld op haalbaarheid en realisme 
in relatie tot de doelstelling van het project. ook 
letten we op samenwerking op inhoudelijk en/of 
zakelijk gebied en op de kwaliteit van planning en 
organisatie. 

Bij de verdeling van publiek geld kijken we uiteraard  
naar hoeveel publiek komt kijken en/of naar het 
aantal deelnemers (cultuurparticipatie). dit beoor-
delen we aan de hand van de aard van het project en  
de doelstellingen. We willen antwoord op de vraag 
hoeveel bezoekers of deelnemers worden verwacht, 
en waarom dat zo is. daarbij is zoveel mogelijk bezoe-
kers of deelnemers bereiken – binnen de context van 
de doelstellingen – het doel. ook bij dit criterium is 
het realistische gehalte van de inschatting belang-
rijk. het project moet een helder communicatie- en 
marketingplan bevatten, waarin doelgroepen, com-
municatiemiddelen en acties worden toegelicht 
en onderbouwd, met aandacht voor inzet van pers, 
sociale media en partners in amsterdam.

in het beoordelingsproces spelen ook track record, 
recensies, referenties, opdrachtgevers en cofinan-
ciers een rol.

spreeKuren
Kunstenaars en instellingen die voor de eerste maal 
een aanvraag doen, en waarvan de gevraagde bij-
drage niet groter is dan €5.000 (bij maximale totale 
kosten van €10.000), kunnen hun aanvraag indienen 
via het maandelijkse spreekuur. in dit spreekuur 
kunnen zij de aanvraag mondeling toelichten in 

een gesprek van maximaal een halfuur. de besluit-
vorming over een spreekuur wordt in de regel de 
dag na het gesprek bekend gemaakt.  
Begin 2013 is besloten het spreekuur ook open te 
stellen voor aanvragers die al eerder een bijdrage 
van het aFK ontvingen. het aFK wilde zo nog meer 
aanvragers in de gelegenheid stellen op een toe-
gankelijke en vlotte manier hun aanvraag in te die-
nen. in de praktijk is echter het tegenovergestelde 
gebleken. de vraag naar deelname aan het spreek-
uur werd zo groot dat het spreekuur binnen enkele 
minuten vol zat, met als gevolg dat vele plannen 
niet meer (tijdig) konden worden ingediend. om het 
spreekuur weer bereikbaar te maken, is besloten 
vanaf 1 september 2013 terug te gaan naar de 
situatie waarin alleen aanvragers die niet eerder 
een bijdrage van het aFK ontvingen zich kunnen 
melden. 

inzet adviseurs
adviseurs van het aFK zijn doorgaans specialisten  
in meerdere kunstdisciplines – kunstenaars, makers,  
docenten, critici, beschouwers – maar ook bijvoor-
beeld ondernemers en financieel deskundigen. Wat  
hen bindt, is de stad, een open blik en het vermogen  
om (ontluikend) talent, kwaliteit en innovatie te her-
kennen. Wanneer we nieuwe adviseurs aantrekken,  
houden we rekening met diversiteit in leeftijd, 
achtergrond en ervaring. Bij de toewijzing van aan-
vragen aan adviseurs wordt er op toegezien dat er 
geen sprake is van belangenverstrengeling. dit is 
tevens verankerd in het adviseursprotocol. 

niet alle aanvragen worden ter beoordeling voor-
gelegd aan adviseurs. de inhoudelijke expertise van 
de stafmedewerkers van het aFK is groot. indien de 
aanvraag binnen de organisatie afgehandeld wordt, 
dan wordt zij onderworpen aan een collegiale  
toetsing. aanvragen voor bijdragen vanaf €10.000 
worden altijd voorgelegd aan adviseurs. de advise-
ring gebeurt digitaal. daarnaast organiseert het aFK 
adviseursbijeenkomsten waarin naast de kwaliteit 
van het advies, dieper in wordt gegaan op diverse 
beleidsthema’s. in het laatste kwartaal van 2013 is 
het aFK gestart met de inzet van adviseurs tijdens 
de maandelijkse spreekuren. een overzicht van de 
in 2013 aan het aFK verbonden adviseurs is opge-
nomen op pagina 28 van dit jaarverslag. 

volledig digitaal
Met ingang van december 2013 worden wijzigingen 
van projecten of programma’s waaraan het aFK 
een bijdrage heeft toegekend, digitaal ingediend. 
op essentiële wijzigingen ten opzichte van het 
oorspronkelijke plan dient het aFK schriftelijk 
goedkeuring te verlenen. indien deze wijzigingen 
niet worden goedgekeurd, dan kan dit leiden 
tot een intrekking van de bijdrage of een lagere 
toekenning.

Met de digitalisering van de wijzigingen en het 
voorschotverzoek heeft het aFK het gehele aan-
vraag- en afwikkelingsproces gedigitaliseerd. deze 
digitalisering leidt tot een efficiëntere werkwijze, 
maar ook tot verduurzaming van ons werkproces 
en een verbetering van de mogelijkheden om data 
digitaal op te slaan, te verzamelen, te benaderen en 
te analyseren. 

alexandra Broeder studeerde 
in 2003 af als theatermaker aan 
de toneelacademie Maastricht. 
daarna volgde zij een driejarig 
traject bij theaterwerkplaats 
gasthuis in amsterdam. ze ont-
wikkelde een eigen signatuur 
en zette stappen in het pro-
fessionele theatercircuit. vanaf 
2007 begon zij voorstellingen  
te maken – voor de theaterzaal 
en op locatie – waarin uit-
sluitend kinderen meespelen. 
de (machts) verhoudingen 
tussen kinderen en volwasse-
nen vormen de rode draad. na 
de nachtvoorstelling Sweet 
Dreams in 2011 vond Broeder 
dat zij een adempauze nodig 
had. lucht, licht, ruimte en 
nieuwe inspiratie. van het aFK 
kreeg alexandra Broeder een 
ontwikkelbudget om het denken  
over een verschuiving in haar 
werk ook echt te realiseren, van  
het werken met kinderen naar 
ervaringstheater. ‘ik wil dat op  
zo’n manier doen dat het publiek  
kan vergeten dat het theater 
is. ik ga dat tot in het extreme 
doorvoeren.’ Belangrijk voor-
beeld is het deense signa dat 
compromisloos zonder subsidie 
werkt. Broeder wil ook graag 
zo compromisloos mogelijk 
werken, maar er zijn best veel 

regels en de druk om bepaalde 
percentages te halen. ‘dus ga 
je nu de compromissen aan, of 
doe je dat als je groot en sterk 
bent?’ die zoektocht zal nog 
duren. Maar in september 2014 
komt The Zone, een theater-
ervaring verspreid over een 
aantal dagen, een zoektocht 
naar jezelf, geïnspireerd op de  
filmklassieker Stalker van andrej  
tarkovski. ‘de individuele be- 
leving is nu heel belangrijk, niet  
alleen als kick, maar ook de 
intrinsieke zoektocht. Mensen 
zijn op zoek naar een unieke 
ervaring.’

intervieW

‘ ik wil dat het publiek vergeet 
dat het theater is’

alexandra Broeder
theatermaakster

aFK jaarverslag 2013
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professionele kunst (op basis van bestedingen, 
exclusief speciale projecten). indien er sprake was 
van een project of programma met crossovers tussen 
verschillende disciplines, dan is de keuze van de 
aanvrager bepalend geweest voor de indeling.

de feitelijke bestedingen lagen in 2013 nagenoeg 
op het niveau van de streefwaarden. de verdeling 
op basis van het toegekende aantal projecten en 
programma’s geeft een gelijk beeld. de discipline 
muziek/muziektheater blijft daarentegen met 
17% achter op de 23,5% zoals opgenomen in de 
doelstellingen (% in aantallen toekenningen: 22%). 
in 2013 is het gemiddeld toegekende bedrag voor 
deze discipline sterk gedaald onder invloed van de 
uitsluiting van kunstenplaninstellingen. deze orga-
nisaties, die in het verleden bijzondere projecten 
konden realiseren met projectgelden via het aFK, 
kunnen met ingang van 2013 geen aanvraag meer 
bij ons indienen. de discipline film is met 8% van de 
bestedingen (en 10% in aantallen gemeten) beter 
vertegenwoordigd dan verwacht. het loslaten van 
de maximale bijdrage (tot en met 2012: €5.000) 
heeft de mogelijkheden bij het aFK voor aanvragers 
gericht op deze discipline sterk verruimd en dat is 
zichtbaar in de resultaten. 

Binnen de regeling cultuurparticipatie wordt niet 
gestuurd op disciplines maar op zogenaamde deel-
gebieden. hier wordt onderscheid gemaakt tussen 
amateurkunst, community art en talentontwikkeling 

projeCtBezoeKen
Wanneer het aFK een project ondersteunt, dan 
proberen medewerkers, adviseurs of directie aan-
wezig te zijn bij de opening, de première of een van 
de voorstellingen. alle voorstellingen, programma’s 
en events bezoeken is helaas niet mogelijk. toch 
streven we ernaar om er zoveel mogelijk met eigen 
ogen te zien. door gerealiseerde projecten te bekij-
ken, te beluisteren en te ervaren, leren we veel over 
de kwaliteit, de sfeer, het publiek en de organisatie. 
deze informatie betrekken we bij de evaluatie van 
het project.

BezWaarMogelijKheid
op ieder formeel besluit van het aFK kan op grond 
van de algemene wet bestuursrecht bezwaar worden  
gemaakt. het aFK heeft hiertoe een bezwaar-
commissie aangesteld. paul Waarts (voorzitter), 
simone de Waard, joanna van der zanden, jurriaan 
röntgen en Françoise van varsseveld (secretaris 
vanaf 1 december) maakten in 2013 onderdeel uit 
van de bezwaarcommissie. 

prestaties 2013
het aFK heeft in 2013 in totaal 574 bijdragen ver-
leend binnen de regeling professionele kunst en 
de regeling cultuurparticipatie, de amsterdamprijs 
voor de Kunst, en diverse speciale projecten en  
trajecten zoals het buurtfonds, de wedstrijd Beeld 
van de Koning en de amsterdamse Cultuurlening. 

in deze paragraaf wordt stilgestaan bij de wijze 
waarop het aFK met deze bijdragen de gestelde 
doelen heeft gerealiseerd. de op pagina 9 weer-
gegeven indicatoren en streefwaarden vormen 
hierbij de leidraad. de uitkomsten op de indicatoren 
zijn gebaseerd op de aanvraaggegevens van de in 
2013 toegekende projecten en programma’s. 

aantal aanvragen
in 2013 heeft het aFK op 920 aanvragen besloten. 
het betrof hier 690 aanvragen binnen de regeling 
professionele kunst en 184 aanvragen binnen de 
regeling cultuurparticipatie. 46 aanvragen zijn 
behandeld buiten onze twee reguliere regelingen, 
waaronder 34 inzendingen voor de wedstrijd Beeld 
van de Koning. het aFK streeft ernaar minimaal 
1.000 aanvragen per jaar te behandelen. dit aantal 
is in 2013 net niet behaald, grotendeels als gevolg 
van het seizoenspatroon dat zich aftekent binnen 
een beleidsperiode (ter illustratie: in 2010 lag het 
aantal behandelde aanvragen 14% hoger dan in 2009,  
het eerste jaar van de voorgaande beleidsperiode). 
de streefwaarde zal daarom geen aanpassing 
behoeven. 

naast de directe behandeling van aanvragen door 
het aFK, zijn er via de door het aFK gefinancierde 
overige instrumenten in totaal 72 bijdragen en 
leningen verstrekt. het gaat hier om de bijdragen 
via voordekunst (55) en Cinecrowd (3) en leningen 
verstrekt via de in 2013 geïntroduceerde amster-
damse Cultuurlening (14). 

het aantal behandelde aanvragen onder de regeling 
cultuurparticipatie lag met 184 boven het streefcijfer 
175. ten opzichte van de voorgaande beleidsperiode  
heeft het aFK ingrijpende wijzigingen doorgevoerd 

op dit taakgebied. in overeenstemming met het 
kunstenplan – mede als gevolg van de introductie 
van het basispakket cultuureducatie – kunnen 
met ingang van 2013 geen aanvragen voor binnen-
schoolse cultuureducatie meer worden ingediend 
en zijn de aanvraagmogelijkheden voor talentont-
wikkeling beperkt tot die projecten en programma’s 
die zich richten op de fase ‘bekwamen’. voor deze 
laatste categorie streeft het aFK naar minimaal 
20 toekenningen per jaar: in 2013 waren dit er 16, 
met een besteding van in totaal €141.908 (op een 
totaal aantal aanvragen van 42). de toestroom van 
het aantal aanvragen binnen deze specifieke fase 
van talentontwikkeling is in kwantiteit en kwaliteit 
achtergebleven op de verwachtingen. een groot 
deel van de aanvragen miste de aansluiting met de 
specifieke fase. op het gebied van talentontwikke-
ling zullen we ons met relevante partijen buigen 
over alternatieven om de gestelde doelen voor de 
fase ‘bekwamen’ ook daadwerkelijk te realiseren.

spreiding stadsdelen
het aFK financiert projecten en programma’s in 
amsterdam. Wij hechten veel waarde aan een goede 
spreiding over de stad omdat dit bijdraagt aan het 
vergroten van de belangstelling voor kunst en cultuur  
en de verbreding van het publiek. de spreiding van 
uitvoerings- en presentatielocaties wordt vanuit 
een tweetal invalshoeken gemeten: enerzijds op 
basis van het aantal stadsdelen dat wordt bereikt 
met de projecten en programma’s waaraan het aFK 
een bijdrage heeft geleverd (waarbij één project 
meerdere stadsdelen kan bereiken), anderzijds op  
basis van de spreiding van de verwachte bezoekers-
aantallen. de ver deling van middelen (euroverdeling)  
over de stadsdelen in vergelijking tot de streef-
waarden is op de volgende pagina in een grafiek 
weergegeven, met vermelding van het aantal pro-
jecten en programma’s per stadsdeel. 

uit de verdeling blijkt dat de stadsdelen nieuw-
West en zuidoost, en in mindere mate stadsdeel 
oost achterblijven op de streefwaarden. Centrum 
is als stadsdeel, conform de verwachting, sterk 
vertegenwoordigd. veel projecten en programma’s 
bereiken meer dan één stadsdeel: vaak is dit het 
centrum en een andere locatie. dit verklaart deels 
het hoge percentage centrum. in 2014 zal het aFK 
actief inzetten op het stimuleren van locaties in die 
stadsdelen die achterblijven op de gestelde streef-
cijfers. hiervoor zal onder meer afstemming worden 
gezocht met de locaties in deze stadsdelen en zullen 
in samenspraak met cultuurverkenners speciale 
consulten worden ingezet. 

spreiding KunstdisCiplines
het aFK staat voor een zo gevarieerd mogelijk –  
dus pluriform – kunstaanbod en verstrekt bijdragen  
aan projecten en programma’s binnen alle kunst-
disciplines. extern communiceert het aFK één budget  
voor de uitvoering van de regeling professionele 
kunst. intern wordt dit budget verdeeld over de 
diverse disciplines. deze interne verdeling geef ons 
handvatten om waar nodig bij te kunnen sturen  
(bijvoorbeeld door gerichte communicatie-uitingen).  
Bovendien kunnen op basis van deze verdeling 
gespecialiseerde stafleden en adviseurs worden  
ingezet. de diagram op de volgende pagina geeft  
de verdeling naar discipline weer binnen de regeling  

BKFNMV (streefwaarde 40%)

Film (streefwaarde 5%)

Theater (streefwaarde 23,5%)

Dans (streefwaarde 6%)

Letteren (streefwaarde 2%)

Muziek/muziektheater (streefwaarde 23,5%)
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Exclusief niet locatiegebonden bijdragen, 
 zoals de Amsterdamse Cultuurlening.

spreiding KunstdisCiplines
 

Bestedingen professionele kunst, exclusief speciale projecten
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voor de procentuele verdeling binnen de regeling 
cultuurparticipatie zijn vooraf geen streefwaarden 
gedefinieerd. Wel is het beschikbare budget intern 
verdeeld over de deelgebieden. voor talentontwik-
keling – fase ‘bekwamen’ – bedroeg het budget 
voor 2013 €600.000. zoals eerder in deze paragraaf 
besproken, is hiervan slechts een zeer beperkt deel 
besteed. 

in 2013 zijn er 74 amateurkunstaanvragen behandeld;  
dit zijn er ruim 25% meer dan in 2012. de maximaal 
aan te vragen bijdrage voor amateurkunstprojecten 
is in 2013 losgelaten. dit heeft geresulteerd in een 
stijging van het gemiddeld toegekende bedrag van 
ruim €3.600 in 2012 naar circa €5.200 in 2013. 

Culturele diversiteit
het aFK streeft er naar dat minimaal 15% van de 
gefinancierde projecten aantoonbaar gericht is op 
culturele diversiteit in publiek en/of aanbod. aan-
vragers die een extra inspanning verrichten om op 
het vlak van publiek, personeel (zowel organisatie 
als kunstenaars), project of programma en/of  
partners – amsterdammers met een niet-westerse 
achtergrond te bereiken en te betrekken, worden 
hiertoe gerekend. van de in 2013 toegekende 
projecten heeft 18% positief op deze indicator 
gescoord (in € besteding: 20%). 

de cultuurverkenners, adviseurs en spreekuren 
spelen een belangrijke rol in het verwezenlijken  
van deze ambitie. het aFK is gesprekspartner bij 
het jaarlijkse ambtswoninggesprek over culturele 
diversiteit in de cultuursector en werkt samen  
met een aantal culturele instellingen aan een 
nieuwe invulling van het talentontwikkelingsbeleid 
met een accent op makers met een niet-westerse 
achtergrond. 

uitgelicht:

Surinaams Klassiek – s.F. Badloe – Muziek/
muziektheater
een klassiek concert in het Bijlmer park theater 
met werken van vergeten surinaamse com-
po nisten uit de 19e en 20e eeuw. Werken 
van dahlberg, vervuurt, neumann, Cordua 
en lichtveld worden uitgevoerd door een 
ervaren pianotrio. hoogromantische en 
impressionistische klanken van surinaamse 
bodem. twee jonge surinaamse dansers 
verrassen tijdens het concert het publiek 
met moderne dans. een surinaams koor zorgt 
voor een intermezzo. 

innovatie en experiMent
aanvragers die gebruik maken van nieuwe en/of  
binnen de discipline nog niet bewezen technieken 
en methoden om kunst te maken en te presenteren,  
vallen onder de categorie innovatie en experiment.  
het aFK streeft er naar dat minimaal 10% van de  
gefinan cierde projecten (en van de totale be stedingen)  
aantoonbaar gericht is op innovatie en experiment. 
van de in 2013 toegekende projecten heeft 25% 
positief op deze indicator gescoord (in € besteding: 
24%).

uitgelicht:

Zo niet, dan toch – s. veenhof – BKFnMv
Zo niet, dan toch is een eenmalig en een-
daags virtueel festival in amsterdam noord,  
met voorafgaand een hackaton en een follow  
up bij picnic festival. het festival zoekt de grens  
op tussen kunst en technologie. Bestaande 
kunstvormen zullen op een nieuwe manier 
tot uitvoering worden gebracht, vanwege de 
komst van een nieuw podium waar alles mag: 
de virtuele ruimte. tijdens het festival wordt 
kennis gemaakt met de virtuele ruimte en de 
mogelijkheden hiervan.

nieuWe MaKers
onder nieuwe makers verstaat het aFK aanvragers 
die aantoonbaar minder dan 4 jaar professioneel 
werkzaam zijn als kunstenaar. het aFK streeft er 
naar dat minimaal 15% van de gefinancierde pro-
jecten (en van de totale bestedingen) aantoonbaar 
gericht is op nieuwe makers. nieuwe makers dragen 
bij aan de dynamiek van het kunstenaanbod.  
van het totaal aantal in 2013 toegekende projecten 
heeft 23% positief op deze indicator gescoord  
(in € besteding: 18%).

uitgelicht:

Summer Dance Forever 2013 – stichting 
Kindred – theater
van 22 tot en met 29 augustus 2013 vond 
in amsterdam voor de derde keer ‘Summer 
Dance Forever’ plaats, het internationale 
urban dansfestival dat jaarlijks georganiseerd 
wordt in samenwerking met verschillende  
amsterdamse podia. een uniek en kwalitatief  
hoogstaand festival met een grote aantrekkings-
kracht op jongeren uit binnen- en buitenland. 
de grote diversiteit aan stijlen komt aan bod 
in professionele dansvoorstellingen, battles, 

(fase ‘bekwamen’). de spreiding over de deelge-
bieden binnen de regeling cultuurparticipatie is als 
volgt (op basis van bestedingen, exclusief speciale 
projecten):

Amateurkunst

Community art

Talentontwikkeling

29%

52%

19%

spreiding deelgeBieden
 

Bestedingen cultuurparticipatie, exclusief speciale projecten
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workshops, een seminar en filmprogramma. 
Met het festival in 2013 zijn ruim 6.000 
bezoekers en deelnemers bereikt. 

Cultureel onderneMersChap
het aFK verstaat onder cultureel ondernemer-
schap: het binnen de doelstelling van het project/
plan/programma trachten een zo groot mogelijk 
(betalend) publiek te bereiken en maximale eigen 
middelen te realiseren door middel van onder 
andere prijsstelling, crowdfunding, partnerships, 
sponsoring en andere private financieringsbronnen 
om hiermee onder andere de subsidieafhankelijk-
heid te beperken. het aFK streeft er naar dat bij 
minimaal 20% van de gefinancierde projecten (en 
van de totale bestedingen) een duidelijke inzet op 
cultureel ondernemerschap zichtbaar is. van het 
totaal aantal in 2013 toegekende projecten heeft 8% 
positief op deze indicator gescoord (in € besteding: 
16%, inclusief amsterdamse Cultuurlening). 

ondernemerschap is geen doel op zich, maar een 
middel om zo vrij mogelijk te kunnen opereren. 
het aFK constateert dat de mogelijkheden voor 
aanvragers onder druk staan door de economische 
omstandigheden. het aantal projectaanvragen met 
een duidelijk ondernemend profiel blijft achter op 
de hiervoor bepaalde streefwaarden. in deze con-
statering lijkt het aFK niet alleen te staan: ook bij 
andere fondsen is dit zichtbaar. 

de projecten en programma’s die op deze indicator  
hebben gescoord zijn echter wel in staat om cultu-
reel ondernemerschap te integreren in hun plannen,  
dit enthousiast en weloverwogen aan te pakken, met  
een goed besef van rendement en (aanvaardbaar) 
risico. 

het thema cultureel ondernemerschap leeft meer 
dan ooit, maar de sector mist concrete handvatten. 
aan de kant van de fondsen mist een eenduidige 
definiëring van het begrip. het aFK zal zich dan ook 
in 2014 inzetten om in samenwerking met andere 
fondsen en kunstraden te komen tot een concreti-
sering van het begrip cultureel ondernemerschap. 

uitgelicht:

‘s Werelds eerste 3D-geprinte  
grachten pand – stichting 3d print Canal 
house – BKFnMv
er is een bijdrage gevraagd voor de onder-
steuning bij het bouwen van het eerste 
3d geprinte grachtenpand ter wereld. het 
verrijst in het hart van amsterdam, als een 
toonbeeld van de nieuwe creatieve industrie. 
laag voor laag verheft het pand zich langs 
het Buiksloterkanaal, een gracht in noord. 
het printprocedé is direct zichtbaar voor alle 
amsterdammers, als een continu groeiende 
tentoonstelling: de bouwplaats van het 
grachtenpand wordt ingericht als ‘event 
space’, waar ontwikkelpartners, omstanders, 
bewoners en geïnteresseerden welkom  
worden geheten en mee kunnen kijken en 
leren over het printproces. Met het bouwen 
van ‘s werelds eerste 3d geprinte grachten-
pand breekt een nieuw tijdperk aan waarmee 
3d-innovatie op verschillende schaalniveaus 

aan elkaar wordt gelinkt: wonen, bouwen 
en stadsontwikkeling. Bij dit project is de 
aanvrager constructieve samenwerkings-
verbanden aangegaan en is een goede 
mix gevonden tussen private en publieke 
financiering. 

saMenWerKing
het aFK beoordeelt positief op deze indicator 
indien aanvragers door samen te werken met part-
ners (binnen en buiten de discipline en/of sector) 
meer en/of ander publiek bereiken, het artistieke 
aanbod verrijken of zich zakelijk versterken. het aFK  
streeft er naar dat bij minimaal 20% van de gefinan-
cierde projecten (en van de totale bestedingen) 
een duidelijk inzet op samenwerking zichtbaar is. 
van het totaal aantal in 2013 toegekende projecten 
is 30% positief op deze indicator beoordeeld  
(in € besteding: 36%). 

uitgelicht:

Gunther en Julia – stichting sCava 
– amateurkunst
een groep buurtbewoners heeft het initiatief 
genomen om gevoelens van machteloosheid, 
malaise en chagrijn met betrekking tot de 
overlast als gevolg van de bouwwerkzaam-
heden aan de noord/zuidlijn op de 
vijzelgracht om te zetten in een positief en 
hartverwarmend verhaal. dat verhaal wordt 
verteld in de vorm van een rockopera. een 
verhaal over hoe de buurt (julia) zich ver-
houdt tot het bouwproject (günther) en hoe 
de buurt zich weerbaar toont na tegenslagen 
en verdriet. de opera verbindt amateurs en 
professionals, buurtbewoners en muziek-
liefhebbers en speelt in op de actualiteit. 
samenwerking is gezocht met scholen, de 
buurt, de nederlandse opera en met de 
organisatie van de buurtopera van Flevodorp, 
om van ervaringen daar te leren.

speCiale projeCten en prograMMa’s 
amsterdamse Cultuurlening

de amsterdamse Cultuurlening is in 2013 gelan-
ceerd en bestaat naast een leningfaciliteit uit 
begeleidings- en opleidingsmogelijkheden. de 
uitvoering en beheer van zowel de lening- als de 
opleidingsfaciliteit is door het aFK bij beschikking 
ondergebracht bij Cultuur-ondernemen en de aan 
Cultuur-ondernemen verbonden stichting Borg-
stellingsfonds Kunstenaars voor de kunsten- en 
creatieve sector.

gouden Boekje
ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning  
Willem-alexander op 30 april 2013 is in samen-
werking tussen het aFK en uitgeverij rubinstein 
een bijzonder gouden Boekje van Karina schaapman  
uitgebracht, getiteld ‘Het Muizenhuis ~ Sam & Julia, 
Het grote feest’. dit bijzondere gouden Boekje is  
tijdens de koningsvaart op het ij aangeboden aan  
de prinsessen amalia, alexia en ariane. na de inhul-
diging heeft het aFK 30.000 exemplaren van het  
gouden Boekje aan alle leerlingen van groep 1 tot 
en met 4 van de basisscholen in amsterdam cadeau 
gegeven. de distributie van de boekjes werd verzorgd 
door de oBa.

‘ik maak taalbeelden, verwij-
zingen naar letters, echo’s van 
letters, mijn werk is letterlijk te 
lezen tijdens het interpreteren.’ 
Martijn sandberg maakte zijn 
taalbeelden onder andere in 
een school in drachten, bij een 
begraafplaats in hardenberg, 
voor een woontoren aan de 
amsterdamse Colijnstraat, in 
de oBa en in de synagoge ljg 
aan de zuidelijke Wandelweg. 
Woningcorporatie Ymere vroeg 
hem een kunstwerk te maken 
in het midden van het nieuwe 
plein Kraaipan aan de hofmeyr-
straat in de transvaalbuurt. 
‘ik luister naar de plek.’ de 
plek reikt Martijn sandberg 
de gegevens aan. zijn werk is 
verweven met de plek, is voor 
die specifieke plek ontworpen. 
je kunt het dus niet zomaar 
ergens anders plaatsen. ‘het 
is een niet-transporteerbaar 
werk, in jargon site-specific 
kunstwerk.’ dat is voor sand-
berg geen beperking maar 
een verrijking. het ontwerp 
Morgen Komt Alles Goed van 
sandberg voor de hofmeyr-
straat wordt gevormd door een 
serie tekstbeelden die vanuit 
alle hoeken en aanlooproutes 
naar het plein leesbaar zijn. 
de typografie levert ook een 

bestratingspatroon op. Morgen 
Komt Alles Goed is een werk 
dat er is, maar eigenlijk ook niet 
is, een vloerkunstwerk of een 
werk in de vloer, een werk dat 
je meer dan één keer kunt zien, 
en elke dag weer opnieuw kunt 
ervaren, lezen en ontdekken. 
‘het is een levenslied, ik hoor er 
een draaiorgel bij, een smartlap, 
altijd blijven hopen en dat kan 
met dit werk.’ Martijn sandberg 
als de orgelman die het levens-
lied afdraait, een partituur voor 
elke dag. en je weet: Morgen 
Komt Alles Goed. het project 
van Ymere, architectenbureau 
hoogeveen en Martijn sandberg 
kreeg de zuiderkerkprijs 2013.

intervieW 

‘ ik ben de orgelman die het  
levenslied afdraait’

Martijn sandberg
Morgen Komt alles goed 

18 aFK jaarverslag 2013



20 AFK jAArverslAg 2013

Buurtfonds – Fonds voor oost
naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van 
raadslid Marja ruigrok (vvd) heeft het aFK in 2013 
in samenwerking met het prins Bernhard Cultuur-
fonds en woningbouwcorporatie Ymere een pilot 
opgestart voor een buurtfonds. op 18 februari 2014 
is in het bijzijn van politici, buurtbewoners, onder-
nemers en initiatiefnemers de website voor Fonds 
voor oost gelanceerd door wethouder Carolien 
gehrels (www.fondsvooroost.nl). Fonds voor oost 
maakt het mogelijk om geld te doneren aan de 
buurt en zal uiteenlopende ideeën van bewoners 
van amsterdam oost ondersteunen wanneer die de 
sociale samenhang, ondernemerschap, de beleving 
van welzijn en geluk in de buurt versterken. de 
oprichting van het fonds sluit aan bij de trend dat 
amsterdammers op allerlei terreinen meer verant-
woordelijkheid willen nemen voor de leefbaarheid 
in hun stad, buurt en wijk. Fonds voor oost is een 
manier waarop de bereidwilligheid van individuen 
en organisaties om actief een bijdrage te leveren 
aan de stad wordt benut en ondersteund. het 
budget wordt beheerd in een fonds op naam bij het 
prins Bernhard Cultuurfonds. daarmee is het een 
betrouwbare plek om geld aan na te laten of perio-
diek aan over te maken, zowel voor particulieren als 
bedrijven.
 

russisch atelier aan de amstel (werktitel: 
From russia to amsterdam and back again)

het aFK heeft in 2013 bijgedragen aan een groeps-
tentoonstelling met daarin werk van tien russische  
hedendaagse kunstenaars in de hermitage amster-
dam. op deze manier is het culturele jaar nederland  
– rusland 2013 op een passende en voor het museum  
unieke manier afgesloten. alle betrokken kunste-
naars zijn al enige tijd in nederland of amsterdam 
werkzaam. Marina Chernikova, asia Komarova, irina 
popova, andrei roiter, Masha trebukova, slava & 
Marta, tatyana Yassievich, gluklya en julia Winter 
hebben gemeen dat zij hier een ander cultureel 
klimaat vonden met meer vrijheid en een andere 
kunstpraktijk dan in rusland. toch is in al hun werk 
hun russische achtergrond voelbaar en zichtbaar. 
de bijdrage van het aFK bood de hermitage een 
mooie kans eenmalig buiten de eigen kaders te 
treden en ook hedendaagse kunst te tonen binnen 
de context van de grotere vrijheid die kunstenaars 
in nederland genieten. 

stadsarchief
sinds 1972 werken het stadsarchief en het aFK 
jaarlijks samen in het kader van de opdrachten 
documentaire Fotografie en aankopen voor de 
topografische atlas. de in opdracht gemaakte 
tekeningen en grafieken worden aangekocht en 
(digitaal) opgenomen in de collectie van het stads-
archief amsterdam. Bij beide opdrachten is het van 
belang dat ze een tijdsbeeld geven van amsterdam. 
in 2013 is besloten de samenwerking voort te 
zetten voor de periode 2013-2016. Binnen deze 
samenwerking zal de hans jafféprijs voor jonge 
kunstenaars nieuw leven worden ingeblazen. 

3package deal
Betaalbare woon- en werkruimte, ontwikkel-
budget en begeleiding van gerenommeerde 
kunst instellingen uit amsterdam. dat zijn de drie 
hoofdingrediënten van de pilot 3package deal. 

Met de pilot geven Bureau Broedplaatsen en het 
aFK vijf (inter)nationale toptalenten uit diverse 
kunstdisciplines één jaar lang de ruimte om zich 
te ontwikkelen als professional in de hoofdstad. 
ieder talent is aangedragen vanuit een coalitie van 
amsterdamse kunstinstellingen. Met de 3package 
deal willen Bureau Broedplaatsen en het aFK top-
talent stimuleren en binden aan de internationale 
cultuurstad amsterdam. Binnen deze samenwerking 
heeft het aFK vijf ontwikkelbudgetten van €15.000 
ter beschikking gesteld aan Bernke Klein zandvoort 
(beeldende kunst), artun alaska arasli (beeldende 
kunst), Crystal Campbell (beeldende kunst), daria 
Bukvic (theater) en valentijn Bannier (muziek).

ruimte voor het onverwachte – handleiding
opdrachtgevers van kunst in de openbare 
ruimte

in 2013 is door het aFK in samenwerking met taaK 
gewerkt aan een handleiding voor opdrachtgevers 
van kunst in de openbare ruimte. de komende jaren 
wil de gemeente amsterdam zich richten op de rea-
lisatie van nieuwe kunstwerken op beperkte schaal, 
communicatie over bestaande werken versterken 
en eenduidig beheer van kunstwerken implemen-
teren. eind 2012 is het aFK door dMo verzocht om 
in dit kader de aFK-publicatie uit 2001 ‘opdrachten 
Beeldende Kunst in de openbare ruimte’ te actua-
liseren. een publicatie over goed opdrachtgeverschap  
en beheer. de doelgroep die de publicatie bedient, 
bestaat uit de sleutelpersonen en -instellingen in 
het amsterdamse opdrachtgeversveld: kunstenaars, 
gemeente, woningcorporaties, bedrijven, fondsen, 
kunstinstellingen en projectmanagers. al deze 
stake holders werden tijdens het proces gevraagd om  
hun expertise en mening. de publicatie zal in 2014 
verschijnen. 

Beeld van de Koning
op initiatief van de gemeente amsterdam organi-
seerde het aFK een ontwerpwedstrijd voor een 
beeltenis van de koning voor de amsterdamse 
raadzaal. amsterdamse kunstenaars konden tot 
en met 17 september 2013 een ontwerp indienen. 
uit alle 34 inzendingen koos de jury bestaande 
uit voorzitter ernst veen, Flos Wildschut en david 
jablonowski de genomineerden. de uiteindelijke 
winnaar werd bepaald door de stemmen uitge-
bracht op de speciaal hiervoor gelanceerde website 
www.beeldvandekoning.nl. op 11 december 2013 
werden in de amsterdamse raadzaal de drie geno-
mineerde beelden voor het Beeld van de Koning 
bekend gemaakt: de ontwerpen van kunstenaars 
ellert haitjema, Marjolein rothman en Barbara 
visser. initiatiefneemster Marja ruigrok bracht als 
eerste haar stem uit. in januari 2014 is het ontwerp 
van Marjolein rothman uitgeroepen tot winnaar. 
 

Writers in residence
het aFK werkte in 2013 samen met het nederlands 
letterenfonds aan een programma dat internationale 
schrijvers verbindt aan de stad. op uitnodiging van 
beide fondsen verbleef een aantal belangwekkende 
schrijvers in de schrijversresidentie boven boek-
handel athenaeum aan het spui. de Writers in resi-
dence, waaronder Kettly Mars (haïti) en david vann 
(vs) presenteerden zich op verschillende plekken 
in de stad. schrijvers uit europa, amerika, azië, 
latijns-amerika en afrika vonden onder meer een 
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podium en een klankbord bij het Binger instituut, 
de roode Bioscoop, spui 25, het Bijlmer parktheater, 
MC, de oBa en het boekenfestijn Manuscripta in 
het Westerpark.

aMsterdaMprijs  
voor de Kunst 2013

jaarlijks reikt het aFK de amsterdamprijs voor de 
Kunst uit aan drie kunstenaars en/of instellingen 
die een bijzondere en voorbeeldstellende bijdrage 
hebben geleverd aan kunst in amsterdam. een jury 
kiest de nominaties van de amsterdamprijs volgens 
de formule een prijs voor veelbelovend talent, een 
prijs voor bewezen kwaliteit, en een prijs voor de 
beste culturele prestatie. 

ook dit jaar ontving het amsterdams Fonds voor 
de Kunst vele gemotiveerde voordrachten van 
amsterdammers. de directie maakte op basis van 
de voordrachten een longlist van 30 (groepen 
van) kunstenaars en/of instellingen. ieder lid van 
de jury heeft hierbij de mogelijkheid één (groep 
van) kunstenaar(s) of instelling toe te voegen aan 
de longlist. hieruit selecteerde de jury bestaande 
uit voorzitter jet de ranitz (voorzitter College van 
Bestuur van de amsterdamse hogeschool voor 
de Kunsten), Constant Meijers (hoofdredacteur 
theater Maker), aziz Bekkaoui (modeontwerper), 
andrew Makkinga (presentator en programma-
maker) en Makira Mual (programmamaker klassieke 
muziek, opera en dans ntr) negen genomineerden: 
drie kandidaten voor elk van de drie amsterdam-
prijzen 2013. zij werden beoordeeld op kwaliteit, 
vernieuwing en cultureel ondernemerschap. 

op 4 juni werden de genomineerden door loco-
burgemeester Carolien gehrels in de ambtswoning 
verwelkomd en voorgesteld aan de pers. de geno-
mineerden voor de amsterdamprijs voor de Kunst 
2013 waren amsterdam light Festival, das Magazin, 
habbekrats, toneelgroep amsterdam/ivo van hove, 
de appel arts centre /ann demeester, oorkaan, 
reinbert de leeuw, joost van Bellen en aernout 
Mik. vervolgens maakte het amsterdamse publiek 
drie maanden lang aan de hand van portretten in 
het parool en op at5 nader kennis met de poten-
tiële prijswinnaars. 

de amsterdamprijzen 2013 van elk €35.000 werden 
op 29 augustus 2013 tijdens de feestelijke uitreiking  
in paradiso door Carolien gehrels overhandigd aan 
habbekrats (categorie veelbelovend talent), de 
appel arts centre/ ann demeester (categorie beste 
culturele prestatie) en reinbert de leeuw (categorie 
bewezen kwaliteit). de uitreiking was dit jaar extra 
feestelijk vanwege het 10-jarig bestaan van de prijs.

volgens de jury: ‘de winnaars (dit jaar) kenmerken 
zich door hun grote engagement voor hun discipline  
en voor de stad. zij zijn niet alleen op hun eigen 
vakgebied actief en oefenen hun vak met grote 
kwaliteit uit, maar voelen een betrokkenheid bij iets  
dat groter is dan henzelf. zij zijn aantoonbaar actief 
in zaken die niet direct hun core business zijn. door  
de kwaliteit van hun eigen werk, door hun betrokken-
heid en grote inzet, hebben zij invloed op de ont-
wikkeling van hun vakgebied en van de stad. ieder 
van hen heeft niet geaarzeld tegen de stroom in 

te zwemmen. zij hebben daarmee paden geëffend 
voor andere, nieuwe toetreders. paden die er  
zonder deze winnaars niet geweest zouden zijn en 
die amsterdam niet gemist zou willen hebben.’

de winnaars van de amsterdamprijs 2012, daria van 
den Bercken, eric de vroedt en irma Boom maakten 
met respectievelijk een live performance, een 
videoboodschap en het ontwerp van de prijscheque 
actief onderdeel uit van de avond. 

zowel wethouder gehrels als de directeur van het 
aFK, Clayde Menso, maakten van de gelegenheid 
gebruik om het publiek toe te spreken. de wet-
houder wees in haar speech op de allesomvattende 
waarde van kunst en cultuur voor amsterdam.  
Menso stond stil bij de positieve ontwikkelingen 
binnen de kunst en pleitte voor een minder sturende  
en meer faciliterende overheid. een overheid die de 
kunstwereld meer als partner benadert en ruimte 
biedt om het gevraagde ondernemerschap te kunnen  
tonen. 

vanwege het jubileum verscheen de dag na de 
uitreiking op 29 augustus in paradiso, een speciale 
amsterdamprijs-bijlage in nrC met volop aandacht 
voor de (voormalig) prijswinnaars, het aFK en de 
betekenis van de kunst(prijzen) voor de stad. de 
amsterdamprijs kwam zo in het rijtje fantastische 
amsterdamse mijlpalen in 2013 waaronder de 
heropening van het rijksmuseum, het 175-jarige 
bestaan van artis en het 400 jarig bestaan van de 
amsterdamse grachten.

voorliChting en 
CultuurverKenners

2013 was ook in communicatief opzicht een bijzonder 
jaar voor het aFK. het tienjarig bestaan van de 
amsterdamprijs voor de Kunst was zonder meer 
een van de hoogtepunten. het jubileum werd  
aangegrepen om het belang en de betekenis van 
kunstenaars en kunstinstellingen voor onze hoofd-
stad te onderstrepen. 

nieuWe WeBsite en huisstijl 
tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie in  
pakhuis de zwijger in januari 2013 werd een geheel 
nieuwe huisstijl en website gepresenteerd. Met 
communicatiebureau vandejong is ingezet op een  
toegankelijke en transparante huisstijl en web-
omgeving. de aanvraagprocedure is verder vereen-
voudigd door eenduidigere regelingen en een 
gebruiksvriendelijker digitaal formulier. inmiddels  
is het, naast aanvragen en verantwoorden, ook 
mogelijk om via het gebruikers platform MijnaFK op 
onze website wijzigingen door te geven en voor-
schotten aan te vragen. 

de website www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl  
of www.afk.nl is het belangrijkste communicatie-
middel van het aFK en biedt toegang tot het 
platform voor het gehele beheer van een aanvraag 
(van indienen tot verantwoorden). het aFK vindt het 
van belang dat de amsterdamse bevolking kan zien 
op welke wijze het fonds zijn middelen besteedt; 
op verschillende manieren probeert het aFK de 
‘amsterdammer’ te informeren en te betrekken. 
ook via de website, die niet alleen fungeert als 

reinbert de leeuw, de appel 
arts centre en habbekrats ont-
vingen op 29 augustus 2013 
in paradiso uit handen van 
locoburgemeester en cultuur-
wethouder Carolien gehrels de 
amsterdamprijs voor de Kunst 
2013. de belangrijkste kunstprijs  
van de hoofdstad wordt jaarlijks 
door het aFK toegekend aan 
drie kunstenaars of instellingen 
die een bijzondere en stimule-
rende bijdrage leveren aan de  
kunst in amsterdam. habbekrats  
is de opvallende naam van de  
opvallende winnaar in de cate-
gorie veelbelovend talent.  
habbekrats begon in 2004 als 
een – volgens juryvoorzitter  
jet de ranitz – ‘houtje-touwtje  
reclame bureau’, of een  
‘reclame  bureau zonder bureau’;  
habbe krats als opvallende en 
direct duidende naam voor een 
prijsvechter die zich de markt 
inknokt. inmiddels is habbekrats  
een geuzennaam en het 
reclame bureau zonder bureau 
is een creative film company, 
een internationaal opererend 
amsterdams bedrijf dat werkt 
op het snijvlak van film, reclame 
en hedendaagse cultuur. als 
je de creatieve sector als web 
voorstelt, dan maakt habbekrats  
talloze verbindingen, met de film  

Rabat als sprekend voorbeeld. 
‘Film is de drijvende kracht  
van habbekrats,’ volgens 
producer julius ponten van 
habbekrats. ‘Wij zien de 
amsterdamprijs niet voor iets 
heel specifieks dat we hebben 
gemaakt, maar meer als waar-
dering voor de afgelopen tien 
jaar.’ vlak na de uitreiking van 
de amsterdamprijs won  
habbekrats met de film Wolf 
drie gouden Kalveren, nieuwe 
films zijn in productie. van  
habbekrats gaan we nog veel 
horen en zien.

intervieW 

‘ Wij zien de prijs als waardering 
voor de afgelopen 10 jaar’

habbekrats
Winnaar amsterdamprijs voor de Kunst 2013
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vraagbaak voor aanvragers, maar die ook de functie 
heeft als uithangbord waar gehonoreerde projecten 
getoond worden en waar gewezen wordt op actuele 
uitvoerings- en presentatiedata. 

in 2013 lag het gemiddeld aantal unieke bezoekers 
van onze website op ongeveer 3.450 per maand, 
ruim een verdubbeling ten opzichte van 2012. naast 
de website is het aFK actief op facebook en twitter. 
door middel van nieuwsflitsen worden aanvragers 
en andere geïnteresseerden op de hoogte gehouden 
van nieuwsfeiten, veranderingen en andere relevante 
informatie. 

voorliChting
nieuwe regelingen

het aFK heeft de subsidiemogelijkheden voor 
de nieuwe beleidsperiode breed bij kunstenaars, 
instellingen en andere belanghebbenden onder de 
aandacht gebracht. op 12 februari 2013 vond in het 
pakhuis een drukbezochte informatieavond plaats 
waar de regelingen werden toegelicht. er was volop 
belangstelling voor de uitbreiding van het ontwik-
kelbudget naar alle disciplines (voorheen alleen 
beeldende kunst), de beëindiging van mogelijkheden 
voor binnenschoolse cultuureducatie bij het fonds, 
en de optie om naast projecten ook programma’s 
aan te kunnen vragen. de avond werd afgesloten met 
speedconsulten met medewerkers van het aFK. 

amsterdamse Cultuurlening
op 2 april 2013 werd de amsterdamse Cultuur-
lening gelanceerd in het MC theater. Circa 250 
mensen waren aanwezig om de ins en outs van dit 
nieuwe financieringsinstrument te vernemen. naast 
de medewerkers van het aFK waren onze samen-
werkingspartners van Cultuur-ondernemen en de 
triodosbank present om vragen te beantwoorden. 
in 2013 waren er het hele jaar door presentaties 
en workshops in het teken van de cultuurlening, 
waaronder bij in Cultuur, netwerkorganisatie voor 
cultureel ondernemers en zzp-ers, en de jaarlijkse 
conferentie Cultuur in Beeld van het Ministerie van 
oCW. de amsterdamse Cultuurlening heeft inmiddels  
navolging gekregen: op 29 januari 2014 is de Bra-
bantse Cultuurlening gestart en op 12 maart 2014 
de utrechtse Cultuurlening.

CultuurverKenners
naast de vernieuwde website, informatieavond en 
brochures, werden potentiële aanvragers ingelicht 
door onze cultuurverkenners. de cultuurverkenners 
zijn onze vooruitgeschoven posten en onze ogen 
en oren in de buurt. ze lokaliseren nieuwe culturele 
initiatieven en zien mogelijkheden voor potentiële 
projecten. door de inbedding in het stadsdeel zijn  
ze ook in staat initiatieven te verbinden en te wijzen  
op lokale financieringsmogelijkheden. via een blog 
op de website van het fonds delen zij hun ver-
richtingen met een ieder die daar belangstelling  
voor heeft. de verkenners traden in 2013 op als 
gastheer van de spreekuren op locatie. in 2013 
vonden deze bijzondere spreekuren onder andere 
plaats bij heesterveld zuidoost en het CBK en 
Werkteater in amsterdam-oost. de cultuur-
verkenners houden het aFK op de hoogte van  
ontwikkelingen door periodieke bijeenkomsten  
en schriftelijke verslaglegging. 

vanaf 2013 wordt de functie van cultuurverkenner 
op vrijwillige basis uitgeoefend. het profiel voor 
de cultuurverkenner bleef echter onveranderd: 
gedreven amsterdammers met passie voor kunst 
en cultuur die goed op de hoogte zijn van de ont-
wikkelingen op dit gebied. in 2013 werd het aFK 
vertegenwoordigd door dasha van amsterdam 
(nieuw-West), isa van Bossé en hugo van heiningen  
(oost), saba Babas-zadeh (West), jojanneke poorter  
en jona dekker (noord), ryan van heynegen en 
sara Mattens (zuidoost). 

organisatie en 
risiCoBeheersing

het aFK is een relatief kleine organisatie, die des-
ondanks grote aantallen aanvragen op een deskun-
dige en toegankelijke wijze behandelt. ieder besluit 
wordt met alle zorgvuldigheid beargumenteerd en 
de benaderbaarheid van het aFK wordt in klant-
tevredenheidsonderzoeken geprezen. naast deze 
kerntaak is het aFK door zijn flexibiliteit in staat op 
een efficiënte wijze – veelal innovatieve – trajecten 
te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen, vaak 
in samenwerking met partners. door het aFK ont-
wikkelde procedures en trajecten vinden navolging. 
voorbeelden hiervan zijn de amsterdamse Cultuur-
lening en het crowdfundingplatform voordekunst. 
ook wordt het aFK regelmatig geconsulteerd. het 
aFK wordt bij alle werkzaamheden gesteund door 
een groot netwerk, waarin onder meer (oud-) 
adviseurs zitting hebben. voor het besturingsmodel,  
de samenstelling en taken van en het gevoerde 
toezicht in 2013 door de raad van toezicht wordt 
verwezen naar het verslag van de raad van toezicht 
op pagina 33. 

adMinistratieve organisatie  
en interne Beheersing

de administratieve organisatie en interne beheer-
sing van het aFK is gebaseerd op een systeem van 
functiescheiding. de projectendatabase is hierbij 
de spil. de projectendatabase volgt iedere aanvraag 
van ontvangst tot afwikkeling en huisvest het digitale  
geheugen van het aFK. Binnen de database voor de  
verwerking van de project- en programma-aanvragen  
hebben medewerkers rollen met specifieke  
bevoegdheden. Bij de behandeling van een aan-
vraag spelen nagenoeg alle functies binnen het aFK 
een rol. de omvang van de organisatie stelt echter  
wel beperkingen aan de mogelijkheden van functie-
scheiding. daar waar het risico van functievermenging  
aanwezig is, speelt de directeur-bestuurder een 
belangrijke rol. alle besluiten worden door de 
directeur-bestuurder ondertekend en betalingen  
individueel gecontroleerd. Bij afwezigheid wordt 
zijn rol overgenomen door de gezamenlijke 
bevoegdheid van twee leden van het management-
team of één lid in combinatie met de penning-
meester van de raad van toezicht. het aFK acht  
het voorts van belang dat medewerkers van de 
financiële afdeling zelfstandig geen betalingen kunnen  
verrichten. 

de financiële aansturing en beheersing alsmede 
het hierop uitgevoerde toezicht is gebaseerd op 
de door de raad van toezicht goedgekeurde jaar-
begroting. de begroting wordt vertaald in operati-
onele budgetten. de activiteitenbudgetten zijn op 
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basis van disciplines of deelgebieden gekoppeld  
aan de stafmedewerkers. de budgetten voor 
beheerslasten zijn gekoppeld aan de relevante 
budgetverantwoordelijken. periodiek worden de 
budgetten vergeleken met actuele prognoses, 
verschillen worden geanalyseerd en besproken in 
interne overlegstructuren en in de vergaderingen 
met de raad van toezicht. de realisatie van de uit 
het beleidsplan afgeleide – veelal niet-financiële –  
prestatie-indicatoren wordt periodiek gemonitord 
aan de hand van het zogenaamde dashboard. dit  
dashboard geeft inzicht in de afwijkingen tussen  
realisatiegegevens en vooraf bepaalde streef waarden. 

het aFK is door de vergaande mate van automatise-
ring en digitalisering sterk afhankelijk van zijn iCt-
omgeving. de algemene iCt-ondersteuning is door 
het aFK geoutsourced. deze externe partij verzorgt 
de dagelijkse back-up. de hosting en back-up 
en recoverymaatregelen rond de web omgeving 
is ook ondergebracht bij een derde partij. de 
salaris verwerking is ondergebracht bij raet, een 
betrouwbare dienstverlener op dit gebied. 

geMeente aMsterdaM
ambtelijk en bestuurlijk overleg

de directie en financieel manager voerden in 2013 
frequent overleg met de dienst Maatschappelijke 
ontwikkeling (dMo) van de gemeente amsterdam. 
dit overleg richtte zich naast de voortgangs-
besprekingen over de uitvoering van het aFK-beleid  
op alle van belang zijnde ontwikkelingen en op de 
mogelijke overdracht van de gemeentelijke waar-
deringssubsidies. naast dit overleg op ambtelijk 
niveau neemt de directeur samen met de voorzitter 
en penningmeester van de raad van toezicht  
zitting in het bestuurlijk overleg met de wethouder. 
de samenwerking op ambtelijk en bestuurlijk 
niveau is constructief en gebaseerd op wederzijdse 
transparantie.
 

verantwoording gemeenteraadscommissie 
Kunst sport & zorg 

jaarlijks legt het aFK verantwoording af over het 
gevoerde beleid aan de gemeenteraadscommissie 
Kunst sport & zorg aan de hand van het jaarverslag 
over het afgelopen jaar. 

personeel en adviseurs
het aFK heeft in 2013 de formatie gereduceerd. 
deels werd deze reductie gedreven door de bezui-
nigingsdoelstelling op de beheerslasten, deels door 
de wijzigingen in het takenpakket ten opzichte van 
de voorgaande beleidsperiode en de digitalisering 
van onze processen. in de huidige formatieopzet is 
de inzet van stagiairs van belang. stagiairs kunnen 
bij ons werkervaring opdoen binnen cultuurbeleid, 
management, communicatie, financiën en stafwerk-
zaamheden. het mes snijdt aan twee kanten: het 
aFK creëert meer stageplekken in amsterdam en 
helpt jonge mensen aan het begin van een loop-
baan in de culturele sector, en tegelijkertijd krijgen 
we ondersteuning bij onze dagelijkse werkzaamhe-
den. Waar noodzakelijk wordt de formatie van het 
aFK ondersteund door freelancers. de formatie van 
het aFK bestond in 2013 uit de volgende personen 
(in alfabetische volgorde):

Bureau
Marion Boon
bureaucoördinator
 
sylvia dornseiffer
directeur-bestuurder tot 1 juni 2013 

laura de graaf
manager financiën 

jorgen Karskens
stafmedewerker 

reinier Klok
stafmedewerker vanaf 1 november 2013  
(verlofvervanging) 

rob langestraat
medewerker control tot 1 juni 2013 

saskia de leeuw
stafmedewerker 

eva lia
bureaumedewerker vanaf 15 januari 2013 

simone Meijer
stafmedewerker 

Clayde Menso
directeur-bestuurder vanaf 1 juni 2013  
(adjunct-directeur tot 1 juni 2013) 

eefke van nuenen
stafmedewerker 

Monique rebers
juridisch adviseur tot 1 november 2013 

gemma schoonderbeek
medewerker control vanaf 1 maart 2013 

desiree snijtsheuvel
bureaumedewerker tot 1 mei 2013 

Clemmy tjin-Bromet
manager communicatie

stagiairs
Merel entius  
communicatie/secretariaat  
van 10 juni t/m 31 augustus 2013

geeta Kewaldar  
juridisch van 1 februari t/m 31 juli 2013

elise Kil  
communicatie/secretariaat vanaf 1 september 2013

Yacine n’diaye  
ondersteuning staf tot 31 augustus 2013

laura van oord  
ondersteuning staf vanaf 1 september 2013 

rogier simonse  
communicatie/secretariaat tot 1 maart 2013

hij is cultuurverkenner in zuid-
oost, in zijn Bijlmer. daar stond 
zijn wieg, daar liggen zijn roots, 
daar kent hij iedereen en ieder-
een kent hem. ‘zuidoost ligt zo 
dichtbij mijn hart,’ vertelt ryan 
van heynegen. hij is zelfstandig 
ondernemer, net als de meeste 
cultuurverkenners. ‘als cultuur-
verkenner van zuidoost ben ik 
alleen gewapend met een bril 
en een camera. de ene om het 
grotere plaatje vast te leggen, 
en het andere om tussen de 
regels door te lezen.’ hij ziet, 
kijkt, hoort en luistert, volgt de 
ins en outs en de trends in zijn 
stadsdeel. ‘ik praat met heel 
veel mensen, probeer verbor-
gen talenten boven te halen, 
geef duwtjes, stimuleer.’ Maar 
ryan van heynegen heeft nog 
een agenda. hij wil graag aan 
de rest van amsterdam en aan 
nederland laten zien wat er alle-
maal is, en bloeit en speelt in 
zuidoost. ‘We hebben toch nog 
altijd last van ons imago.’ ryan 
hoort bij de nieuwe cultuur-
verkenners van het aFK. ze zien 
en treffen elkaar maandelijks 
en in hun overleg gaat het over 
ontwikkelingen die er zijn, men-
sen die ze hebben gesproken, 
aanvragen die er aan komen, 
en ze praten en leren veel over 

wat er allemaal is en kan. ryan 
mag twee jaar cultuurverkenner 
zijn in zijn zuidoost. zonder een 
spoortje stoer zegt hij: ‘ik ben 
24/7 cultuurverkenner. ook als 
ik op feestjes kom, praat ik met 
mensen over wat zij doen en hoe  
zij verder kunnen komen. ik ben 
een connector. zuidoost is een 
onderdeel van mij, net als dat ik 
vader, broer en zoon ben.’

intervieW

‘ ik probeer verborgen talenten  
in zuidoost boven te halen’

ryan van heynegen
Cultuurverkenner
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Freelance medewerkers
jochem van laar (interim communicatie) 
annechien visser (Amsterdamprijs) 
Kirsten de graaff (ondersteuning staf) 
jenny Booms (ondersteuning staf) 
sabine visser (ICT)

adviseurs 
in 2013 traden de onderstaande personen op  
als adviseur van het aFK:

Marcel Bogers    
ricardo Burgzorg  
danila Cahen    
Michel van dartel   
Femke dekker    
diane elshout    
annelies van esveld  
nous Faes    
anthony Fiumara   
gita hacham    
simone hogendijk   
renske janssen   
afaina de jong    
Ben Kamsma    
nanna Kassenaar   
Kim Knoppers    
annechien Koerselman  
Willemijn lamp   
sabine Mooibroek   
Maarten van norden   
rashid novaire   
gustaaf peek    
jurriaan rammeloo   
vincent schipper   
Marieke schut    
jennifer steetskamp   
tarja szaraniec   
anita twaalfhoven   
Françoise van varsseveld  
rob van de ven   
Maarten verhoef   
harald vlugt    
Flos Wildschut    
job de Wit   

FinanCiën
de jaarrekening voor het boekjaar dat is geëindigd 
op 31 december 2013 is opgenomen op pagina 41 
van dit verslag. deze jaarrekening bestaat uit de 
balans per 31 december 2013, de staat van baten 
en lasten over 2013 en het kasstroomoverzicht over 
2013 met de toelichting. in de navolgende paragraaf 
worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen 
weergegeven en wordt ingegaan op de vermogens-
positie en het financiële beleid van het aFK. 

inKoMsten en BesChiKBaar Budget
op basis van de voor de kunsten planperiode 2013-
2016 afgegeven beschikking, heeft de gemeente 
amsterdam voor 2013 een bijdrage aan het aFK 
toegekend van €7.967.090. de gemeentelijke bij-
drage is afgeleid van de meerjarenbegroting zoals 
opgenomen in het aFK-beleidsplan 2013-2016 
‘voor de kunst. voor de stad’. de daling van de 
subsidie-inkomsten ten opzichte van de voorgaande 
beleids periode met circa €1,6 miljoen (ofwel 16,5%) 
sluit aan op het gewijzigde takenpakket van het 
aFK en de gestelde bezuinigingstaakstelling op 
beheerslasten. 

van de totale subsidie-inkomsten is een bedrag 
van €6.882.960 bestemd voor het activiteiten-
bud get. hiervan is €5.517.345 bestemd voor de 
uitvoering van de regeling professionele kunst, 
€1.260.615 voor de regeling cultuurparticipatie en 
€105.000 voor de amsterdamprijs voor de Kunst. 
€1.084.130 is ter dekking van de beheerslasten 
(kosten van projectbehandeling en algemene over-
head). de rentebaten die niet toewijsbaar zijn aan 
bestemmings fondsen en -reserves, voorzien in de 
dekking van het restant van de beheerslasten.

aCtiviteitenlasten
in 2013 zijn door het aFK 920 aanvragen behandeld 
(behandeling tot en met de fase van afgeronde 
besluitvorming), waarvan er 574 zijn toegekend1.  
het totaal aan bijdragen toegekend in 2013 
bedraagt € 7.061.305. 

onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
toegekende bijdragen, het aantal aanvragen en 
toekenningen in 2013:

1  het aantal behandelde aanvragen is inclusief de inzendingen 
voor de wedstrijd Beeld van de Koning, maar exclusief bijdragen 
die zijn verleend via de instrumenten voordekunst, cinecrowd  
en de amsterdamse Cultuurlening.

2013 aantal gemiddelde bijdrage

regeling professionele kunst € 5.156.380 458 € 11.258

regeling cultuurparticipatie € 811.056 102 € 7.952

amsterdamprijs voor de Kunst € 105.000 3 € 35.000

€ 6.072.436 563 € 10.786

Bijdragen verleend uit budget herbesteedbare bedragen € 309.612 6 € 51.602

Bijdragen verleend uit bestemmingsreserves 2012 € 679.257 5 € 135.851

totaal toegeKende Bijdragen € 7.061.305 574 € 12.302

totaal aantal aanvragen 920

totaal aantal toekenningen 574

% toekenningen 62%
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een specificatie van de in 2013 toegekende bijdragen 
is opgenomen in de bijlage ‘overzicht toegekende 
bijdragen’ op pagina 59 van dit jaarverslag. 

het toekenningspercentage in 2013 was 62% (2012: 
61%). de hoogte van het toekenningspercentage 
bij het aFK wordt beïnvloed door de maandelijkse 
spreekuren. in 2013 zijn 292 projecten ingediend 
als spreekuuraanvraag, hiervan zijn er 195 toegekend  
(67%). Bij 23% van alle toekenningen is door het aFK 
een lagere bijdrage toegekend dan aangevraagd.

de bijdragen die worden verleend uit de budgetten 
herbesteedbare bedragen, worden gefinancierd  
uit de baten uit lager vastgestelde en ingetrokken  
bijdragen. deze baten worden vanwege het onvoor-
spelbare karakter door het aFK vooraf niet in de 
begroting opgenomen. de gelden worden ingezet 
voor projecten en programma’s die door hun bij-
zondere karakter niet binnen de reguliere regelingen 
kunnen worden behandeld. 

daarnaast zijn in 2013 bijdragen toegekend in het 
kader van de amsterdamse Cultuurlening, het 
buurtfonds, de uitgave handleiding opdrachtgevers 
van kunst in de openbare ruimte (verschijnt in  
2014) en de wedstrijd Beeld van de Koning. deze 
activiteitenlasten zijn gefinancierd uit de ultimo 
2012 gevormde bestemmingsreserves. in 2013 is 
de volledige bijdrage aan de amsterdamse Cultuur-
lening op basis van beschikking verantwoord 
(€400.000, exclusief opleidings- en trainingsfaciliteit).  
gegeven het revolving karakter van dit financierings-
instrument is de verwachting dat een substantieel 
deel van deze toekenning in 2017 terugvloeit naar 
het aFK. 

het aFK heeft 2013 afge sloten met een niet besteed  
activiteitenbudget van €1.195.535. dit bedrag is 
inclusief de niet aangewende, herbesteedbaar 
geworden bedra gen van circa €385.000. deze 
gelden kunnen in de beleidsperiode 2013-2016 
worden ingezet voor professionele kunst (€677.490) 
en cultuurparticipatie (€518.045). de bedragen 
zijn via de bestemming van het saldo van baten en 
lasten over 2013 toegevoegd aan de bestemmings-
fondsen. het overschot professionele kunst ligt in 
lijn met het reguliere seizoenspatroon: het eerste 
jaar na vaststelling van het kunstenplan heeft altijd 
te kampen met minder aanvragen. het overschot 
cultuurparticipatie kent een fundamentelere oor-
zaak. het aanbod aan projecten dat binnen de fase 
‘bekwamen’ van talentontwikkeling voldoet aan de 
formele en kwaliteitscriteria, bleef sterk achter bij 
de verwachtingen. in 2014 wordt in overleg met het 
veld en dMo bezien of en hoe de regeling cultuur-
participatie moet worden omgevormd zodat talent-
ontwikkelingsgelden effectief worden ingezet. 

BezWaarzaKen
naast de toegekende bijdragen heeft het aFK in 
totaal €68.900 toegekend op bezwaren op afwij-
zingen van 2012-aanvragen. deze bijdragen zijn ten 
laste gebracht van de hiervoor in 2012 getroffen 
voorziening bezwaren. 

op negen afwijzingsbesluiten is in 2013 door de 
aanvrager bezwaar gemaakt (1,0% van het totaal 
aantal beschikkingen; 2,8% van het totaal aantal 

afwijzingen). het aFK heeft op twee bezwaren als-
nog besloten tot toekenning over te gaan. 

Beheerslasten
het aFK streeft er naar de beheerslasten (algemene 
overhead en kosten behandeling projectaanvragen)  
te beperken door solide budgetbewaking en 
terughoudend om te gaan met uitgaven in deze 
categorie. 

de beheerslasten bedroegen in 2013 €1.204.259, 
een reductie van circa €85.000 ten opzichte van 
2012 en van €25.000 ten opzichte van de begroting 
2013. deze daling betreft met name de personele 
lasten. de in het beleidsplan aangekondigde formatie-
reductie is eerder dan verwacht gerealiseerd. in 
plaats van stapsgewijze reductie, is in 2013 besloten 
de functie van adjunct-directeur te laten vervallen 
en te kiezen voor een eenhoofdige directie. Met 
ingang van 2013 is de functie cultuurverkenner 
een vrijwilligersfunctie geworden op basis van een 
onkostenvergoeding. in 2013 bestond de totale 
formatie uit 12,5 fte, inclusief stagiairs (1,7 fte) en 
vrijwilligersinzet (0,8 fte). 

het percentage beheerslasten ten opzichte van de 
totaalinkomsten (subsidie en netto renteresultaat, 
exclusief baten uit lager vastgestelde en ingetrokken  
bijdragen) kwam in 2013 uit op 14,8%. in het 
beleidsplan geven wij als streven aan om in 2016 de 
organisatiekosten te hebben gereduceerd tot 14% 
van de inkomsten. een verdere reductie – bij het 
huidige inkomstenniveau – kan niet zonder afbreuk 
te doen aan de kwaliteit van de besluitvorming en het 
heterogene, laagdrempelige karakter van het fonds.

Bijzondere lasten
Bijzondere lasten van in totaal € 71.636 zijn in de staat  
van baten en lasten over 2013 verantwoord. naast 
kosten van €36.125 in het kader van de reorganisatie  
van het archief, bevat deze post €35.511 aan kosten  
voor onderzoek en ontwikkeling. voor een specificatie  
van het bedrag wordt verwezen naar de toelichting 
in noot 17 bij de jaarrekening. via de bestemming 
van het saldo van baten en lasten over 2013 zijn 
deze kosten ten laste gebracht van in voorgaande 
jaren gevormde bestemmingsreserves. 

treasurY
het treasurybeleid is onderdeel van het financieel 
beleid en dient de uitvoering van de taken van het 
aFK te ondersteunen en waarborgen te bieden 
voor financiële continuïteit. het aFK heeft een 
treasurystatuut dat stelt dat het fonds streeft naar 
maatschappelijk verantwoord liquidi teitsbeheer. 
het aFK houdt middelen aan bij aBn aMro Bank 
en ing Bank (en voorheen triodos Bank). op basis 
van liquiditeitsprognoses en beoordeling van 
rente percentages wordt een deel van de liquide 
mid delen weggezet op termijndeposito’s. het 
restant wordt vrij opneembaar aangehouden op 
spaarrekeningen en rekeningen courant. ultimo 
2013 bedraagt het saldo van de liquide middelen 
circa €9,7 miljoen, een afname van €1,2 miljoen ten 
opzichte van de stand ultimo 2012 (€10,9 miljoen). 
deze afname is het gevolg van de afwikkeling 
van projectverplichtingen uit voorgaande jaren, 
gecombineerd met minder middelen uit subsidies. 
daarnaast worden bijdragen sneller dan voorheen 

Filmregisseur. dat leek hem 
geweldig. Maar het zat toch niet 
echt in hem. Met zijn studie 
cultuursociologie aan de uva 
als goede basis, kon hij wel 
heel veel doen in de kunstwe-
reld. hij deed productie voor 
film en tv, beeldredactie voor 
een kunstprogramma, maakte 
– toch – filmpjes, werkte op 
de cultuurafdeling van de 
gemeente haarlemmermeer, 
assisteerde kunstenaars en 
zag heel veel tentoonstellin-
gen. het lijkt het ideale cv van 
een stafmedewerker van het 
aFK. dat is jorgen Karskens 
dan ook sinds vier jaar. hij gaat 
over de aanvragen binnen de 
disciplines beeldende kunst, 
film, fotografie, nieuwe media 
en vormgeving. plannen lezen, 
praten, adviseren, werkbezoe-
ken. een speciaal project in 
2013 was de ontwerpwedstrijd 
Beeld van de Koning, initiatief 
van gemeenteraadslid Marja 
ruigrok, omarmd door B&W en 
uitgevoerd door het aFK. het 
werd een open wedstrijd voor 
amsterdamse kunstenaars. 
‘dat was best spannend. er 
was geen garantie op goede 
ontwerpen.’ dat die vrees niet 
zo vreemd was, bewees de 
rel in zwijndrecht over een 

winnend koningsportret. ‘een 
serieus budget (van €25.000,-) 
is een belangrijke voorwaarde 
als je ontwerpen met kwaliteit 
wilt. Maar ook communicatie 
en voortdurend aanspreken 
van ons netwerk was nodig.’ in 
amsterdam kwamen 34 inzen-
dingen binnen. de jury onder 
leiding van ernst veen selec-
teerde drie werken waarop via 
internet kon worden gestemd. 
‘er is door meer dan 2.500 
mensen gestemd, een mooie 
opkomst.’ schilder Marjolein 
rothman won. het was haar 
eerste sculptuur. het is van 
staal, maar open en transparant 
en verbeeldt de koning en zijn 
open invulling van het koning-
schap en de open relatie met 
de stad. jorgen Karskens is 
tevreden. de nieuwe gemeente-
raad mag zich straks door het 
Beeld van de Koning laten 
inspireren.

intervieW

‘ er was geen garantie op  
goede ontwerpen’

jorgen Karskens
stafmedewerker
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talentontwikkeling – fase bekwamen betreft. 
Belangrijk aandachtsgebied voor 2014 is het stimu-
leren van kunst en kunstuitingen in die stadsdelen 
die achterblijven op de door het aFK gestelde 
streefcijfers. het betreft hier met name zuidoost en 
nieuw-West.

op het gebied van talentontwikkeling zullen we ons 
met relevante partijen buigen over alternatieven om 
de gestelde doelen voor de fase ‘bekwamen’ ook  
daadwerkelijk te realiseren. We zijn in gesprek 
met de theaterschool en een alliantie van talent-
ontwikke laars en theaters om te zien hoe talenten 
die een extra stap moeten zetten toch een plek 
vinden op een kunstvakopleiding. door de bezui-
nigingen is juist daar een groot gat geslagen.

er is uitvoerig overleg geweest met dMo over de 
overdracht van de uitvoeringstaken waarderings-
subsidie amateurkunst van de gemeente naar het 
aFK. indien de overdracht daadwerkelijk doorgaat, 
dan zal het aFK in 2014 een nieuwe regeling  
introduceren waarbij het waar mogelijk synergie 
beoogt tussen de regeling cultuurparticipatie en de 
nieuw op te zetten regeling waarderingssubsidies.

het aFK richt zich in 2014 op optimalisatie van pro-
cessen en data. het is ervan overtuigd dat het de 
stad nog beter van dienst kan zijn door de beschik-
bare gegevens systematischer te ontsluiten. in 2014 
wordt een onafhankelijk deskundige op het gebied 
van data-analyse geconsulteerd. 

ook blijft het aFK onverminderd inzetten op 
samen werking met partners in de stad, zoals bij de 
3package deal en het Fonds voor oost. 

zoals reeds opgemerkt in het voorwoord belooft 
ook 2014 een mooi jaar te worden. Wij zijn er voor 
grote én kleine projecten, binnen én buiten de ring, 
bewezen kwaliteit én experiment met als uiteindelijk  
doel: het verrijken van de stad amsterdam.

opgevraagd door aanvragers via voorschot of 
in diening verantwoording. naar verwachting zet 
deze trend zich door en zullen de liquiditeiten in 
2014 verder afnemen.

naast het hiertoe bestemde deel van de subsidie-
inkomsten, vormt een belangrijk deel van de rente-
inkomsten de dekking voor de beheerslasten van 
het aFK. door dalende interestpercentages en door 
de daling van het uitstaande liquiditeitensaldo zijn 
de rente-inkomsten in 2013 significant lager dan in 
2012 (daling van circa €68.000). de rentebaten 2013 
zijn echter nagenoeg gelijk aan de begroting. voor 
2014 wordt een verdere daling verwacht; deposito’s 
met een interestvergoeding boven de huidige 
marktrente zijn in 2013 afgewikkeld of komen in 
2014 tot afwikkeling. 

verMogenspositie
de algemene reserve moet de continuïteit van de 
bedrijfsvoering ook in mindere tijden waarborgen.  
er is een risicoanalyse gemaakt op basis van omvang 
en opbouw van de organisatie en inschatting van 
kansen en bedreigin gen. op basis hiervan con-
cludeert het fonds dat de hoogte van de algemene 
reserve voldoende is. vanuit de bestemming van 
het saldo over 2013 wordt €37.619 toegevoegd aan 
de algemene reserve. door tegenvallende rente-
inkomsten zal naar verwachting in 2014 een bedrag 
aan de algemene reserve worden onttrokken. 

de in 2012 gevormde bestemmingsreserves zijn  
in 2013 gedeeltelijk aangewend voor onder meer  
de introductie van de amsterdamse Cultuurlening,  
de pilot buurtfonds, de uitgave handleiding 
opdrachtgevers van kunst in de openbare ruimte, 
en het Beeld van de Koning. voor een specificatie 
van de kosten en bijdragen die ten laste van de 
bestemmings reserves zijn gebracht, wordt verwezen  
naar noot 5.2 bij de jaarrekening en de bijlage 
‘overzicht toegekende bijdragen’. 

de bestemmingsfondsen professionele kunst en  
cultuurparticipatie worden aangehouden om 
schommelingen in de aanwending van activiteiten-
budgetten in de beleidsperiode 2013-2016 op te 
vangen. het eerste jaar van een beleidsperiode laat 
normaliter een lager bestedingspatroon zien. het  
is dan ook de verwachting van de directie van het 
aFK dat de niet bestede gelden in 2014-2016 binnen  
het oormerk kunnen worden aangewend.

vooruitBliK
Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 
ontstaan er wellicht nieuwe politieke verhoudingen 
die van invloed kunnen zijn op het gemeentelijk 
kunstbeleid. in opmaat naar deze gemeenteraads-
verkiezingen (en ook daarna) blijft het aFK zich 
sterk maken voor een kwalitatief en divers aanbod 
door ontwikkelingen aan te jagen en volop ruimte 
te bieden aan experiment.

in maart 2014 worden de stadsdeelbesturen ver-
vangen door bestuurscommissies. het aFK werkt 
ook in de nieuwe constellatie graag samen aan het 
in stand houden van een relevant lokaal cultureel 
aanbod. Met name daar waar het buurtgerichte 
initiatieven en kunst in de openbare ruimte, en 
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taKen en WerKWijze raad van toeziCht
voorop staat dat de raad van toezicht moet kunnen 
vaststellen dat de directeur-bestuurder van het 
aFK ‘in control’ is. het aFK wordt nagenoeg volledig 
gefinancierd door de gemeente amsterdam en 
oefent een publieke taak uit. het toezicht richt zich 
dan ook op de wijze waarop het aFK zorgdraagt dat 
de middelen die het ter beschikking krijgt ook op 
een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende wijze 
worden ingezet. de raad van toezicht heeft binnen 
dit kader de volgende taken: 
•	 vaststellen van de regelingen en reglementen  

die gelden voor het toekennen van financiële 
bijdragen en prijzen;

•	 benoemen, schorsen en ontslaan van 
directeur-bestuurder, adviseurs en leden van 
jury’s;

•	 benoeming en ontslag van de 
registeraccountant;

•	 goedkeuring van het jaarverslag en de 
jaarrekening;

•	 goedkeuring van het (meerjaren-) beleids-
plan inclusief begroting;

•	 goedkeuring van statutenwijzigingen,  
inclusief ontbinding van het fonds;

•	 goedkeuring van het aangaan van een  
juridische fusie of splitsing;

•	 wijziging van bankrelatie(s);
•	 toekennen, wijzigen of intrekken van een 

procuratie;
•	 goedkeuring voor het aangaan of verbreken 

van duurzame samenwerking met strategische  
betekenis; het voeren van juridische processen;

•	 vertegenwoordiging van het aFK.
 
de voorzitter van de raad van toezicht en de 
penning meester nemen, naast de directeur, zitting 
in het bestuurlijk overleg dat periodiek plaatsvindt 
met de wethouder kunst en cultuur. daarnaast ont-
vangt de raad afschriften van alle in het kader van 
zijn taakuitoefening relevante correspondentie met 
de gemeente amsterdam en wordt er gestreefd 
naar aanwezigheid van een afvaardiging van de raad  
van toezicht bij raadscommissies met voor het aFK 
van belang zijnde agendapunten.

sinds 2010 is er een separate financiële commissie.  
deze commissie bestaat uit twee leden van de 
raad van toezicht en komt minimaal driemaal per 
jaar bijeen. de maximale lidmaatschapstermijn van 
de commissie is zes jaar; leden worden voor een 
periode van twee jaar door de raad van toezicht 
benoemd. het voorzitterschap van de financiële 
commissie wordt ingevuld door de penningmeester. 
het instellen van een financiële commissie heeft 
uitdrukkelijk geen gevolgen voor de verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden van de raad van 
toezicht. de vergaderingen van de financiële 
commissie worden bijgewoond door de directeur-
bestuurder en de manager financiën van het aFK. 
de financiële commissie ondersteunt de raad bij 
het uitvoeren van zijn verantwoordelijkheden op 
het terrein van (financieel) toezicht en legt verant-
woording af aan de plenaire vergadering van de 
raad. de financiële commissie vergadert ten minste 
eenmaal per jaar met de externe accountant over 
zaken waarvan de commissie of de externe accoun-
tant van mening is dat deze in beslotenheid moeten 
worden besproken. 

algeMeen
BesturingsModel

het aFK is sinds 2008 georganiseerd via het  
raad-van-toezicht-model. de leden van de raad 
van toezicht (hierna ook: raad) worden formeel 
benoemd door het college van B&W van de 
gemeente amsterdam, op voordracht van de raad 
van toezicht zelf. de raad houdt integraal toezicht 
op het functio neren van het aFK. dit wil zeggen 
dat de raad vooraf strategie, beleidsplan, jaarplan 
en begroting goedkeurt, en achteraf toeziet op het 
beleid van de directeur-bestuurder, op de realisatie 
van de doelstellingen en activiteiten, het risicobeheer  
en op de algemene gang van zaken van het aFK.

de rolverdeling tussen de raad van toezicht en de 
directeur-bestuurder is primair bepaald door de 
statuten en het directiereglement. Binnen deze 
formele kaders fungeert de raad als adviseur en 
sparringpartner van de directie. 

saMenstelling en proFiel
de raad van toezicht van het aFK bestaat uit mini-
maal vijf leden. dit aantal is vastgelegd in de statuten.  
is het aantal leden minder dan vijf, dan blijft de raad  
overigens bevoegd. 

de basis voor de samenstelling van de raad van 
toezicht ligt besloten in de profielschets. deze 
profielschets gaat uit van een breed samengestelde 
raad met vijf tot zes leden, onafhankelijk gepositi-
oneerd ten opzichte van het aFK en gericht op een 
kritische en integere taakvervulling. leden van de 
raad mogen geen (toekomstige) belangen hebben 
bij de verstrekking van financiële bijdragen door 
het aFK. Bij de samenstelling van de raad wordt 
gestreefd naar een evenwichtige opbouw met aan-
dacht voor diversiteit, zowel wat betreft man-vrouw -
verhoudingen als achtergrond en leeftijds opbouw. 
daarnaast wordt gestreefd naar diversiteit op het 
gebied van deskundigheid, kennis en ervaring. 
naast bestuurlijke ervaring zijn de voor het aFK 
onderkende deskundigheidsgebieden:
•	 artistiek: artistiek-inhoudelijke expertise;
•	 politiek: kennis van gemeentepolitiek,  

gemeentelijk en/of landelijk 
cultuursubsidiebeleid;

•	 bestuurlijk: ervaring met het besturen, leiden 
en/of organiseren van een fonds;

•	 juridisch: kennis van nederlands recht in het 
algemeen en bestuursrecht in het bijzonder;

•	 financieel: kennis van financiën, de admini-
stratieve organisatie en het intern beheer;

•	 hr: kennis van organisatie- en 
personeelsbeleid;

•	 marketing en communicatie; kennis van  
marketing en communicatiestrategieën. 

•	 innovatie: ervaring met het stimuleren van 
innovatie, met name in het culturele domein; 

•	 ondernemerschap: ervaring met het stimuleren 
van (cultureel) ondernemerschap.

de leden van de raad van toezicht worden aange-
steld voor drie jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. 

verslag van de raad van toeziCht
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verantWoording  
over 2013

in dit deel van het verslag legt de raad van toezicht 
verantwoording af over de wijze waarop hij in 2013 
invulling heeft gegeven aan zijn toezichthoudende 
taak. 

leden van de raad van toeziCht in 2013
door het vertrek in november 2012 van de voorzitter  
van de raad jet Bussemaker in verband met haar 
beëdiging als minister van oCW, ontstond er een 
vacature. het voorzitterschap is op 1 augustus 2013 
ingevuld door heikelien verrijn-stuart en werd in 
de tussentijd waargenomen door vicevoorzitter job 
hengeveld. 

op 1 juni 2013 trad rutger hamelynck tot de raad 
toe als opvolger van joeri van den steenhoven, die 
de raad verliet in verband met werkzaamheden in 
het buitenland. door de wisselingen binnen de raad 
in 2013 is met goedkeuring van het college van B&W 
de tweede zittingstermijn van zowel job hengeveld 
als Mohan sardjoe bij uitzondering verlengd tot en 
met 22 november 2013. ultimo 2013 had de raad 
tijdelijk slechts vier leden; de aanstelling inclusief 
formele goedkeuring van twee nieuwe leden zal 
naar verwachting op korte termijn zijn gerealiseerd. 
Bij de aanstelling van de nieuwe raadsleden zal 
tevens de functie vicevoorzitter opnieuw worden 
ingevuld. in de onderstaande tabel zijn de leden van 
de raad van toezicht, hun functie binnen de raad, 
zittingstermijn en rooster van aftreden opgenomen 
(situatie per 31 december 2013). 

de functie en nevenactiviteit(en) van de leden 
van de raad van toezicht in 2013 zijn hieronder 
weergegeven:

heikelien verrijn stuart – voorzitter
jurist, publicist en rechtsfilosoof  
Nevenactiviteiten:
•	 vicevoorzitter adviesraad internationale 

vraagstukken
•	 vicevoorzitter Commissie Mensenrechten  

van de aiv
•	 lid van het bestuur van stichting democratie 

en Media
•	 voorzitter van de stichting Movies that Matter
•	 voorzitter van de nuhanovic Foundation
•	 lid van de restitutiecommissie tweede 

wereldoorlog en cultuurgoederen
•	 lid van de iCCo regional Council for the  

Middle east

gert-jan hogeweg – penningmeester
Nevenactiviteiten:
•	 penningmeester internationaal  

Kamermuziekfestival schiermonnikoog
•	 penningmeester amstelveens symfonie 

orkest

rabiaâ Benlahbib – lid
directeur Creative Court 
Nevenactiviteiten:
•	 lid adviescommissie european Cultural  

Foundation (tot juni 2013)
•	 voorzitter laaktheater

rutger hamelynck – lid
hoofd Brandmanagement bij ns  
(vanaf 1 november 2013)
hoofd sponsoring bij ing groep  
(tot en met 31 oktober 2013) 
Nevenactiviteiten:
•	 bestuurslid zuidoost partners  

voorzitter adviescommissie theater Fonds 
podiumkunsten

job hengeveld – vicevoorzitter en lid  
(tot en met 22 november 2013)

advocaat bij hengeveld advocaten
Nevenactiviteiten:
•	 secretaris stichting reisma van den Burg 

Cultuurfonds vanaf 1 oktober 2013
•	 secretaris stichting reisma tot 1 oktober 2013 

Mohan sardjoe – lid  
(tot en met 22 november 2013)

Waarnemend hoofd toezicht bij agentschap telecom 
hoofd juridische zaken bij agentschap telecom
Nevenactiviteiten: 
•	 lid raad van advies Binoq/atana
•	 vertrouwenspersoon stichting amsterdams 

Fonds voor de Kunst (tot en met 22 november 
2013)

joeri van den steenhoven - lid  
(tot en met 29 april 2013)

director of solutions lab bij Mars discovery  
district vanaf april 2013 
directeur YinK (tot en met juli 2013)
Nevenactiviteiten:
•	 lid Board of directors lisbon Council
•	 lid raad van advies actal (tot en met april 2013)
•	 lid raad van advies nuffic (tot en met april 

2013)

functie
datum 
benoeming

rooster  
van aftreden termijn

heikelien verrijn stuart voorzitter 1 augustus 2013 31 juli 2016 1e

gert-jan hogeweg penningmeester, voorzitter financiële commissie 1 juni 2012 30 juni 2015 1e

rabiaâ Benlahbib lid 24 augustus 2010 23 augustis 2016 2e

rutger hamelynck lid, lid financiële commissie 1 juni 2013 31 mei 2016 1e

ze werd ervoor gevraagd. voor-
zitter van de raad van toezicht  
van het aFK. ze brengt bestuur-
lijke ervaring en engagement. 
heikelien verrijn stuart is geen  
beroepsbestuurder. ‘ik doe 
het alleen als ik het de moeite 
waard vind, iets kan toevoegen  
en geboeid blijf door het 
onderwerp.’ ze trof een hele 
leuke en onderling solidaire club  
mensen en een goede directeur.  
ze vertelt er warm over. net als  
over haar betrokkenheid bij 
de kunsten. levenslang geïn-
teresseerd in muziek, dans 
en schilderkunst, maar vooral 
film- en documentairemakers 
acht zij hoog. verrijn stuart is 
ook voorzitter van Movies that 
Matter Film Festival. ‘ik heb een 
taalachtergrond, ik ben jurist, 
publicist en rechtsfilosoof, veel 
speelt zich af in woorden in het 
hoofd, daarom staat de-niet-
woordenkunst bij mij zo hoog 
aangeschreven.’ verrijn stuart 
vindt dat overheid kunst moet 
koesteren. Maar veel kunst 
komt voort uit frictie, uit pijn en 
zorgen en zwartheid, zo kan het 
ook werken, subsidie of niet. 
het belangrijkste is wat je drijft. 
Wat zij fantastisch vindt, zijn 
muurschilderingen. Mede door 
de inspanningen van het aFK 

zijn die nu op tal van plekken in 
de stad. ze vertelt beeldend en 
met passie over dode steden in 
de vs waar muurschilderingen  
leven terugbrengen en toeristen  
trekken en waar nu trendy coffee  
shops met vegahapjes voor in-  
komsten zorgen. Maar in sommige  
stadjes gaat het verder. Komt 
er door de muurschilderingen 
geld voor een kunstopleiding, 
zijn ze aanleiding voor discussie  
over het verleden van de 
inheemse bevolking, de ervaring  
van de jonge mensen die naar 
irak of afghanistan zijn geweest. 
schree uwend pijnlijke beelden 
van wat oorlog werkelijk is. zo  
vormt zich opnieuw een gemeen-
schap. het doet haar denken 
aan de muurschilderingen tegen  
de sloop van haar nieuwmarkt-
buurt voor een stadssnelweg 
in de jaren ’70. ‘die verhulden 
enigszins de lelijkheid, maar 
waren vooral ook de dragers 
van protest.’

intervieW

‘ de-niet-woordenkunst staat bij 
mij hoog aangeschreven’

heikelien verrijn stuart
voorzitter raad van toezicht aFK
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op basis van de ontvangen offertes en de hieruit 
volgende gesprekken die werden gevoerd door 
de financiële commissie, heeft het aFK besloten 
KpMg accountants n.v. te benoemen als externe 
accountant. deze benoeming is door de raad 
goedgekeurd. 

op het gebied van personeel en organisatie heeft 
de raad het besluit genomen de arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd van sylvia dornseiffer 
niet om te zetten in een overeenkomst voor onbe-
paalde tijd. onder meer door het instellen van een 
eenhoofdige directie na dornseiffers vertrek kon 
de noodzakelijke bezuiniging op de beheerslasten 
worden gerealiseerd. in de formatie van het aFK is 
de functie van adjunct-directeur hiermee komen te 
vervallen. de raad heeft Clayde Menso, voorheen 
adjunct-directeur, per 1 juni 2013 benoemd tot 
directeur-bestuurder voor een periode van twee 
jaar. daarnaast heeft de raad in september 2013 de 
nieuwe algemene arbeidsvoorwaarden van het aFK 
goedgekeurd. Meer in het algemeen heeft de raad 
zich een aantal keer gebogen over de opzet en for-
matie van het aFK. 

de raad heeft ook in 2013 veelvuldig actuele 
onderwerpen besproken die van belang zijn voor 
het aFK en daarbij gefungeerd als klankbord voor 
de directeur-bestuurder. voorbeelden daarvan zijn  
amsterdam 2013, de opheffing van de amsterdamse  
stadsdelen, het Beeld van de Koning voor de raads-
zaal; de amsterdamse Cultuurlening; de relatie  
met stichting voordekunst, het (te) grote succes 
van de aFK spreekuren, de rol van de adviseurs, de  
eventuele overdracht naar het aFK van de gemeen-
telijke waarderingssubsidies amateurkunst, en de 
samenwerking met Bureau Broedplaatsen. Mede 
aan de hand van het dashboard prestatie-indicatoren  
heeft de raad de lopende prestaties van het aFK 
kunnen bespreken.

Met veel belangstelling heeft de raad kennis 
genomen van het onderzoek ‘scenario’s voor een 
stadscultuurfonds, het aFK vergeleken’ van shin-
sekai analysis. in dit onderzoek, gepresenteerd in 
de raad door Kai van hasselt, zijn vergelijkingen 
gemaakt met een dertigtal andere fondsen en 
wordt de vraag gesteld welke rol het aFK in de  
toekomst zou moeten, kunnen of willen spelen.

Met ingang van 2013 heeft de raad besloten af 
te zien van vacatiegelden. alleen daadwerkelijk 
gemaakte kosten zullen worden vergoed op basis 
van ingediende declaraties. 

aansluitend op de reguliere vergaderingen is door 
de raad een tweetal keer vergaderd buiten aan-
wezigheid van de directeur-bestuurder. vooral in de  
eerste helft van 2013 is de raad, los van de reguliere  
vergaderingen, ook een aantal maal informeel 
bijeengeweest, om elkaar beter te leren kennen en 
lopende zaken diepgaand te kunnen bespreken.

een vertegenwoordiging van de raad is aanwezig 
geweest bij een teamdag voor medewerkers van 
het aFK in mei 2013.

governanCe 
de governance Code Cultuur (voorheen: Code  
Cultural governance) is een belangrijke leidraad 
voor de wijze waarop de taken van de raad van 
toezicht worden uitgevoerd. de raad van toezicht 
heeft naar aanleiding van de introductie van de 
nieuwe governance Code Cultuur samen met 
de directeur-bestuurder een grondige analyse 
gemaakt van zijn werkwijze en van de afwijkingen 
ten opzichte van de best practice bepalingen. hierbij  
geldt als uitgangspunt dat wordt gestreefd aan alle 
in de code opgenomen best practice bepalingen te 
voldoen. daar waar sprake is van een andere werk-
wijze, wordt dit onderstaand toegelicht: 
•	 anders dan oorspronkelijk was beoogd, is de 

vacature voor de werving van de voorzitter  
van de raad van toezicht niet openbaar 
gemaakt. de raad heeft gegeven het speci-
fieke karakter van deze functie gekozen voor 
het actief benaderen van personen uit zijn 
externe netwerk. 

•	 de zelfevaluatie van de raad van toezicht 
heeft in 2013 niet plaatsgevonden als gevolg 
van het verloop binnen de raad en de tijdelijke  
vacature/afwezigheid van de voorzitter. 
voor 2014 staat de zelfevaluatie op de 
termijnagenda. 

•	 de taken en bevoegdheden van de raad van 
toezicht zijn vastgelegd in de statuten en in 
de profielschetsen en vinden hun weerslag 
in het reglement financiële commissie en het 
directiereglement. er is echter geen separaat 
raad van toezicht-reglement. in navolging 
van de code zal dit reglement in 2014 worden 
opgesteld en ingevoerd. 

•	 in de praktijk hanteert het aFK de functie 
directeur in plaats van directeur-bestuurder. 
de code stelt dat deze benaming derden 
geen inzicht verschaft in de bevoegdheden. 
vanaf 2014 zal daarom de functiebenaming 
directeur-bestuurder worden gehanteerd 
daar waar dit inzicht van wezenlijk belang 
wordt geacht. gegeven de laagdrempeligheid 
die het aFK voorstaat zal dit niet in iedere 
vorm van communicatie worden doorgevoerd.

het gevoerde toeziCht in 2013
de raad van toezicht kwam in 2013 viermaal in 
reguliere vergadering bijeen. de financiële commissie  
kwam driemaal bijeen. op de vergaderingen kwam 
een breed scala aan onderwerpen aan de orde, die 
samenhangen met de taken en bevoegdheden van 
de raad. een groot deel van deze onderwerpen zijn 
vaste componenten op de termijnagenda van de 
raad, waaronder de behandeling van het jaarverslag  
inclusief jaarrekening, tussentijdse financiële 
managementinformatie en de liquiditeitsbegroting 
en -prognoses, het jaarplan en de begroting. voor-
dat de raad van toezicht goedkeuring verleende 
aan het jaarverslag 2012 en de jaarrekening werden 
deze door de financiële commissie en ook de ple-
naire raad besproken met de externe accountant. 
in dit kader werd ook de administratieve organisatie 
en interne controle van het aFK besproken.
 
in 2013 is in het kader van de periodieke evaluatie 
van de externe accountant besloten offertes aan 
te vragen aan meerdere accountantskantoren voor 
de jaarlijkse accountantscontrole van het aFK. 

tot slot
2013 was voor het aFK in vele opzichten een jaar 
van transitie. het beleidsplan 2013-2016 zoals  
vastgesteld in 2012 kwam tot uitvoering. er vonden  
wisselingen in de organisatie en de raad plaats. 
tegelijkertijd was het een jaar waarin de cultuur-
sector geconfronteerd werd met een nieuwe realiteit.  
de raad dankt de directie en het personeel van 
het aFK voor hun kundige en enthousiaste inzet 
waarmee zij tegen deze achtergrond hebben bij-
gedragen aan het verder verrijken van amsterdam.

namens de raad van toezicht: 
heikelien verrijn stuart (voorzitter)

amsterdam, 19 maart 2014
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Balans per 31 deCeMBer 
2013 (na BesteMMing van 
saldo Baten en lasten)

staat van Baten en  
lasten over 2013

aCtiva noot
31 december 

2013
31 december 

2012

€ €

vaste aCtiva

Materiële vaste activa 1 12.036 18.839

Financiële vaste activa 2 13.690 13.690

25.726 32.529

vlottende aCtiva 

vorderingen en overlopende activa

nog te ontvangen subsidies 3.1 398.354 410.325

overige vorderingen 3.2 79.328 110.664

vooruitbetaalde kosten 3.3 10.117 21.664

487.799 542.653

liquide middelen 4

spaarrekeningen en deposito's 9.406.364 10.787.418

rekening Courant en kas 323.631 133.101

9.729.995 10.920.519

totaal aCtiva 10.243.520 11.495.701

passiva noot
31 december 

2013
31 december 

2012

€ €

eigen verMogen 5

algemene reserve 5.1 1.292.508 1.254.889

Bestemmingsreserves 5.2 736.523 1.467.417

Bestemmingsfonds 2013-2016 5.3 1.195.535  - 

3.224.566 2.722.306

Kortlopende sChulden

voorziening bezwaren 6 4.600 75.000

nog te betalen projectbijdragen op toekenningen 7 6.811.952 8.475.172

Crediteuren 80.238 53.836

Belastingen/pensioenpremies/personeel 8 70.722 94.926

nog te betalen kosten/vooruitontvangen bedragen 9 51.442 74.461

7.018.954 8.773.395

totaal passiva 10.243.520 11.495.701

noot 2013 begroting 2013 2012

€ € €

activiteitenbaten

subsidie gemeente amsterdam activiteiten 10 6.882.960 6.825.000 8.227.026

lager vastgestelde en ingetrokken bijdragen 11 694.623  p.m. 667.529

totaal activiteitenbaten 7.577.583 6.825.000 8.894.555

activiteitenlasten 12

verleende bijdragen regelingen / amsterdamprijs voor de Kunst 12.1 6.072.436 6.825.000 8.841.514

verleende bijdragen bijzondere projecten/programma's 12.2 988.869  p.m. 550.302

Mutatie voorziening bezwaren / nog toe te kennen projectbijdragen 12.3  -  - -1.785.277

totaal activiteitenlasten 7.061.305 6.825.000 7.606.539

saldo uit aCtiviteiten 516.278  - 1.288.016

subside gemeente amsterdam beheerslasten 10 1.084.130 1.075.000 1.309.484

Beheerslasten 

Beheerslasten personeel 13 837.020 900.000 935.991

Beheerslasten materieel amsterdamprijs, communicatie en advisering 14 149.408 120.000 152.951

Beheerslasten materieel overig 15 217.831 210.000 199.717

totaal beheerslasten 1.204.259 1.230.000 1.288.659

saldo op BeheersaCtiviteiten -120.129 -155.000 20.825

exploitatiesaldo 396.149 -155.000 1.308.841

rentebaten 16 177.747 175.000 245.844

Bijzondere baten en lasten

Kosten onderzoek en ontwikkeling 17 -35.511  p.m. -172.299

Kosten reorganisatie archief -36.125  p.m. -6.649

totaal bijzondere baten en lasten -71.636  - -178.948

saldo van Baten en lasten 502.260  20.000 1.375.737

Bestemming saldo 2013

toevoeging aan algemene reserve 37.619

toevoeging bestemmingsfonds professionele kunst 2013-2016 677.490

toevoeging bestemmingsfonds cultuurparticipatie 2013-2016 518.045

toevoeging bestemmingsreserve professionele kunst 8.700

toevoeging bestemmingsreserve cultuurparticipatie 5.500

toevoeging bestemmingsreserve amsterdamse Cultuurlening 5.800

onttrekking bestemmingsreserve onderzoek & ontwikkeling -35.511

onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie archief -36.125

onttrekking bestemmingsreserve professionele kunst -62.496

onttrekking bestemmingsreserve cultuurparticipatie -100.000

onttrekking bestemmingsreserve amsterdamse cultuurlening -516.762

502.260
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deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling.

alle bedragen zijn vermeld in euro’s.

grondslagen voor de Waardering  
van aCtiva en passiva

tenzij anders vermeld zijn activa en passiva gewaar-
deerd tegen historische kosten. 

een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de toekomstige econo-
mische voordelen ervan naar de organisatie zullen 
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. een verplichting wordt in de 
balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 
de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 
uitstroom van middelen die economische voordelen 
in zich bergen en de omvang van het bedrag daar-
van betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

de materiële vaste activa worden op basis van de 
verkrijgingsprijs naar tijdsgelang afgeschreven op 
basis van de verwachte economische levensduur. 

onder financiële instrumenten worden zowel pri-
maire financiële instrumenten, zoals vorderingen 
en schulden, als afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten) verstaan. voor de grondslagen van  
primaire financiële instrumenten wordt verwezen 
naar de behandeling per balanspost. de stichting 
maakt geen gebruik van de afgeleide instrumenten. 

vorderingen worden bij eerste verwerking 
op genomen tegen reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
nood zakelijk geachte voorzieningen voor het risico 
van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 

een voorziening wordt in de balans opgenomen, 
wanneer er sprake is van:
•	 een in rechte afdwingbare of feitelijke  

verplichting die het gevolg is van een 
gebeurtenis in het verleden; en

•	 waarvan een betrouwbare schatting kan  
worden gemaakt; en

•	 het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van 
die verplichting een uitstroom van middelen 
nodig is.

indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk 
zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk 
geheel of gedeeltelijk door een derde worden  
vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt  
de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nomi-
nale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen 
af te wikkelen.

subsidieverplichtingen, en de hieraan gerelateerde 
activiteitenlasten uit hoofde van verleende bijdragen,  
worden verantwoord op het moment dat een besluit 
tot verlening van de bijdrage is genomen en dit 
schriftelijk kenbaar is gemaakt aan de ontvanger 
van de subsidie, zodanig dat een in rechte afdwing-
bare verplichting ontstaat, ook als de verplichting 
is aangegaan voor meer dan één jaar. een in rechte 

toeliChting op de 
jaarreKening
algeMeen

stichting amsterdams Fonds voor de Kunst (aFK), 
statutair gevestigd aan de piet heinkade 179 te 
amsterdam, investeert in kunst die het leven in de 
stad amsterdam verrijkt door het verstrekken van 
incidentele financiële bijdragen aan kunstenaars en 
kunstinstellingen en overige initiatiefnemers binnen 
alle kunstdisciplines. het aFK staat voor ontwikkeling,  
versterking en veelzijdigheid van de kunsten in 
amsterdam. uitgangspunten daarbij zijn artistieke 
en zakelijke kwaliteit en het vergroten van de 
publieke belangstelling en waardering voor kunst  
in amsterdam.

verBonden partijen
het aFK is een zelfstandig bestuursorgaan (zBo). 
Wijzigingen van de statuten en de benoeming 
van de leden van de raad van toezicht behoeven 
de goedkeuring van het college van B&W van de 
gemeente amsterdam. de directie wordt benoemd 
door de raad van toezicht. 

verslaggevingsperiode
de jaarrekening is opgesteld uitgaande van een 
verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

grondslagen voor 
Waardering en 
resultaatBepaling
algeMeen

de presentatie van de Balans en de staat van baten 
en lasten is gebaseerd op de richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, waaronder richtlijn 640. hiermee 
streeft het aFK ernaar de gebruikers van de jaar-
rekening een zodanig inzicht te bieden, dat zij zich 
een verantwoord oordeel kunnen vormen over het 
behaalde resultaat en het vermogen.  
 
het aFK ontvangt meerjarige subsidie van de 
gemeente amsterdam, waarop de algemene subsidie-
verordening amsterdam 2012 (asa 2012) en de 
algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn. de 
subsidie van de gemeente amsterdam is gebaseerd 
op het activiteitenplan en de meerjarenbegroting 
zoals opgenomen in het aFK-beleidsplan 2013-2016 
‘voor de kunst. voor de stad.’ ook zijn kwantitatieve 
doelstellingen benoemd in de definitieve subsidie-
toekenning welke is verstrekt d.d. 7 oktober 2013 
(13/00523).

de opstelling van de jaarrekening vereist dat de 
directie schattingen en veronderstellingen maakt 
die van invloed zijn op de toepassing van grond-
slagen en de gerapporteerde waarde van activa en 
verplichtingen, en van baten en lasten. de daad-
werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. de schattingen en onderliggende ver-
onderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
herzieningen van schattingen worden opgenomen 
in de periode waarin de schatting wordt herzien en 
in toekomstige perioden waarvoor de herziening 
gevolgen heeft.

noot 2013 2012

€ €

saldo van baten en lasten 502.260 1.375.737

aanpassingen voor:

- Mutatie voorziening bezwaren / nog toe te kennen projectbijdragen 12.3  - -1.785.277

- aanwending voorziening bezwaren 6 -70.400  - 

- afschrijvingen materiële vaste activa 1 11.280 9.586

veranderingen in werkkapitaal

- Mutatie vorderingen en overlopende activa 54.854 153.905

- Mutatie nog toe te kennen bedragen matchingsfonds  - -40.001

- Mutatie nog te betalen projectbijdragen op toekenningen -1.663.220 696.828

- Mutatie overige kortlopende schulden -20.821 -133.030

totaal KasstrooM uit operationele aCtiviteiten -1.186.047 277.748

investeringen materiële vaste activa 1 -4.477 -75.930

totaal KasstrooM uit investeringsaCtiviteiten -4.477 -75.930

Mutatie liquide Middelen -1.190.524 201.818

saldo liquide middelen 1 januari 4 10.920.519 10.718.701

saldo liquide Middelen 31 deCeMBer 4 9.729.995 10.920.519

KasstrooMoverziCht 
over 2013
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afdwingbare verplichting kan echter ook op andere 
wijze ontstaan. voor de vergelijkende cijfers over 
het boekjaar 2012 geldt dat alle in 2012 ontvanke-
lijke verklaarde aanvragen die ultimo 2012 nog niet 
hadden geleid tot besluitvorming, zijn verantwoord 
als verplichting per 31 december 2012, indien zij 
resulteerden in een positieve beschikking. dit als 
consequentie van de verplichting deze aanvragen 
binnen het juridisch kader en vaststaande criteria 
(regelingen 2009-2012 en algemene wet bestuurs-
recht) te behandelen.

grondslagen voor de Bepaling van  
het saldo van Baten en lasten

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben. lasten worden in aanmerking 
genomen in het jaar dat deze gerealiseerd of voor-
zienbaar zijn. 

lager vastgestelde of ingetrokken bijdragen worden  
verantwoord als baten in het jaar dat de lagere 
vaststelling of intrekking plaatsvindt, eventueel 
onder aftrek van ingeschatte kosten van oninbaar-
heid van hieruit voortvloeiende vorderingen. 

de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast 
is gelijk aan de over die periode aan het pensioen-
fonds verschuldigde pensioenpremies. op grond 
van richtlijn 271 heeft het aFK geen pensioen-
voorziening opgenomen in de jaarrekening, dit 
aangezien het aFK geen verplichting heeft tot het 
voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van 
een tekort bij pensioenfonds aBp, waarbij het aFK 
vrijwillig is aangesloten, anders dan het voldoen van  
hogere premies in de toekomst. voor zover de 
verschuldigde premies op balansdatum nog niet 
zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting 
opgenomen.

KasstrooMoverziCht
het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis 
van de indirecte methode. de rentebaten worden  
verwerkt in de kasstroom uit operationele 
activiteiten.

toeliChting op de Balans 
per 31 deCeMBer 2013
1. Materiële vaste aCtiva

het verloop van de post materiële vaste activa is als 
volgt:

de afschrijvingstermijn voor materiële vaste activa 
is 5 jaar, met uitzondering van de investeringen 
in kantoorautomatisering. hiervoor geldt een 
afschrijvingstermijn van 3 jaar. de cumulatieve aan-
schafwaarde en cumulatieve afschrijvingen per 31 
december 2013 bedragen respectievelijk €36.527 
en €24.491.

in 2012 zijn noodzakelijke aanpassingen aangebracht  
aan de gehuurde ruimte in pakhuis de zwijger in 
overleg met verhuurder nv stadsherstel amsterdam.  
de verbouwingskosten en gerelateerde herinrichting  
zijn ten laste gebracht van de hiertoe gevormde 
bestemmingsreserve. 

2. FinanCiële vaste aCtiva 
de post financiële vaste activa bestaat uit waarborg-
sommen en is als volgt samengesteld:

de financiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. 

3. vorderingen en overlopende aCtiva
3.1 nog te ontvangen suBsidies

de post nog te ontvangen subsidies bestaat in zijn 
geheel uit bedragen te ontvangen van de dienst 
Maatschappelijke ontwikkeling (dMo) van de 
gemeente amsterdam. het aFK ontving in zowel 
2012 als 2013 95% van het toegekende subsidie-
bedrag als voorschot. de resterende 5% wordt 
betaald na vaststelling van de definitieve bijdrage. 
alle subsidies tot en met 2012 zijn vastgesteld en 
ontvangen, conform de door het aFK ingediende 
verantwoording.

3.2 overige vorderingen

de post terug te vorderen betaalde bijdragen betreft  
voorschotten op toegekende subsidies die op basis 
van de uiteindelijke vaststelling, een intrekking of 
op basis van niet goedgekeurde wijzigingen in het 
project door het aFK worden teruggevorderd van de  
aanvrager. het bedrag is verantwoord onder aftrek 
van een voorziening van oninbaarheid van €2.200 
(31 december 2012: €25.000). de definitief oninbaar 
gebleken vorderingen zijn in 2013 afgeboekt. 

3.3 vooruitBetaalde Kosten

de toevoeging aan de algemene reserve uit de 
bestemming van het saldo van baten en lasten 2013 
bestaat uit het saldo op beheersactiviteiten en 
rente baten, onder aftrek van rentebaten (€20.000) 
die zijn toegerekend aan de bestemmingsreserves.

31 december 
2013

31 december 
2012

Waarborgsom tnt post 1.220 1.220

Waarborgsom stadsherstel 
huurcontract

12.250 12.250

overige waarborgsommen 220 220

13.690 13.690

31 december 
2013

31 december 
2012

terug te vorderen betaalde 
bijdragen

 - 1.560

nog te ontvangen rente 79.328 109.104

79.328 110.664

31 december 
2013

31 december 
2012

dMo subsidie afrekening 2013  398.354  - 

dMo subsidie afrekening 2012  - 401.325

dMo subsidie afrekening 2012 
ontwikkelbudget

 - 9.000

398.354 410.325

31 december 
2013

31 december 
2012

vooruitbetaalde 
personeelskosten

4.869 11.829

vooruitbetaalde 
huisvestingskosten

 - 5.843

vooruitbetaalde bureau- en 
communicatiekosten 

5.248 3.992

10.117 21.664

spaarreKeningen  
en deposito's

31 december 
2013

31 december 
2012

ing 5.404.597 6.285.671

aBn aMro bank 4.001.767 4.001.746

triodos Bank  - 500.000

9.406.364 10.787.417

reKening Courant en 
Kasgelden

31 december 
2013

31 december 
2012

ing 141.567 25.067

aBn aMro bank 182.064 107.984

Kasgelden  - 50

323.631 133.101

stand per 1 januari 2012 1.060.199

Bij: bestemming saldo 2012 166.669

Bij: herbestemming bestemmingsreserve 
huisvesting

28.021

stand per 31 deCeMBer 2012 1.254.889

Bij: bestemming saldo 2013 37.619

stand per 31 deCeMBer 2013 1.292.508

4. liquide Middelen
het aFK houdt zijn beschikbare liquide middelen  
aan bij twee banken (ultimo 2012: drie). het 
treasurystatuut vormt het kader voor het liquide 
middelenbeheer.

alle spaartegoeden en rekening courantgelden 
hebben een resterende looptijd van minder dan  
1 jaar. 

5. eigen verMogen
5.1 algeMene reserve

het verloop van de algemene reserve is als volgt:

verbouwing 
kantoorruimte

kantoor 
inrichting

kantoor 
automatisering totaal

stand per 31 deCeMBer 2011  -  - 12.673 12.673

investeringen 2012 42.517 17.661 15.752 75.930

aanwending bestemmingsreserve huisvesting -42.517 -17.661  - -60.178

afschrijving 2012  -  - -9.586 -9.586

stand per 31 deCeMBer 2012  -  - 18.839 18.839

investeringen 2013  -  4.477  - 4.477

afschrijving 2013  -  -597 -10.683 -11.280

stand per 31 deCeMBer 2013  - 3.880 8.156 12.036
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de onttrekking van de bestemmingsreserve onder-
zoek & ontwikkeling heeft deels betrekking op de 
kosten van de internationale benchmark uitgevoerd 
door het aFK in samenwerking met shinsekai analysis.  
deze benchmark richt zich op de vraag hoe het aFK 
zich op de toekomst kan voorbereiden door zich te 
spiegelen aan binnen- en buitenlandse kunst-,  
cultuur- en maatschappelijke fondsen en stichtingen.  
daarnaast zijn de kosten van de eind fase van de 
ontwikkeling van het digitale formulierenplatform 
ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht. 
de aanvrager kan met ingang van 2013 naast de 
digitale aanvraag en verantwoording ook digitaal 
wijzigingen en voorschotverzoeken indienen bij het 
aFK. de reserve zal in de komende jaren worden 
ingezet voor de realisatie van fondsinnovaties die 
zich bijvoorbeeld richten op alternatieve werkwijzen 
en vormen van kunstfinanciering.

in 2013 is de reorganisatie van het aFK-archief in 
samenwerking met het stadsarchief verder vormge-
geven en tot uitvoering gebracht. het restantsaldo 
zal naar verwachting in 2014 worden aangewend. 

de bestemmingsreserve professionele kunst is  
in 2012 gevormd om eventuele overdruk rond 
amsterdam 2013 en de muur van hadrianus1 op te 
kunnen vangen. daarnaast is de reserve geoormerkt  
voor het bevorderen van cultureel ondernemerschap  
en herijking van beleid voor beheer, behoud en 
regievoering van de buitencollectie amsterdam. 
de kosten verbonden aan het Beeld van de Koning 
(raadzaal) en de ontwikkelkosten van de in 2014 te 
verschijnen handleiding voor kunst in de openbare 
ruimte, zijn ten laste van deze reserve gebracht. 

de bestemmingsreserve cultuurparticipatie is in 2012  
onder meer gevormd voor het opzetten van een 
matchingsconstructie met woningbouwverenigingen,  
bedrijfsleven en particulieren voor wijkgerelateerde 
cultuurprojecten. het in 2013 onttrokken bedrag 
betreft de financiering van de pilot buurtfonds, in 

1  Bij het opstellen van het beleidsplan 2013-2016 en de meerjarige  
begroting voor deze jaren is het aFK uitgegaan van de regel dat 
instellingen opgenomen in het kunstenplan van de gemeente 
amsterdam geen bijdrage meer zouden kunnen aanvragen bij het  
aFK. van deze strikte regel is bij de vaststelling van het kunsten-
plan 2013-2016 bij amendement afgeweken voor die instellingen 
die in combinatie met overige overheidsbijdragen jaarlijks maxi-
maal €100.000 aan structureel geld ontvangen (de zogenoemde 
'muur van hadrianus').

5.2 BesteMMingsreserves
het verloop van de bestemmingsreserves is als 
volgt:

samenwerking met onder andere het prins Bernhard-
cultuurfonds. tevens is het aFK gevraagd om vanuit 
opgebouwde expertise mede vorm te geven aan 
de leerlijn beeldende kunst van het basispakket 
cultuureducatie. 

de amsterdamse Cultuurlening is in 2013 gelanceerd  
en bestaat naast een leningfaciliteit uit begeleidings-  
en opleidingsmogelijkheden. de uitvoering en 
beheer van zowel de lening- als de opleidingsfacili-
teit is door het aFK bij beschikking ondergebracht 
bij Cultuur-ondernemen en de aan Cultuur-onder-
nemen verbonden stichting Borgstellingsfonds 
Kunstenaars voor de kunsten- en creatieve sector.

5.3 BesteMMingsFondsen

ultimo 2012 was er sprake van een verhoogd aantal 
bezwaren op besluitvorming. dit werd mede ver-
oorzaakt door het vervallen van een aantal (deel)
regelingen per 31 december 2012. de alsnog ver-
leende bijdragen op gegrond verklaarde bezwaren 
zijn in de bijlage ‘overzicht toegekende bijdragen’ 
opgenomen. 

professionele kunst  
beleidsperiode 2013-2016

cultuurparticipatie  
beleidsperiode 2013-2016 totaal

stand per 1 januari 2013  -  -  - 

Bij: bestemming saldo 2013 677.490 518.045 1.195.535

stand per 31 deCeMBer 2013 677.490 518.045 1.195.535

stand per 1 januari 2013 75.000

af: toekenning op bezwaarzaken -68.900

af: kosten bezwaarcommissie -1.500

stand per 31 deCeMBer 2013 4.600

onderzoek & 
ontwikkeling huisvesting archief

professionele 
kunst

cultuur-
participatie

amsterdamse 
Cultuurlening totaal

stand per 1 januari 2012 187.500 88.199 70.849  -  -  - 346.548

Bij: bestemming saldo 2012 133.016  -  -  430.000  300.000 525.000 1.388.016

af: onttrekkingen 2012 -172.299 -60.178 -6.649  -  -  - -239.126

herbestemming  - -28.021  -  -  -  - -28.021

stand per 31 deCeMBer 2012 148.217  - 64.200 430.000 300.000 525.000 1.467.417

Bij: bestemming saldo 2013  -  -  - 8.700 5.500 5.800 20.000

af: onttrekkingen 2013 -35.511  - -36.125 -62.496 -100.000 -516.762 -750.894

stand per 31 deCeMBer 2013 112.706  - 28.075 376.204 205.500 14.038 736.523

de bestemmingsfondsen professionele kunst 
en cultuurparticipatie beleidsperiode 2013-2016 
bedragen in totaal circa €1,2 miljoen en betreffen 
het niet in 2013 tot besteding gekomen activiteiten-
budget voor respectievelijk de uitvoering van de 
regeling professionele kunst en de regeling cultuur-
participatie (inclusief het niet bestede saldo van 
de in 2013 herbesteedbaar geworden bedragen). 
het eerste jaar na vaststelling van het kunstenplan 
heeft altijd te kampen met minder aanvragen. het 
overschot cultuurparticipatie kent een meer funda-
mentele oorzaak; het aanbod aan projecten in 2013 
binnen de fase bekwamen van talentontwikkeling 
dat voldoet aan de formele en kwaliteitscriteria van 
het aFK bleef sterk achter bij de verwachtingen. 

het saldo bestemmingsfondsen is binnen de beleids-
periode inzetbaar om schommelingen tussen de 
jaren op te vangen. de beperking in de bestemming 
kan eerst na goedkeuring van de subsidieverstrekker  
worden opgeheven. 

6. voorziening BezWaren
de voorziening bezwaren is gebaseerd op een 
inschatting van de directie van de financiële  
afwikkeling van de ultimo boekjaar lopende en 
nog te verwachten bezwaren op in 2013 genomen 
besluiten. de voorziening is inclusief de kosten  
van behandeling door de bezwaarcommissie. het 
verloop van de voorziening is als volgt:
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de openstaande verplichtingen op bijdragen 
toegekend in de jaren 2007 tot en met 2011 zijn 
grotendeels afgerond binnen de termijn van twee 
jaren. het nog openstaande saldo heeft met name 
betrekking op meerjarige subsidies en groot-
schalige beeldende kunstprojecten, die door een 
combinatie van complexiteit en de betrokkenheid 
van meerdere partijen een langere voorbereidings- 
en uitvoeringsperiode kennen.

de in 2013 toegekende bijdragen op 2012-projecten 
volgen uit de afwikkeling van op het jaar 2012 
betrekking hebbende bezwaarzaken (zie ook noot 6).

8. Belastingen / pensioenpreMies /
personeel

9. nog te Betalen Kosten / 
vooruit ontvangen Bedragen

de daling van de subsidiebaten ten opzichte van 
2012 is in lijn met het beleidsplan en de hierin 
opgenomen wijzigingen in beleidstaken van het aFK 
ten opzichte van de beleidsperiode 2009-2012. 

niet uit de Balans 
BlijKende reChten en 
verpliChtingen
niet uit de Balans BlijKende reChten 

het amsterdams Fonds voor de Kunst ontvangt 
subsidie van de gemeente amsterdam. jaarlijks 
dient de toekenning beschikbaar gesteld te worden  
uit de door de gemeenteraad vast te stellen 
gemeentebegroting. de toekenning voor het jaar 
2014 bedraagt €7.967.090 (beschikking nr. 14/00161 
d.d. 8 januari 2014).

niet uit de Balans BlijKende 
verpliChtingen 

het amsterdams Fonds voor de Kunst heeft met nv 
stadsherstel amsterdam een huurovereenkomst  
tot en met 30 juni 2016 voor het kantoor aan de piet 
heinkade 179. het kantoor is 303 m2, waarvan 30 m2 
in het souterrain. de huur bedraagt jaarlijks €71.485 
(inclusief voorschot energie en servicekosten). 

toeliChting op de  
staat van Baten en  
lasten over 2013
10. suBsidieBaten

de gemeentelijke subsidiebaten zijn als volgt 
samengesteld:

31 december 
2013

31 december 
2012

jaarverslag en 
accountantscontrole

18.545 22.112

huisvesting 20.508 22.044

personeel gerelateerde 
kosten

1.025 9.185

overige nog te betalen 
bedragen

11.364 21.120

51.442 74.461

2013 2012

subsidiebeschikking 2013  
(nr. 13/00523)

7.967.090  - 

subsidiebeschikking 2012  
(nr. 12/00313)

 - 9.426.510

lagere vaststelling subsidie 2012  - -70.000

subsidiebeschikking  
'ontwikkel budget beeldende  
kunstenaars' (nr. 11/14656)

 - 180.000

7.967.090 9.536.510

jaarreKening 2013

saldo 
1 januari 

2013
toegekend 

2013

lager vastgestelde 
en ingetrokken 

bijdragen betaald

saldo  
31 december 

2013

Bijdragen 2007 16.000  -  -  - 16.000

Bijdragen 2008 30.000  -  - -10.000 20.000

Bijdragen 2009 332.710  - -2.835 -211.875 118.000

Bijdragen 2010 721.326  - -168.048 -369.983 183.295

Bijdragen 2011 1.478.210  - -96.006 -836.008 546.196

Bijdragen 2012 5.896.926 68.900 -352.989 -3.938.540 1.674.297

Bijdragen 2013  - 7.061.305 -76.304 -2.730.837 4.254.164

8.475.172 7.130.205 -696.182 -8.097.243 6.811.952

31 december 
2013

31 december 
2012

af te dragen loonheffing/
pensioenpremies

33.422 47.272

te betalen netto lonen  - 1.054

reservering vakantiegeld 25.000 31.600

reservering vakantiedagen 12.300 15.000

70.722 94.926

7. nog te Betalen projeCtBijdragen  
op toeKenningen

de post nog te betalen projectbijdragen bestaat uit  
toegekende bijdragen verminderd met verstrekte 
voorschotten. toegekende bijdragen – met uitzon-
dering van de bijzondere projecten en de meerjarige  
subsidies verstrekt in het kader van de voormalige 
trajectbijdrage- of buurtaccommodatieregeling –  
dienen binnen een termijn van maximaal 24 maanden  
na toekenning inhoudelijk en financieel te worden 
verantwoord door de aanvrager. op basis van deze 
verantwoording worden bijdragen definitief vastge-
steld door het aFK. het aFK verstrekt tekortfinan-
ciering. de definitieve vaststelling van de bijdrage 
kan derhalve afwijken van de maximale toegekende 
bijdrage als uit de verantwoording een lager tekort 
blijkt dan oorspronkelijk verwacht. daarnaast kan 
de definitieve bijdrage lager – of op nihil – worden 
vastgesteld indien de aanvrager niet heeft voldaan 
aan de voorwaarden van het toekenningsbesluit. 
een voorschot van maximaal 80% kan worden uitbe-
taald op verzoek van aanvrager. het verloop van de 
post nog te betalen projectbijdragen naar jaar van 
verlening is als volgt:

onderstaande specificatie geeft de verdeling van 
de subsidiebaten ten behoeve van de verschillende 
regelingen en het apparaat weer:

in 2012 is de verdeling van de subsidiebaten 
over de (deel)regelingen in overleg met dMo ten 
opzichte van bovenstaande tabel tussentijds aan-
gepast, deels als gevolg van de beëindiging van  
de trajectbijdrageregeling. 

de afwijking ten opzichte van de begroting 2013 
volgt uit indexatie.

11. lager vastgestelde en  
ingetroKKen Bijdragen

indien toegekende bijdragen bij de afwikkeling of 
bij een niet goedgekeurde wijziging van het project 
of programma lager worden vastgesteld dan de oor-
spronkelijk maximale toegekende bijdrage of indien 
de aanvrager na toekenning het project intrekt,  
worden de hieruit vrijgevallen middelen verantwoord  
als baten uit lager vastgestelde en ingetrokken 
bijdragen. de bate wordt bepaald onder aftrek van 
een eventuele voorziening voor oninbaarheid van 
terug te vorderen bedragen.

het bedrag vrijgevallen uit toekenningen uit voor-
gaande jaren is sterk beïnvloed door enkele grote 
projecten en trajecten die tussentijds zijn stopge-
zet door het faillissement van de aanvrager of het 
niet langer kunnen voldoen aan de door het aFK 
gestelde voorwaarden. 

de in 2012 verantwoorde bate uit de afwikkeling 
van het matchingsfonds, betreft dat deel van het 
restantbudget dat oorspronkelijk is gefinancierd 
door het aFK. het aandeel derden is in 2012 
terugbetaald. 

2013 2012

professionele kunst  
(2012: basisregeling)

5.517.345 3.999.348

Cultuurparticipatie  
(2012: plusregeling)

1.260.615 2.693.178

amsterdamprijs voor de Kunst 105.000 105.000

Matchingsfonds BKor  - 304.500

trajectbijdragen/
transitieregeling

 - 1.015.000

lagere vaststelling subsidie 2012  - -70.000

ontwikkelbudget beeldende 
kunstenaars 

 - 180.000

subsidie gemeente amsterdam 
activiteiten

6.882.960 8.227.026

subsidie gemeente amsterdam 
beheerslasten

1.084.130 1.309.484

7.967.090 9.536.510

2013 2012

uit toekenningen verslagjaar 76.304 193.094

uit toekenningen voorgaande 
jaren 

619.878 464.976

uit afwikkeling matchingsfonds 
tot en met 2008

 - 20.000

af: dotatie voor voorziening 
oninbaarheid 

-1.559 -10.541

694.623 667.529
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12. aCtiviteitenlasten
12.1 verleende Bijdragen regelingen / 
aMsterdaMprijs voor de Kunst

het matchingsfonds BKor en het ontwikkelbudget 
beeldende kunstenaars waren tot en met 2012 
separate regelingen. Met ingang van 2013 zijn deze 
aanvraagmogelijkheden opgenomen in de regeling 
professionele kunst, waarbij de financiering van 
ontwikkelplannen is uitgebreid naar alle kunstdisci-
plines. de regeling trajectbijdragen en de transitie-
regeling zijn in 2012 beëindigd. 

Met ingang van 2013 kunnen scholen of aanbieders 
van binnenschoolse cultuureducatie geen bijdragen 
meer aanvragen bij het aFK. dit is de voornaamste 
reden voor de sterke daling van verleende bijdra-
gen binnen de regeling cultuurparticipatie, voor-
heen de plusregeling. 

voor een toelichting op de afwijking ten opzichte 
van de begroting 2013 wordt verwezen naar noot 
5.3.

een overzicht van de in 2013 verleende bijdragen 
is opgenomen in de bijlage ‘overzicht toegekende 
bijdragen’.

12.2 verleende Bijdragen Bijzondere 
projeCten / prograMMa’s

2013 2012

regeling professionele kunst 
(2012: basisregeling)

5.156.380 4.637.893

regeling cultuurparticipatie 
(2012: plusregeling)

811.056 2.673.413

amsterdamprijs voor de 
Kunst

105.000 105.000

Matchingsfonds BKor  - 527.220

trajectbijdragen/
transitieregeling

 - 400.773

ontwikkelbudget  
beeldende kunstenaars 

 - 497.215

6.072.436 8.841.514

2013 2012

professionele kunst 
(2012: basisregeling)

759.169 220.902

Cultuurparticipatie  
(2012: plusregeling)

229.700 329.400

988.869 550.302

C.r.B. Menso 
directeur-bestuurder vanaf  

1 juni 2013 (adjunct-directeur 
tot 1 juni 2013)

s.i. dornseiffer 
directeur-bestuurder 

tot 1 juni 2013

Beloningen 87.669 46.223

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0

voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn 13.086 6.768

totaal Wnt 100.755 52.991

een overzicht van de in 2013 verleende subsidies aan  
bijzondere projecten/programma’s is opgenomen 
in de bijlage ‘overzicht toegekende bijdragen’. deze 
bijdragen worden gefinancierd uit herbesteed baar 
geworden bedragen (lagere vaststellingen en inge-
trokken bijdragen) en uit de ultimo 2012 gevormde 
bestemmingsreserves. 

12.3 Mutatie reservering nog  
toe te Kennen projeCtBijdragen

in de beleidsperiode 2009-2012 werden niet tot 
besteding gekomen activiteitenbudgetten en bud-
getten herbesteedbare bedragen gereserveerd op 
de balans. ultimo 2012 zijn de restant reserveringen 
vrijgevallen ten gunste van het saldo van baten en 

lasten, waaruit via de bestemming van het saldo 
2012 bestemmingsreserves zijn gevormd.  

Met ingang van 2013 worden activiteitenover-
schotten verwerkt als batig saldo en toegevoegd 
aan de bestemmingsfondsen professionele kunst 
of cultuurparticipatie 2013-2016, al naar gelang het 
oormerk. Binnen de beleidsperiode kunnen deze 
fondsen worden aangewend om schommelingen 
tussen de jaren op te vangen (zie ook noot 5.3). 

13. Beheerslasten personeel
de beheerslasten personeel zijn inclusief sociale  
lasten (2013: €88.099/ 2012: €103.584) en pensioen-
lasten (2013: €89.678/ 2012: €97.270) per functie 
weergegeven. in de kosten per functie en het aantal  
fulltime equivalenten is de inzet van vrijwilligers, 
stagiairs en freelancers opgenomen, voor zover deze  
inzet niet incidenteel van aard is. Kosten voor inci-
dentele inhuur van oproepkrachten of freelancers  
worden verantwoord onder overige personeels lasten.

de formatie 2013 is inclusief de inzet van stagiairs 
van 1,7 fte (2012: 0,8 fte), de inzet van vrijwilligers 
van 0,8 fte (2012: 0,2 fte) en van zzp’ers van 0,3 fte 
(2012: 0,1 fte). 

de daling van de kosten ten opzichte van 2012 volgt 
uit de reductie in formatie. in 2013 is als gevolg van 
de bezuinigingstaakstelling de functie adjunct-
directeur komen te vervallen en is er een reductie 
doorgevoerd op de afdeling financiën. tevens is de 
functie cultuurverkenner op vrijwillige basis inge zet. 
de afwijking ten opzichte van de begroting 2013 
is veroorzaakt door het eerder doorvoeren van de 
formatiereductie. 

de arbeidsovereenkomst met de directeur- 
bestuurder is afgesloten voor bepaalde tijd (tot  
en met 31 mei 2015).

14. Beheerslasten Materieel  
aMsterdaMprijs, CoMMuniCatie en 
advisering

gemiddeld  
aantal fte’s 

2013 2013

gemiddeld 
aantal fte’s 

2012 2012

directeur-bestuurder 1,0 120.657 1,0 117.931

adjunct directeur 0,4 43.553 1,0 96.667

staf 4,2 284.558 4,2 291.601

Communicatie en cultuurverkenners 2,4 79.845 2,4 103.392

secretariaat 2,2 89.458 2,1 103.497

Financien 1,6 115.073 2,0 135.281

juridische zaken en iCt 0,7 42.055 0,3 30.031

overige personeelslasten 61.821 57.591

12,5 837.020 13,0 935.991

2013 2012

Communicatie 52.451 39.452

Kosten prijsuitreiking en jury 
amsterdamprijs

65.450 62.072

Kosten externe 
adviescommissies

29.869 48.867

Kosten externe 
bezwaarcommissie 

1.638 2.560

149.408 152.951

de stijging van de kosten voor communicatie houdt 
deels verband met eenmalige afkoop van aan vorm-
geving en website gerelateerde eigendomsrechten. 

de sterke daling van de kosten van externe advies-
commissies ten opzichte van 2012 wordt deels ver-
klaard door de introductie eind 2012 van het digitaal  
adviseren, en een verdere diversificatie van de 
behandeling van aanvragen op basis van de hoogte 
van de gevraagde bijdrage. daarnaast is het totaal 
aantal aanvragen ten opzichte van 2012 gedaald. 
deze daling volgt met name uit de reductie van de 
beleidstaken van het aFK (waaronder het afstoten 
van binnenschoolse cultuureducatie projecten), 
versterkt door het reguliere seizoenspatroon binnen  
een beleidsperiode. 

voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging  
topfunctionarissen in de (semi)publieke sector 
(Wnt) heeft de instelling zich gehouden aan de 
Beleidsregel toepassing Wnt. de instelling heeft de 
Beleidsregels toepassing Wnt als normenkader bij 
het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Het nog aannemen van de Aanpassingswet WNT 
door de Eerste Kamer 
de aanpassingswet Wnt, die onderdeel is van dit 
normenkader, is nog niet door de eerste Kamer 
aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen 
van de verstrekte informatie uit hoofde van de  
aanpassingswet Wnt.
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overige  
gegevens

overige gegevens

de daling van de rentebaten ten opzichte van het 
jaar 2012 volgt uit de daling van het saldo aan uit-
staande liquiditeiten, versterkt door de daling van 
de gemiddelde rentetarieven op het uitstaande 
saldo. 

17. Kosten onderzoeK en ontWiKKeling
de kosten onderzoek en ontwikkeling zijn in onder-
staande tabel gespecificeerd.

de partnerbijdrage aan voordekunst is met ingang 
van 2013 onderdeel van de activiteitenlasten.

voor een nadere toelichting wordt verwezen naar 
noot 5.2.

amsterdam, 19 maart 2014 
Clayde Menso
directeur-bestuurder

in 2012 is aan leden van de raad van toezicht 
een totaalbedrag van €7.341 aan vacatiegelden 
uitgekeerd.

16. renteBaten

2013 2012

rentebaten 178.489 246.872

Bankkosten -742 -1.028

177.747 245.844

2013 2012

Beleidsplan, nieuwe  
regelingen, website, 
huisstijl, formulieren

23.196 121.006

Benchmarking en 
effectiviteitsonderzoek

12.315 20.965

voordekunst  - 18.228

onderzoek alternatieve 
financiering

 - 12.100

35.511 172.299

2013 2012

huisvestingskosten 92.769 89.622

afschrijvingskosten 11.280 9.586

Bureaukosten 109.564 92.625

Kosten raad van toezicht 4.218 7.884

217.831 199.717

de raad van toezicht bestaat ultimo 2013 uit vier 
leden (2012: 5 leden). de leden van de raad van 
toezicht hebben in 2013 afgezien van vacatiegelden,  
en ontvangen slechts een vergoeding voor gemaakte  
kosten zoals reis-en verblijfkosten. de kosten 
gemaakt voor werving van nieuwe leden van de 
raad zijn binnen deze categorie geclassificeerd. 

in de begroting 2013 werd nog uitgegaan van een 
gewijzigde opzet van de uitvoering en organisatie 
van de prijsuitreiking van de amsterdamprijs 
voor de Kunst. in 2013 zijn deze wijzigingen niet 
doorgevoerd. 

15. Beheerslasten Materieel overig
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BesteMMing van  
het saldo van Baten  
en lasten over het 
BoeKjaar 2013

de directie stelt met goedkeuring van de raad van 
toezicht voor het saldo van baten en lasten over 
het boekjaar 2013 ten bedrage van €502.260 te 
bestemmen conform het overzicht opgenomen in 
de staat van baten en lasten op pagina 43. 

ControleverKlaring 
van de onaFhanKelijKe 
aCCountant

Afgegeven ten behoeve van de Dienst Maatschap-
pelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam

aan: het Bestuur en de raad van toezicht van 
stichting amsterdams Fonds voor de Kunst

verKlaring BetreFFende  
de jaarreKening

Wij hebben de in dit verslag op pagina 41 tot en met  
pagina 54 opgenomen jaarrekening 2013 van stichting  
amsterdams Fonds voor de Kunst te amsterdam 
gecontroleerd. deze jaarrekening bestaat uit de 
balans per 31 december 2013, de staat van baten 
en lasten over 2013 en het kasstroomoverzicht over 
2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

verantwoordelijkheid van het bestuur
het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor  
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede  
voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in 
overeenstemming met richtlijn voor de jaarverslag-
geving 640 ‘organisaties zonder winststreven’ en de 
overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving  
waaronder ‘de Wet normering bezoldiging top-
functionarissen (semi) publieke sector (Wnt)’. 

het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de 
financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. dit 
houdt in dat deze bedragen in overeenstemming 
dienen te zijn met de in de relevante wet- en regel-
geving opgenomen bepalingen.

het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening en de 
naleving van de relevante wet- en regelgeving 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten.

verantwoordelijkheid van de accountant
onze verantwoordelijkheid is het geven van een 
oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in over-
eenstemming met nederlands recht, waaronder de 
nederlandse controlestandaarden en het controle-
protocol Wnt zoals opgenomen in de Beleidsregels 
toepassing Wnt. dit vereist dat wij voldoen aan de 
voor ons geldende ethische voorschriften en dat 

verKlaring BetreFFende overige Bij  
oF KraChtens de Wet gestelde eisen

Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn 
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of 
het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen 
beoordelen, overeenkomstig rj 640 is. tevens 
vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening.

amstelveen, 19 maart 2014
KpMg accountants n.v.

e. Breijer ra

wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat.

een controle omvat het uitvoeren van werkzaam-
heden ter verkrijging van controle-informatie over 
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. 
de geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 
van de door de accountant toegepaste oordeels-
vorming, met inbegrip van het inschatten van de 
risico’s dat de jaarrekening een afwijking van mate-
rieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt 
de accountant de interne beheersing in aanmerking 
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening  
en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het  
kader van de financiële rechtmatigheid voor de 
naleving van de relevante wet- en regelgeving, gericht  
op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. 

deze hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting. een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van 
de gebruikte grondslagen voor financiële verslag-
geving, de gebruikte financiële rechtmatig heidscriteria 
en van de redelijkheid van de door het bestuur van 
de stichting gemaakte schattingen, alsmede een  
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

oordeel
naar ons oordeel geeft de jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van stichting amsterdams Fonds 
voor de Kunst per 31 december 2013 en van het 
resultaat over 2013 in overeenstemming met richt-
lijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘organisaties 
zonder winststreven’ en de overige van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving.

voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarreke-
ning verantwoorde baten, lasten en balans mutaties 
over 2013, voldoen aan de eisen van financiële 
rechtmatigheid. dit houdt in dat deze bedragen 
in overeenstemming zijn met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
vermeld in de subsidiebeschikking.

BenadruKKing van  
aangelegenheden oMtrent het  
gehanteerde norMenKader Wnt

Wij vestigen de aandacht op punt “het nog aan-
nemen van de aanpassingswet Wnt door de eerste 
Kamer” in de toelichting van de jaarrekening, 
waarin de volgende aangelegenheid omtrent het 
gehanteerde normenkader Wnt uiteen is gezet: 
de aanpassingswet Wnt die onderdeel is van het 
gehanteerde normenkader Wnt dient nog door de 
eerste Kamer te worden aangenomen.

Bovenstaande situatie doet geen afbreuk aan ons 
oordeel.
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Bijlage

overziCht 
toegeKende 
Bijdragen
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aMsterdaMprijs  
voor de Kunst

regeling  
proFessionele Kunst

naaM projeCt, prograMMa, plan aanvrager soort aanvraag verleend in € *)

amsterdamprijs 2013 r. de leeuw amsterdamprijs  35.000 

amsterdamprijs 2013 habbekrats amsterdamprijs  35.000 

amsterdamprijs 2013 de appel arts centre amsterdamprijs  35.000 

totaal aMsterdaMprijs voor de Kunst  105.000 

naaM projeCt, prograMMa, plan aanvrager soort aanvraag verleend in € *)

de prins, de Keizer en de heer B. losekoot spreekuur  5.000 

the goethe-institut's reading room pyongyang: 
Between object and shadow

goethe institut spreekuur  5.000 

hCC kunstexpositie stichting hard voor Weinig spreekuur  5.000 

dag o. lanko spreekuur  5.000 

the library l.j. leegte spreekuur  5.000 

Kunsteilanden amsterdam
vereniging Kunsteilanden 

amsterdam
spreekuur  5.000 

We like art @ de Bijenkorf stichting We like art spreekuur  5.000 

Kunstproject met Bijzondere Collectie uva i. Kunath spreekuur  5.000 

van perskamer tot kunst paleis d.j. Wolf spreekuur  5.000 

twenty Years away e.K. okereke spreekuur  5.000 

n.o.a. not only arabic language school M. al solh spreekuur  5.000 

7 lovers M. Bolhuis spreekuur  5.000 

tussen de lijnen a. zwamborn spreekuur  5.000 

encounters h.M. Mattes spreekuur  5.000 

urbanCampsiteamsterdam urban Campsite (a.d. van driel) spreekuur  5.000 

amsterdam migrates j.n. quax spreekuur  5.000 

tentoonstelling jhM, onderdeel inside design M. abouzahra spreekuur  5.000 

xs arChiteCture MarKet s.a. gribling spreekuur  5.000 

perestrojka aan het ij stichting Window to europe spreekuur  5.000 

Fugue ii M.l. evers spreekuur  5.000 

Beyond the Map i. de Craen spreekuur  5.000 

24/7 – Werk en de erosie van slaap (werktitel) v. vulsma spreekuur  5.000 

Momart presents all a.W.M. Martens spreekuur  5.000 

rusland ontvriend? stichting ons interbellum spreekuur  5.000 

gelatine installation (Werktitel) j.r. gomez spreekuur  5.000 

amsterdam. stad in beweging s.l. van essel project  2.695 

jong en veelbelovend stichting Beeldvoorziening project  2.750 

ver van mijn bed... (Mulier sacer) j.s.l. hignett project  3.052 

$€xxx e.C. Meijer project  3.100 

Kraakdossier (werktitel) stichting Mediaridders project  3.600 

de onbekende burger a.r. dijkstra project  3.900 

Koude Kust s. van egmond project  4.500 

in the picture – the Work of Babette Mangolte
stichting if i Can't dance i don't 

Want to Be part of Your 
revolution

project  4.500 

Challenging temporalities d.M. van Meel project  4.800 

open ateliers oost 2013 / liveoost stichting open ateliers zuid project  5.000 

pirate Cinema / power park
ehsan Cultural Criticism  

(e. Fardjadniya)
project  5.000 

painting amsterdam – Broken Fingaz Coming  
to town

stichting Made Creative project  5.000 

geboorte van de nieuwe pijp stichting soundtrackcities project  5.000 

dialoog met een Beeld d.a. van vree project  5.000 

solo para los niños s. Wannet project  5.000 

state of Mind i. plaum project  5.570 

24 M.j.r. Coppens project  5.750 

de Mantel der liefde p.e. Kaersenhout project  5.775 

the swiss army Knife of rhymes i. de Craen project  5.932 **)

Composing through Words stichting art project era project  6.000 

literair fotoboek allermooiste grachtenhuizen M.j. van hövell tot Westerflier project  6.000 

stan/jan-project(2) j. hoek project  6.446 

tolerant amsterdam
stichting asKv/steunpunt 

vluchtelingen
project  7.000 

Mozaïek Badhuis
stichting Badhuis en sauna  

da Costa
project  7.000 

Club dérive M. Bonajo project  7.500 

Mental Mass - poortnoord stichting nieuw dakota project  8.000 

BYoB in de nes stichting Medialab utrecht project  8.000 

harrie geelen vogeltjesboom stichting W.g.-Kunst project  8.000 

Wasted
stichting tomoko Mukaiyama 

Foundation
project  8.000 

after C. Campert project  8.748 

Kinderportretten stichting van loon project  8.750 

living scultpures vereniging arti et amicitiae project  9.000 

henK in de FaBrieK stichting henk project  10.000 

zo niet, dan toch s. veenhof project  10.000 

naaM projeCt, prograMMa, plan aanvrager soort aanvraag verleend in € *)

BKFnMv
i shot the Band v. pieters spreekuur  2.500 

Weekender Fotohal j. de Mars spreekuur  2.500 

holon g. postma spreekuur  2.800 

dominique teufen at unseen photo fair amsterdam d. teufen spreekuur  2.930 

uitzicht K.g.s. Björk spreekuur  2.934 

amsterdam street diary ee.M. Bullens spreekuur  2.972 

re-packed-er (werktitel) M. hellwich spreekuur  3.000 **)

hugo Kaagman openbare stalling  
amsterdam Centrum

stichting Werkprojecten 
amsterdam

spreekuur  3.000 

the ed technical standard for photo editing d.d.a. Brormann spreekuur  3.000 

to the beat of motion l. geeven spreekuur  3.000 

zoon in a zoot-suit s. Mandayam spreekuur  3.000 

ghost painting (werktitel) F.M.Y. quistrebert spreekuur  3.000 

penny e.a. Berrios vargas spreekuur  3.000 

Wolf in the Winter n. Kenninck spreekuur  3.000 

Kunsttentoonstelling "Crisis"  
met cult.evenementen

a.l. volkova spreekuur  3.000 

Moments & situations amsterdam s.d. van Wieringen spreekuur  3.000 

in the Middle of the nite s. glerum spreekuur  3.000 

performance iron (2012) M.g.W. van zijll langhout spreekuur  3.150 

doug's cabin K.a. Bueno spreekuur  3.592 

Kinderen van nieuw en Meer t.M. lenden spreekuur  3.750 

Mantra: het uitkijk van post Cs C. onwuka spreekuur  3.750 

abstraction-Création: art non-Figuratif r.n. Wijnen spreekuur  3.760 

Farewell_2 i.r rafailidou spreekuur  3.900 

useful goods t. van zoelen spreekuur  3.900 

het Benoemproject stichting Bog spreekuur  4.000 

Kunst aan de Kade F. Bloem spreekuur  4.000 

heesternacht
vereniging heesterveld  

Creative Community
spreekuur  4.000 

Wie is aan? Bewegeld Beeld editie M.l. de vries spreekuur  4.455 

ChuKotKa a.s. schwarzlose spreekuur  4.460 

onmogelijke kunst op solder r. Blogg spreekuur  4.500 

observer effect M. lazovic spreekuur  4.544 

tuin van het gesticht r. Bolhuis spreekuur  4.550 

light us up C. smulders spreekuur  4.600 

grauKunst- a shit in the Face of history trishtrashbookings (n.i. alers) spreekuur  4.764 

Code duello (exhibition) a.j.r. Farrar spreekuur  4.800 

the stuff of legend stichting apice for artists spreekuur  4.810 

redbird & Co. fotofestival d. Bos spreekuur  4.822 

there are other places than london, you know K. Motallebi spreekuur  4.900 

pulse d. rodic spreekuur  4.920 

Bucks 'n Barter B. Brovia spreekuur  4.930 

zolder museum universe(ity) i. supic jankovic spreekuur  4.950 

Crossover art l. Kreupeling spreekuur  4.950 

artificial amsterdam (werktitel) B. visser spreekuur  4.957 

like K. schuttel spreekuur  4.976 

venster a.e. de Witte spreekuur  5.000 

sister (From another Mister) j.M. guggenbichler spreekuur  5.000 

tentoonstelling amsterdam s.a. Bos spreekuur  5.000 
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naaM projeCt, prograMMa, plan aanvrager soort aanvraag verleend in € *)

voor en na het nu a.M.a. van de elzen ontwikkeling  15.000 

give me time a. Framis ontwikkeling  15.000 

ontwikkeling daniela Bershan d. Bershan ontwikkeling  15.000 

shut up, i'm Counting! F.a. Weigand ontwikkeling  15.000 

Martinucci-ontwikkeling M. Martinucci ontwikkeling  15.000 

ontwikkeltraject Katinka Marac K.r. Marac ontwikkeling  15.000 

FreetoWn F.a. hosselaer sedoc ontwikkeling  15.000 

Marie and jimmy j.r.d. Burlot ontwikkeling  15.000 

qaina s. sahabi ontwikkeling  15.000 

ontwikkeling/experiment in 
onderzoeksmethodieken

C.M. vogelaar ontwikkeling  15.000 

 2.002.324 

FilM
how to Be Young (Werktitel) e.M.van Welzen spreekuur  2.976 

ertussenuit r.r.i. doelwijt spreekuur  3.000 

over de drempel e.h. smit spreekuur  3.000 **)

Film "de meeuw en de psychiater"
iamaprovider.com  

(M. van veldhuijzen van zanten)
spreekuur  3.000 

happY dinsdag W. van Couwelaer spreekuur  3.000 

Bless You damsco triple (s.C. de graaff) spreekuur  3.820 

aan alles gelijk M. van der Werf spreekuur  4.333 

goeie jongens M. diedericks spreekuur  4.600 

señorita C.a. dahms spreekuur  4.985 

sarphatiparK stichting volta Film en tv spreekuur  5.000 

how to describe a cloud d.W. verbeek spreekuur  5.000 

liKe her B. hillenius spreekuur  5.000 

liKe hiM M.j. timmer spreekuur  5.000 

opera pietje p. Mizrahi spreekuur  5.000 

looking Forward liberty r. Marques spreekuur  5.000 

her innervieW e. Baltimore spreekuur  5.000 

Fast nacht j. de Bruin spreekuur  5.000 

voorbij horen en zien W.M. Conijn spreekuur  5.000 

stock Finster s. verhoeff spreekuur  5.000 

Marc jacobs s.Y.j. de jong spreekuur  5.000 

zwarte piet te gast in Canadese talkshow j.s. rozendaal spreekuur  5.000 

stadsdichter Menno Wigman (werktitel) e. veenhuizen spreekuur  5.000 

Metro Movies h. Meiboom project  5.000 

het schrijfpaleis stichting het schrijfpaleis project  5.000 

playgrounds vs. submarine Channel 2013 stichting submarine Channel project  5.000 

het vuur p.s. Cohen project  5.000 

het schaap met de zwarte Band s.j. Kaas project  6.000 

openlucht Filmfestival pluk de nacht 2013 stichting pluk de nacht project  8.500 

day of the dutch M.a. Colburn project  8.750 

hallelujah amsterdam stichting stadsliederen project  8.900 

Box the rain M.q. quawson project  9.000 

Kan Çekiyor - het lichaam tussen geloof en weten e.e. damen project  10.000 

Beeld voor Beeld - Festival en Cineblend stichting savan project  12.500 

het nieuwe rijksmuseum- de film stichting discours project  15.000 

de schoonheid van het zijn
stichting van der hoop 

Filmproducties
project  15.074 

never a dull Moment p. zwier project  20.000 

Misha ! stichting enveloppe project  20.000 

de Keuken van pruttel & proef 
stichting aFFF, Fantastisch  

Kinderfilm Festival
project  20.000 

dance iranian style stichting granate project  24.000 

asterdwarsweg 10 stichting Wilde harten productie project  30.000 

de scherpe blik van aat veldhoen C.C.j.M. hin programma  7.500 

new dutch Cinema Festival stichting shortcutz amsterdam programma  15.000 

script development Binger filmlab M. nakazaki ontwikkeling  8.000 

 355.938 

naaM projeCt, prograMMa, plan aanvrager soort aanvraag verleend in € *)

porem van Mokum- portrettengalerij van 101 
inspirererende amsterdammers

stichting r2 project  10.000 

ontheemd-displaced stichting uniarte nederland project  10.000 

ecolanden stichting livi landen project  10.000 

50 ontmoetingen ...10 jaar later stichting open Mind project  10.000 

no land's Men xmas95 (o.v. ganzha) project  10.000 

j.M. van der Meij (1878-1949), architect stichting Multimediale Cultuur project  10.000 

Circling around to sang n.r. goslinga project  11.000 

prodo - pronKen (werktitel) stichting galerie nola hatterman project  12.000 

dancing at the Wrong party stichting nieuw dakota project  12.500 

11"x17" e.t. van joolen project  12.812 

i am not doing anything until i feel the need j.K. Meester project  14.375 

Cuffed4Freedom n.e. Brudet project  15.000 

vertical Cinema stichting sonic acts project  15.000 

gerrit rietveld academie Boek stichting het Centraal Bureau project  15.000 

a Family portrait j.W. van hulzen project  15.900 

iranian pavilion stichting Framer Framed project  16.700 

het laatste beeld 
stichting nederlands 

uitvaartmuseum
project  17.000 

Be CalM stadsdeel oost project  17.000 

de grote Kunstshow (werktitel) j.h. idema project  18.585 

pride photo award 2013 stichting pride photo award project  20.000 

hommage aan Frank Martinus arion stichting Cimaké Foundation project  20.000 

salon/kant stichting salon/ project  20.000 

groepsportret inhuldiging Michiel van nieuwkerk Fotografie project  20.000 

neu/noW live Festival
vereniging elia-european league 

of institutes of the arts
project  20.000 

discovery Festival amsterdam 
stichting Beyond expression / 

transnatural
project  20.000 

Mijn derde land | thuis in een wereld in beweging stichting Frankendael Foundation project  20.000 

Make a Move stichting archaeopteryx project  20.000 

translumen stichting Museum zonder Muren project  22.000 

suspended histories stichting van loon project  25.000 

tussen-ruimte amsterdam r. rumping project  25.000 

lijdensweg 2014 stichting Creatief initiatief project  25.000 **)

'inside out' en unseen stichting unseen Foundation project  32.500 

amsterdam light Festival 2013
stichting amsterdam light  

Festival
project  75.000 

Club donny vereniging taaK programma  4.200 

Kosmopolite art tour - signs of Mokum stichting urban stylistix programma  6.000 

rephrasing Memory s. lewis programma  8.119 

animatiedagen stichting doe het niet zelf programma  8.870 

interaCtive realitY
stichting Cultuurhuis  

de Brakke grond
programma  20.000 

nieuw & Meer 25
stichting Kunstuitingen nieuw  

en Meer
programma  38.000 

zone2source stichting iCu2 programma  40.000 

Menu at hôtel droog stichting droog design programma  60.000 

Middag van het Kinderboek t.a. van lieshout opdrachtgeverschap  3.000 

Morgen Komt alles goed stichting Ymere opdrachtgeverschap  20.350 

ambachtelijk / de pijp (werktitel) stichting Ymere opdrachtgeverschap  20.500 

Wilhelmina revisited stadsdeel West opdrachtgeverschap  24.000 

de groene Belofte (steelvliethof) stichting Ymere opdrachtgeverschap  24.937 

Muurschildering Kostverlorenkade stichting rochdale opdrachtgeverschap  27.725 

een watertribune bij de sloterplas stichting hotel Buiten opdrachtgeverschap  60.000 

's Werelds eerste 3d-geprinte grachtenpand stichting 3d print Canal house opdrachtgeverschap  100.000 

Mimicry stadsdeel West opdrachtgeverschap  135.000 

detournement d.C. de roo ontwikkeling  3.500 

Constructing a value-free science (working title) z.a. Fromwalt ontwikkeling  7.758 

valuable Cargo j.F.C. Christiaans ontwikkeling  10.900 

From palmtrees to pinetrees a.M. tormell ontwikkeling  11.000 

development/professionalization of artist pratice i. Cholmogorova ontwikkeling  11.250 

turKs Fruit d. Matena ontwikkeling  11.300 

straatbeeld h. eijkelboom ontwikkeling  12.300 

denkwerk / netwerk s.C. van lamsweerde ontwikkeling  12.597 

Making immigration visible j.M. de Bever ontwikkeling  12.750 

licht en geluid j.i. Bol ontwikkeling  13.475 

game over? (Werktitel) C. van goor ontwikkeling  14.727 



6564 AFK jAArverslAg 2013 overziCht toegeKende Bijdragen

naaM projeCt, prograMMa, plan aanvrager soort aanvraag verleend in € *)

internationaal festival pop arts  
en talentontwikkeling

stichting pop arts project  17.750 

absinthe stichting de hollanders project  20.000 

amsterdam Fringe Festival stichting de theaterdagen project  20.000 

elisabeth samson stichting urban Myth project  20.000 

ik ben de voorstelling stichting luce project  20.000 

aan niets overleden stichting vier jaargetijden project  20.000 

stats stichting liberia project  20.000 

stand up, lie down stichting de gemeenschap project  20.000 

elize (werktitel) stichting noW-productions project  25.000 

summer dance Forever 2013 stichting Kindred project  25.000 

jubileum ruigoord 40 jaar stichting landjuweel 2000 project  25.000 

FeeKs stichting zep-projecten project  25.000 

afrovibes festival 2013 stichting afrovibes project  25.000 

redonda stichting Circuswerkplaats Boost project  30.000 

vette dinsdag stichting de Federatie project  30.000 

shaffyweekend stichting shaffy theater project  30.000 

the zone stichting tijd van de Wolf project  35.000 

Kapsalon stichting 't Beemstervarken project  37.000 

de tekstsmederij stichting de tekstsmederij programma  7.500 

tf jong stichting stip theaterproducties programma  15.000 

#BaM in de rode hoed stichting Motherlode programma  20.000 

plein plus stichting podiumpartners programma  20.298 

theater na de dam 2013 stichting theater na de dam programma  30.000 

de vrek in full colour stichting topp programma  30.000 

huis voor jong podiumtalent
stichting exploitatie en program-

mering Kloveniersburgwal 50
programma  75.000 

ontwikkeling en Coaching pieter de ruiter p. de ruiter ontwikkeling  7.500 

ontwikkeling en Coaching eva villanueva e. villanueva ontwikkeling  7.500 

icarus t.j. veenstra ontwikkeling  7.500 

het doen van een voorstel M. de groot ontwikkeling  12.000 

tussen leven en dood a. Broerder ontwikkeling  12.500 

 1.125.620 

dans
on being ill e. Csornai spreekuur  2.500 

the invisible dance a.p. pons spreekuur  2.500 

M#3 M. rizzo spreekuur  3.000 

Yo puta o.p.r. reschofsky spreekuur  4.500 

Whynot #4 stichting de vreemde Beweging spreekuur  5.000 

Bach.Beweegt r. slenema spreekuur  5.000 

Body eye M.z. ziółek spreekuur  5.000 

unexpected dresses for undefined ceremonies F.j. Murugarren spreekuur  5.000 

p r o j e c t [ l ] M.K.C. goeminne spreekuur  5.000 

herfstvoorstellingen in noord stichting jaM project  3.000 

trisquel Flamenco
stichting terremoto – Kunst  

en Flamenco
project  3.150 

exchange danser/werkervaring australie p.a. paerel project  4.200 

aMor 2013 stichting C-scope project  6.000 

??! BoKKo! (werktitel)
stichting paradiso Melkweg 

productiehuis
project  9.500 

de Belgen stichting van de toekomst 1986 project  10.000 

Bxl aMs Bln 2013
stichting Cultuurhuis  

de Brakke grond
project  10.000 

tangoMagia16
stichting zandunga 

tangoproductions
project  10.000 

eiland stichting danstheater adentro project  12.500 

(ge)Wild stichting tragictrio project  15.000 

silent Force
stichting sagi gross dance 

Company
project  17.500 

het zwanenmeer " siegfried en odette" stichting Ballet van leth project  20.000 

signs - guerrilla dans stichting traum-a project  23.000 

Buurman in de winter stichting plan d-/andreas denk project  25.000 

Creatie & uitvoering: 'app me :-)! & Beating Bach' stichting de Kiss moves project  30.000 

de odyssee stichting Ballet van leth project  30.000 

dans'n'West stichting Meer publiek programma  17.500 

dancing on the edge Festival 2013 stichting dancing on the edge programma  30.000 

naaM projeCt, prograMMa, plan aanvrager soort aanvraag verleend in € *)

theater
ioccupy! W. Kressenhof spreekuur  2.500 

aFF 2013 voorstelling: Bezoek r. pollmann spreekuur  2.500 

M a u e r k o p f M.s. Boneschansker spreekuur  2.500 

Christoffel h.B. Koers spreekuur  2.600 

ik had het niet geweten....
stichting amsterdams  

andalusisch orkest
spreekuur  2.900 

Kabinet voor helden a. de groot spreekuur  2.900 

plesiran tempo doeloe (werktitel) n.M. smoor spreekuur  3.000 

zwarte zon l. van de Wal spreekuur  3.000 

texaco Baby! s. rodrigues spreekuur  3.500 

het makerslab K.M. hieminga spreekuur  3.950 

tekens a. libbers spreekuur  4.000 

Changing perspectives C. Wouters spreekuur  4.000 

ode aan de vrouw e.s.a. louwrier spreekuur  4.000 

terror : terror l. Knobel spreekuur  4.000 

Winnen is belangrijker dan meedoen
stichting theater  

het amsterdamse Bos
spreekuur  4.100 

hoKjesgeest in nieuw-West, van kloof naar 
dialoog

s.i. Wardenaar spreekuur  4.250 

Call, girl. l.B. hermannsdóttir spreekuur  4.280 

uit eerste hand stichting de theatertroep spreekuur  4.300 

lieFdesBieCht n.M. Kersten spreekuur  4.915 

proeve vloer Multimediale stichting aard spreekuur  4.954 

Mixer Your theaterBusiness (F. tibben) spreekuur  5.000 

de wereld van Maria s l.e. Mentink spreekuur  5.000 

solitary heroes g. Karasu spreekuur  5.000 

de tweede zoon (en andere verhalen) a. van Bergen spreekuur  5.000 

proefmonster B.B. rooyackers spreekuur  5.000 

de Mahabharata W.a. Moelker spreekuur  5.000 

Marius r. hofman spreekuur  5.000 

voor aap stichting de artiesteningang project  4.360 

spektakel op ijburg 2013 stichting theatraal ijburg project  5.000 

naar de hemel Wijzen stichting het syndicaat project  5.000 

Freak du Chique
stichting verhalenfabriek  

Freak du Chique
project  6.174 

groot en Klein stichting de theatertroep project  6.500 

hier stichting Waar project  6.595 

iran vs. israel stichting Mezrab project  7.500 

de omstanders stichting de Koude Kermis project  7.500 

ik & stalin/ Me & stalin stichting traum-a project  8.000 

Waterlanders stichting Crash project  8.000 

Fort g stichting eindelijk! theater project  8.000 

longen stichting studio dubbelagent project  9.000 

three portraits stichting tre tigri project  9.325 

in limbo
stichting Berg&Bos 

theaterproducties
project  9.969 

internationaal storytelling Festival amsterdam stichting storytelling Centre project  10.000 

dette goes to africa stichting glashouwer producties project  10.000 

debby's droom Y. Koolhaas project  10.000 

anthonY FoKKer, de vliegende hollander stichting theater nomade project  10.000 

alleman2.0
stichting het verbond 

theaterproducties
project  12.500 

Mier stichting stip theaterproducties project  12.500 

Motief knokpartij bruiloft nog steeds onbekend stichting jan vos project  13.000 

over leven stichting Mikanto project  15.000 

the new rambo generation stichting Younggangsters project  15.000 

We are Big BoYs stichting stip theaterproducties project  15.000 

einsame spitze stichting theatergroep aurora project  15.000 **)

isolement stichting Fantasten project  15.000 

rule stichting stranger project  15.000 

gijsbrecht van amstel stichting het toneel speelt project  15.000 

altijd nog storm stichting 't Barre land project  15.000 

een geschenk uit de hemel
stichting Berg&Bos 

theaterproducties
project  15.000 

in de maneschijn stichting stip theaterproducties project  15.000 
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the radiohead songbook
stichting le Caméléon 

philharmonique
project  4.500 

Muziek in het zeven Bruggenkwartier 2013 stichting erard ensemble project  4.500 

arifa and voices of the east stichting turbae project  4.500 

het de Kift Festival stichting Moer-staal project  5.000 

insoMnio serie Mgij- concert Yellow shark stichting insomnio project  5.000 

vom Fischer und seiner Frau (werktitel) stichting opera op zak project  5.000 

gebouwcompositie
stichting landgoedconcerten 

oranjewoud
project  5.000 

jazzfest amsterdam 2013 stichting jazzfest amsterdam project  6.000 

vergeten, maar niet verdwenen stichting apollo project  6.000 

harrY heine in holland stichting i piccoli holandesi project  6.000 

Woei!
stichting alle hoeken van  

de Kamermuziek
project  6.000 

storylines stichting Karnatic lab project  6.000 

project 128 stichting earvision project  6.000 

toeters en taart stichting amstel saxofoonkwartet project  7.500 

rand programmering doeK Festival #11 stichting doek project  7.500 

pianoduo Festival amsterdam
stichting pianoduo 

scholtes-janssens
project  7.500 

'Memories' for viola and stringorch. B. van Beurden project  7.500 

garagepoes (werktitel) stichting theatergroep Flint project  7.500 

a love unsung stichting villa stolz project  9.500 

otis stichting M-lab project  10.000 

Culture Clash
stichting jazz orchestra of  

the Concertgebouw
project  10.000 

CirCus stichting M-lab project  10.000 

Cellostorm & de Bestorming
stichting Cello octet Conjunto 

iberico
project  10.000 

Cross-linx 2014: amsterdam stichting Cross-linx project  10.000 

reprise owen Wingrave stichting opera trionfo project  10.000 

verdi versus Wagner - the Battle stichting Bredeweg Festival project  11.000 

in het Wild stichting samba salad project  11.210 

spoken Beat night stichting zeebelt project  12.000 

rheingold op de rijn stichting lustrumopera project  15.000 

Muplex stichting grachtenfestival project  15.000 

hYllos stichting de veenfabriek project  15.000 

oorwurm - Concert met een verhaal
stichting amsterdam Baroque 

orchestra & Choir
project  15.000 

Winters Binnen stichting Broedstraten project  17.431 

judee sill, a californian dreamer
stichting sluysmans & van 

Warmerdam
project  19.000 

speKtaKel x stichting Circus treurdier project  20.000 

Kinderopera Brundibar
stichting nieuw amsterdams 

Kinderkoor
project  21.558 

tutu stichting pro pro producties project  25.000 

Buchi Fil i Mosa nena stichting het volksoperahuis project  30.000 

Frontaal - Waanopera over het geval Woyzeck stichting project Wildeman project  30.000 

souK dutch arabic Music & dance stichting souK project  40.000 

the stolz & thunnissen go diaghilev stichting villa stolz programma  6.500 

Bimhuis Concertreeks 2014 stichting Konrad Koselleck Music programma  7.500 

het nieuwe lied - samen solo e. den held programma  7.600 

on the roof 2014 F. hildenbrand programma  10.000 

projectplan 13/14 stichting ij-salon stichting ij-salon programma  12.500 

grachtenfestival Winterspecial 2013/2014 stichting grachtenfestival programma  17.500 

intermezzi stichting perpetuumM programma  20.000 

programmering 2014
stichting theater de roode 

Bioscoop
programma  48.938 

aanvraag ontwikkelingsbudget rosa arnold r. arnold ontwikkeling  8.250 

aanvraag ontwikkelingsbudget jeanita vriens j. vriens ontwikkeling  8.250 

aanvraag ontwikkelingsbudget genevieve verhage v. verhage ontwikkeling  8.250 **)

aanvraag ontwikkelingsbudget  
annemijn Bergkotte

a. Bergkotte ontwikkeling  8.250 

Compositiebeurs pieter smithuijsen p.B. smithuijsen ontwikkeling  12.000 

FunKY organs r.j.n. lekkerkerker ontwikkeling  15.000 

 823.365 

naaM projeCt, prograMMa, plan aanvrager soort aanvraag verleend in € *)

danceWeb F. Belfiore ontwikkeling  10.550 

 324.400 

letteren
de eenzame uitvaart. poëzie als luikje naar de dood h.e.M. van hasselt spreekuur  3.500 

armando driedaagse stichting de nieuwe liefde project  6.000 

de tegencultuur j.W. schoots project  7.500 

Biografie victor e. van vriesland r. groenewegen project  10.000 

zonder titel F. von der Möhlen project  13.000 

amsterdam poëziefestival
stichting amsterdam  

poëziefestival
project  15.000 

logos, festival van het woord stichting logos project  20.000 

literaire revue stichting de Wintertuin programma  3.600 

noorderwoord stichting Broedstraten programma  6.000 

 84.600 

MuzieK/MuzieKtheater
stereo art app stichting stereo art spreekuur  2.000 

tjaikovski in beweging M.j.F. jansen spreekuur  2.632 

vlucht rWM-1340 stichting the royal Wind Music spreekuur  2.803 

end of story r.M. Cante spreekuur  3.000 

new composition for the Fokker orgel B.K. Faegre spreekuur  3.000 

rammelfest -Min40 M.g.C. van eekelen spreekuur  3.000 

surinaams Klassiek s.F. Badloe spreekuur  3.188 

Bij gebrek aan pijn stichting de helling spreekuur  3.400 

soccerrocker 2013 vereniging csv dvva spreekuur  3.500 

Fjonk i.d. Bok spreekuur  3.500 

'the Missing Beat - the quest' W.e. heliczer spreekuur  3.500 

the river - the swim sessions stichting sibyl sings spreekuur  3.650 

Kafka Band tsjechisch Centrum spreekuur  3.750 

ramses / Konrad Koselleck Big Band stichting Konrad Koselleck Music spreekuur  3.879 

le piège de Méduse stichting 7090 spreekuur  3.900 

pianolab innertimespaces @ BiMhuis stichting galerie der töne spreekuur  4.000 

a Barockpuppies Carol (aBC) p.M. grootendorst spreekuur  4.450 

the living City in trouw dtomusic (d.t.o. rijpstra) spreekuur  4.676 

Monoták 2013 stichting de diamantslooperij spreekuur  5.000 

KoBranie: processing the Music stichting tetzepi spreekuur  5.000 

Baba Yaga poll productions (M.van de poll) spreekuur  5.000 

Cd release tour ´new amsterdam´van sax & stix stichting sax & stix spreekuur  5.000 

Matroesjka, amsterdam Fringe Festival la loeb producties (l. loeb) spreekuur  5.000 

daedalus | Cobain F.B.s. ten Berge spreekuur  5.000 

dash! in splendor stichting dash! spreekuur  5.000 

Café Classique op Winterreis
stichting Muziek Buiten  

de Concertzaal
spreekuur  5.000 

B-Movie orchestra premiere j.B. Mattie spreekuur  5.000 

Chameleon stichting Multifoon project  2.500 

Bach en het Concerto
stichting Barokensemble eik  

en linde
project  2.500 

surinaams muziektheaterproject (slory/ashetu) stichting de Wijze nathan project  2.500 

Meesters&gezellen stichting tettix project  2.500 

1514: in holland klinkt muziek stichting aventure project  2.500 

st. patrick's day in splendor 2014 a.j. Casey project  2.500 

nieuw-West zingt! stichting de driehoek project  3.000 

Basklarinet Festijn stichting trytone project  3.000 

Minimal instruments stichting via nobel project  3.500 

onstuimig Wenen
stichting Barokensemble eik  

en linde
project  3.500 

Buffoni! stichting visisonor project  3.900 

Misa Criolla. een latijns-amerikaans kerstfeest stichting de nieuwe liefde project  3.900 

opera "het Ware geweld" stichting de Wijze nathan project  4.000 

narcissus
stichting nieuw amsterdams peil 

Muziek
project  4.000 

Kapok albumtour 2014 stichting Kapok project  4.000 

de wonderbaarlijke genezing (van een depri) 
moslim

M.j.M. smit project  4.500 
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naaM projeCt, prograMMa, plan aanvrager soort aanvraag verleend in € *)

Mattheus passie vereniging amsterdamse Cantorij project  4.500 

stravinsky&rachmaninov
vereniging toonkunstkoor 

amsterdam
project  5.000 

into the wild
stichting toneelgezelschap 

toetssteen
project  5.000 

hou je van me i.M. swanevelt project  5.000 

naar aanleiding van ... no.4 M. zwiers project  5.000 

Kaiser W. - een zondag op een nederlands perron
vereniging het nederlands 

zangtheater
project  5.000 

gijsbrecht stichting hoosh theater project  5.000 

v.i.v.a. verdi stichting educatieve Concerten project  7.500 

samenwerking ovio-orkest en Crescent ensemble vereniging ovio project  8.770 

gunther en julia stichting sCava project  12.500 

Klassiek op het amstelveld stichting Musica omnia vincit project  12.500 

project diepenbrock stichting Feest der poëzie programma  2.500 

jubileumprogramma Con Brio 2014
vereniging amsterdams  

symphonie orkest Con Brio
programma  3.800 

zilveren jubileum studentenkoor amsterdam
stichting studentenKoor 

amsterdam
programma  5.000 

dizz Kids theater: lezen = doen! stichting zid theater programma  17.500 

vakantiekunstweken op het Westerdok
stichting ateliers Westerdok 

educatie
programma  25.000 

 219.628 

CoMMunitY art 
nieuw sloten terug in de Kas h.l.M.M. Bergmans spreekuur  2.500 

Buurten in de openlucht nieuwmarkt stichting zij-Krik spreekuur  2.500 

Mauve soiree's j. van Wijngaarden spreekuur  2.500 

Migranten Kookmagazine stichting placemakers spreekuur  2.500 

impronistenconcert diereneiland j. van dorp spreekuur  2.530 

op de Block expo stichting Bijlmer style spreekuur  3.000 

Brei ii a.M. Mertens spreekuur  3.500 

vertel me over je werk a.g.M. van delft spreekuur  4.240 

opera playground K.n. lada spreekuur  4.500 

andY & rex: Family ties s.j. verheugen spreekuur  4.800 

tolhuistour e. Kollau spreekuur  5.000 

Bollywood at the park 2013 stichting Cultuur verbreding spreekuur  5.000 

expo operatie Bosleeuw M. van der vlies spreekuur  5.000 

de Culturele Kalverstraat C.l. sunter spreekuur  5.000 

zichtbare lijnen "de doorgang" stijn amsterdam (s. schenk) spreekuur  5.000 

de Wereld draait noord a.j.M. Kneepkens spreekuur  5.000 

de uitzwaai F.j. de Bell spreekuur  5.000 

Bij anderen thuis
stichting dock-ijsterk 

jongerenwerk
project  2.000 

repairCreations
stichting rhizomatic/project  

space for artistic research
project  4.000 

Meerstemmige geschiedenis rond  
het Makassarplein

j.e.t. slot project  4.450 

jonge schrijversavond 2013 stichting jonge schrijversavond project  5.000 

Kunst- en cultuurfestival transvormers v stichting urban resort project  7.000 

dapper janus pop stichting aCCu project  7.000 

pronkstukken in de Buurt d. stotefalk project  10.000 

voeten vegen stichting Blik Bijzonder project  10.000 

schuld stichting het instituut project  11.000 

verschil moet er wezen stichting Muzenis project  12.500 

West'ival stichting West'ival project  15.000 

de rode loper 2014 stichting de rode loper project  15.000 

heiMzomernachtsdroom stichting Moving arts project project  17.500 

the Moving Museum of Clothes
stichting Cultureel educatief 

Centrum zuidoost
project  17.500 

liveoost 2013 stichting de rode loper project  20.000 

stof tot nadenken stichting oude Kerk project  20.000 

dames van de Beethovensstraat stichting parels voor de zwijnen project  25.000 

Magneet Festival stichting Magneetbar project  25.000 

vlaggen stichting stenen hoofd programma  4.000 

de winkel om de hoek
stichting rhizomatic/project  

space for artistic research
programma  5.000 

naaM projeCt, prograMMa, plan aanvrager soort aanvraag verleend in € *)

aMateurKunst 
Bachs johannes passion in amsterdam noord

stichting protestantse Kerk 
nieuwendam

spreekuur  3.000 

de swingende giraffen op reis j.M.j. te pas spreekuur  3.000 

giovanni Martinelli stichting Monalisa spreekuur  3.000 

de zon, de dood en het gebed stichting de Cultuur podia spreekuur  3.000 

toneelklup 4.0 - World peace B.v. l. pronk spreekuur  3.450 

timeline M.t. ellis spreekuur  3.500 

de nieuwe fagotgeneratie
Fagotnetwerk, vereniging van 

fagottisten
spreekuur  4.000 

Big Band Battles vereniging jazz Warriors Bigband spreekuur  4.000 

de jeugd theaterkamer presenteert stichting vluchtroute spreekuur  4.290 

the air we Breathe - live at the drongo stichting talen talent spreekuur  4.400 

teaM s.F.s. Bakker spreekuur  4.968 

zuid.oost. xxx Compilatie stichting Brakko trixxx spreekuur  5.000 

expeditie erasmuspark e. van drongelen spreekuur  5.000 

Mr.right M.W.j. jansen spreekuur  5.000 

slava! stichting Crea project  2.500 

grenzeloos geluid
stichting nederlands strijkers  

gilde
project  2.500 

scheepsreis naaar het verleden vereniging auK Kamerkoor project  2.500 

tournee nsjo 2013
stichting nederlands studenten 

jazz orkest
project  2.500 

l'amour de moi: a song in a song
stichting nederlands studenten 

Kamerkoor
project  2.500 

de gevoelige snaar
vereniging hollands vocaal 

ensemble
project  2.550 

zwanen installatie3d h.j.M. hogeland project  2.900 

northern lights stichting Fenix project  3.000 

vervreemding stichting happy Chaos project  3.000 

skaska, een russisch concertsprookje
vereniging amsterdams  

symphonie orkest Con Brio
project  3.000 

Kunst in het Muiderpoortstation stichting oost in Bloei project  3.500 

grey vibes amsterdam stichting het theaterlab project  4.000 

naaM projeCt, prograMMa, plan aanvrager soort aanvraag verleend in € *)

saMenWerKingsverBanden  
proFessionele Kunst 

in Cultuur
shout! partners in Cultuur  

(a.s. schautt)
project  3.000 

ervaar daar hier theater jaar 2 Fonds podiumkunsten project  15.000 

elieser project vereniging opo Kondreman project  25.000 

n8 Year long
n8 | stichting Museumnacht 

amsterdam
programma  25.000 

Kickstart faciliteit CineCrowd stichting CineCrowd programma  25.000 

writers in residence 2012-2013 nederlands letterenfonds programma  30.000 

samenwerking stadsarchief 2013-2016 stadsarchief amsterdam programma  157.500 

Cirque valentin v. Bannier ontwikkeling  15.000 

artun alaska arasli a. arasli ontwikkeling  15.000 

verdiepingsjaar regisseurschap d. Bukvic ontwikkeling  15.000 

Crystal z Campbell C.z.C. Campbell ontwikkeling  15.000 

(the ability to look at us) B.W. Klein zandvoort ontwikkeling  15.000 

partnerbijdrage voordekunst stichting voordekunst n.v.t.  15.000 

FatForM 2013 stichting Flat n.v.t.  20.000 

verdubbelaar stichting voordekunst n.v.t.  24.633 

Bijdrage projecten voordekunst stichting voordekunst n.v.t.  25.000 

 440.133 

totaal regeling proFessionele Kunst  5.156.380 

regeling 
CultuurpartiCipatie 
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naaM projeCt, prograMMa, plan aanvrager soort aanvraag verleend in € *)

duizendenéén Film en poëzie stichting granate programma  7.500 

dance With the Kings
stichting Women in positive  

social action
programma  10.000 

CirC/us 2013
stichting voices of the City 

Foundation
programma  18.500 

Box 71 deel 2 stichting Broedstraten programma  20.000 

Familie nederland stichting slapelozen programma  25.000 

 385.520 

talent ontWiKKeling
lleno de Flamenco 2013

stichting terremoto - Kunst  
en Flamenco

spreekuur  3.500 

KoFFerBaK stichting vincent Kruger spreekuur  4.600 

ravennest stichting de Bonte raaf spreekuur  4.892 

Beats stichting eternity percussion spreekuur  5.000 

locatievoorstelling degasten stichting degasten spreekuur  5.000 

symphonic Cinema
Federico Bonelli productions  

(F. Bonelli)
spreekuur  5.000 

remix stichting studio 52nd project  5.000 

Boekenfeest Festival Kwaku vereniging ons suriname project  7.000 **)

xpats 2013 stichting dW-rs producties project  10.000 

zo spelen we obia vereniging untold project  10.100 

rhymes & Beats 2014 stichting epitome entertainment project  12.500 

stuck in the middle with you (werktitel) stichting degasten project  18.816 

talentlab stichting Krater art & Community project  25.000 

damsko united Brass Band stichting Mo Music activation programma  5.000 

nyun pransun, afro-Caribische jeugdband stichting Mo Music activation programma  5.500 

topgroep poetry Circle nowhere stichting nowhere programma  15.000 

 141.908 

saMenWerKingsverBanden  
Cultuur partiCipatie

tedxamsterdam en tedxamsterdam Women stichting tedxamsterdam project  40.000 

stichtingallemaalMuziek stichting allemaal Muziek! programma  24.000 

 64.000 

totaal regeling CultuurpartiCipatie  811.056 

naaM projeCt, prograMMa, plan aanvrager soort aanvraag verleend in € *)

Best of Fringe (pK) stichting de theaterdagen project  20.000 

nrC bijlage (pK) nrC handelsblad project  24.912 

het gouden Boekje Cp) uitgeverij rubinstein project  98.700 

From russia to amsterdam and back again (pK) stichting hermitage aan de amstel project  135.000 

jong programma (Cp) stichting nowhere programma  15.000 

Minimaal 10x MeMo op de voorschool (Cp) stichting Memorabele Momenten programma  16.000 

totaal toeKenningen uit herBesteedBare Bedragen  309.612 

naaM projeCt, prograMMa, plan aanvrager soort aanvraag verleend in € *)

amsterdamse Cultuurlening (aCl)
stichting BorgstellingsFonds 

Kunstenaars voor de kunsten-  
en creatieve sector (BFK)

programma  400.000 

samenwerking buurtfondsen (Cp) prins Bernhard Cultuurfonds programma  100.000 

training- en begeleidingsfaciliteit (aCl) stichting Cultuur-ondernemen programma  100.000 

Kunst in de openbare ruimten (pK) n.v.t. n.v.t.  27.565 

Beeld van de Koning (pK) n.v.t. n.v.t.  26.000 

Bijkomende kosten amsterdamse Cultuurlening 
(aCl)

n.v.t. n.v.t.  16.761 

Bijkomende kosten Beeld van de Koning (pK) n.v.t. n.v.t.  8.931 

totaal toeKenningen uit BesteMMings reserves 2012  679.257 

totaal toegeKende Bijdragen 2013  7.061.304 

toeKenningen uit  
Budget herBesteedBare 
Bedragen

toeKenningen uit 
BesteMMingsreserves 
2012

toeKenningen op 
gegrond verKlaarde 
BezWaren 2012

*) de verleende bijdragen zijn de maximale toegekende bijdragen. 
de definitieve bijdrage voor een project, programma of ontwikke-
lingsplan wordt bij vaststelling bepaald.

**) bedragen zijn toegekend in 2013, echter het project, programma 
of plan is gedurende het jaar ingetrokken. de toegekende bijdrage  
komt hiermee te vervallen en wordt gepresenteerd als bate uit 
lager vastgestelde of ingetrokken bijdragen in de staat van baten 
en lasten.

naaM projeCt, prograMMa, plan aanvrager soort aanvraag verleend in € *)

Mijn weg van huis naar school stichting toeval gezoCht
project 

(cultuureducatie)
 2.000 

Wat is waar? nieuws! stichting de Frisse Blik
project 

(cultuureducatie)
 31.900 

rhapsody
stichting le Caméléon 

philharmonique
project (Muziek/

muziektheater)
 35.000 

totaal toegeKende Bijdragen op gegrond verKlaarde BezWaren 2012  68.900 
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het amsterdams 
Fonds voor de Kunst 
(aFK) investeert in 
kunst die het leven in 
de stad verrijkt.
We zijn er voor alle disciplines, 
kunstenaars en kunstorganisaties, 
van amateur tot profes sioneel. door 
financiële bijdragen te verstrekken 
aan kunstenaars, instellingen en 
andere culturele initiatiefnemers 
ondersteunen we de ontwikkeling, 
versterking en diversiteit van de 
kunsten in amsterdam.


