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Dit jaarverslag is de formele verantwoording van het AFK en is onderdeel van de online jaarrapportage met 
beeldmateriaal, interviews en video’s, die te vinden is op www.afk.nl.
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Kunst en cultuur vormen voor Amsterdammers en bezoekers uit alle windstreken een 

onophoudelijke bron van inspiratie. Sommige projecten zijn het initiatief van nieuwe, 

 veelbelovende makers, andere zijn ontwikkeld door instellingen van internationale naam en 

faam. Dankzij hen is de stad er in 2018 op cultureel gebied mooier, veelzijdiger en diverser  

op geworden.

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) is trots daaraan een bijdrage te mogen leveren, 

vanuit het gemeentelijk Kunstenplan 2017-2020 en als partner van de sector. We bieden 

financiële ondersteuning en denken in breed verband mee met instellingen en makers die 

samen het bijzondere kunstklimaat van Amsterdam vormen. Ook geven we mede richting aan 

de culturele toekomst van de stad door kennis aan te reiken over actuele thema’s, zoals kunst-

financiering, governance, diversiteit, spreiding en arbeidsmarktparticipatie. En natuurlijk 

luisteren we goed naar de behoefte van de sector. Met alles wat we doen, willen we bijdragen 

aan een sterke positionering van de kunststad Amsterdam: als makerstad bij uitstek en broed-

plaats van talent, als vestigingsplaats voor vele organisaties en als Europese culturele ‘hub’.

Het AFK geeft met verschillende subsidieregelingen een sectorbrede impuls aan het rijk-

geschakeerde kunstenveld in de stad. In 2018 ondersteunden we 146 instellingen met een 

meerjarige subsidie: van theater De Kleine Komedie tot talentontwikkelaar Likeminds, van De 

Appel arts centre tot Podium Mozaïek, dat via een innovatieproject nieuw repertoire ontwik-

kelt voor een grootstedelijk, divers publiek. Daarnaast honoreerden we 472 professionele 

kunstprojecten en 57 amateurkunstprojecten met projectfinanciering. Het AFK ondersteunt 

zo creatieve projecten van makers, maar biedt ook financiering voor waardevolle initiatie-

ven die niet zijn opgenomen in het Kunstenplan. De culturele kracht van de stad schuilt 

tenslotte ook in culturele activiteiten tijdens Black Achievement Month, bij maatschappelijk 

georiënteerde projecten als Future Cities en Wasteland van Pakhuis de Zwijger, of in het film-

programma van Cinéma Arabe in onder meer De Balie en Rialto.

VOORWOORD
Samen maken we de stad mooier
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Dit verslag vormt de verantwoording van het beleid dat het AFK heeft gevoerd over 2018, 

in het tweede jaar van de huidige beleidsperiode. Net als de sector zelf blijven we als fonds 

constant in ontwikkeling. Een aandachtspunt in 2018 was het evalueren en verbeteren van 

de regeling projectsubsidies Innovatie en de regeling Tweejarige subsidies, beide onderdeel 

van het Kunstenplan 2017-2020. Op basis van de eerste ervaringen zijn deze regelingen in 

de huidige beleidsperiode aangepast.

We kijken met plezier terug op de culturele uitwisseling voor vertegenwoordigers uit de hele 

sector tijdens de cultuurmissie naar Parijs, onder leiding van minister Ingrid van Engelshoven 

(OCW) en de Amsterdamse wethouder Kunst en Cultuur, Simone Kukenheim. Deze missie 

sloot aan bij de positie van Amsterdam als stad voor internationale uitwisseling en ontwik-

keling van netwerken, kennis en cultuur. Als fonds signaleren we de toenemende trend van 

internationalisering onder alle aanvragers. Amsterdamse kunstenaars waaieren uit over de 

wereld en makers uit alle windstreken zijn welkom in Amsterdam. We geloven dat de stad op 

die manier aantrekkelijk is én blijft, voor alle Amsterdammers en voor die bijzondere makers 

en culturele organisaties die samen de stad mooier maken.

Annabelle Birnie

Directeur-bestuurder

Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst

Amsterdam, 18 maart 2019
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Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de hele stad 

verrijkt. Het AFK stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst, 

en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad.

Het AFK werkt op twee manieren aan deze missie. In de eerste plaats zijn we verantwoorde-

lijk voor een gevarieerd en goed op elkaar aansluitend pakket van regelingen; van eenmalige 

financiering van kunstprojecten tot meerjarige subsidies als onderdeel van het Kunstenplan 

2017-2020. Hiervoor krijgen we jaarlijks rond 1300 aanvragen van kunstenaars en culturele 

organisaties. In dit jaarverslag doen we hiervan verslag in 2. Resultaten regelingen. Daarnaast 

ontplooit het AFK bijzondere activiteiten die nieuwe ontwikkelingen in de kunstsector stimu-

leren, bijvoorbeeld op het gebied van culturele diversiteit, cultureel ondernemerschap en 

spreiding. Deze thema’s belichten we in 3. De hele stad en 4. Cultureel ondernemerschap.

Beide strategieën sluiten aan bij onze ambities, zoals geformuleerd in het Beleidsplan 2017- 

2020. Deze hebben we vertaald in vier beleidsdoelstellingen.

1.1 Beleidsdoelstellingen

Draagkracht

Kunstenaars en culturele organisaties zijn 

voldoende toegerust om hun artistieke en 

 maatschappelijke ambities te verwezenlijken.  

We hebben oog voor eerlijke honoraria en 

 stimuleren fair practice. Het AFK ondersteunt  

ook nieuwe bedrijfsmodellen en alternatieve 

 strategieën voor de financiering van activiteiten.

Ruimte voor het onverwachte

Er is voldoende nieuwe instroom en dynamiek in 

de sector, en kunstenaars en culturele organisa-

ties hebben ruimte om te experimenteren als zich 

onverwachte kansen aandienen.

Het AFK zoekt de balans tussen het hanteren van regels en het flexibel inspelen op ontwik-

kelingen in de stad en de kunst. Ook creëren we mogelijkheden waarmee organisaties en 

individuele kunstenaars kunnen inspelen op actuele thema’s en kansen.

De hele stad

De hele stad heeft toegang tot kunst die het AFK subsidieert. We bedienen bestaande en 

nieuwe aanvragers, sturen op spreiding over de stad, vragen aandacht voor culturele diversi-

teit en hebben oog voor de verschillende genres en disciplines die het kunstenaanbod rijk is.

 

Verbinding

Met regelingen en bijzondere activiteiten stimuleert het AFK onderlinge samenwerking als 

bron voor de ontwikkeling van hoogwaardig artistiek aanbod, de doorstroom van makers 

en het bereiken van nieuw publiek. Er is een goede afstemming tussen vraag en aanbod 

1. MISSIE EN DOELSTELLINGEN 2017-2020

DRAAGKRACHT

VERBINDING

RUIMTE VOOR 
HET ONVERWACHTE
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en tussen productie en presentatie. Ook vindt er een vruchtbare wisselwerking plaats met 

andere maatschappelijke domeinen en is er sprake van internationale uitwisseling van kennis 

en expertise.

1.2 Instrumentarium: subsidies en activiteiten

Voor de uitvoering van Amsterdams kunstbeleid bestaat het instrumentarium van het AFK  

uit regelingen voor meerjarige subsidies als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020  

en regelingen voor projectsubsidies. Daarnaast initieert het AFK activiteiten die talent-

ontwikkeling, cultureel ondernemerschap en innovatie binnen de sector stimuleren.

1.3 Beoordeling aanvragen

Het AFK houdt de drempel voor het indienen van alle aanvragen voor projectsubsidies 

en meerjarige regelingen zo laag mogelijk: met het digitale platform Mijn AFK, spreekuren, 

goed geïnformeerde medewerkers, onder wie Cultuurverkenners in vijf stadsdelen. Bij de 

 beoordeling van aanvragen werkt het AFK met een pool van 130 tot 150 adviseurs (voor 

meerjarige subsidies 80 à 90 adviseurs en voor projecten 50 à 60 adviseurs) met vak -

specialistische kennis. Zij beoordelen aanvragen aan de hand van een uitgewerkte set criteria.  

De criteria verschillen enigszins per regeling, al naar gelang het doel van de regeling.  

De basiscriteria bij de meeste regelingen zijn:

• Artistieke kwaliteit

• Zakelijke kwaliteit

• Publieksbereik

• Belang voor de stad

Bij projectsubsidies brengen de adviseurs digitaal advies uit. Bij meerjarige subsidies komen 

zij bijeen in adviescommissies. Bij de toewijzing van aanvragen aan adviseurs en de samen-

stelling van adviescommissies ziet het fonds er scherp op toe dat er geen sprake is van 

belangenverstrengeling.
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2. RESULTATEN REGELINGEN 2018

Muziek/Muziektheater
€ 5.869.679

Theater
€ 8.018.337

Dans
€ 2.225.919

Beeldende kunst/Erfgoed
€ 8.846.361

Film
€ 2.429.698

Cultuureducatie
€ 2.313.274

Letteren
€ 937.660

Talentontwikkeling
€ 84.750

Overige
€ 746.540

Verdeling subsidiebudget 2018 Verdeling subsidiebudget 2018 over disciplines

588
aanvragen toegekend (55%)

1072 
totaal aantal aanvragen

€ 8.297.395
toegekend (51%)

€ 16.220.108  
aangevraagd

Vierjarige subsidies 2017-2020 € 22.621.490

Tweejarige subsidies 2017-2018 € 878.044

Tweejarige subsidies 2019-2020 nvt

Tweejarige subsidies Amateurkunst 2017-2018 € 695.143

Projectsubsidies Professionele kunst 2018 € 5.578.081

Projectsubsidies Amateurkunst 2018 € 341.560

Projectsubsidies Innovatie 2018 € 728.850

Andere activiteiten 2018 € 629.050

NB: Voor Vier- en Tweejarige subsidies wordt het toegekende bedrag in het geldende subsidietijdvak opgenomen.

Voor alle andere subsidies is het moment van toekenning bepalend.

NB: Voor de totaal behandelde aanvragen worden aantallen en bedragen meegenomen 

van alle aanvragen waarover in 2018 een besluit is genomen, ongeacht het subsidietijdvak.
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Het afgelopen jaar was het tweede jaar van de Kunstenplanperiode 2017-2020. Bij de 

meerjarige subsidies heeft het AFK in 2018 de eerste verantwoordingen van de Twee- en 

Vierjarige subsidies beoordeeld. Voor de door de gemeente gevraagde beoordeling van 

de meerjarenonderhoudsplannen en de bijbehorende investeringen en budgetten voor 

het (gehuurde) vastgoed heeft het AFK gebruik kunnen maken van de specialisten van het 

gemeentelijk Projectmanagementbureau (PMB). Ook zijn de aanvragen behandeld voor de 

tweede ronde van de regeling Tweejarige subsidies (periode 2019-2020). Door het AFK 

vierjarig gesubsidieerde organisaties en de vier Cultuurhuizen hebben in 2018 meer gebruik-

gemaakt van de doorlopende regeling projectsubsidies Innovatie.

Het AFK kan aan de behandelde aanvragen voor de regeling projectsubsidies Professionele 

kunst en de regeling projectsubsidies Amateurkunst afleiden of de aanpassingen uit 2017  

het gewenste effect hebben. Bij de herziene regeling projectsubsidies Professionele kunst 

is het ontwikkelbudget beschikbaar gesteld voor onafhankelijk werkende curatoren en 

programmeurs. Ook biedt de regeling nu meer ruimte voor de realisatie van digitale activitei-

ten en online publieksbereik. Bij de herziene regeling projectsubsidies Amateurkunst is de 

onderverdeling in talentontwikkeling, community art en amateurkunst opgeheven. Hierdoor  

is de definitie van de regeling vereenvoudigd: elke Amsterdammer die kunst of cultuur 

uit liefhebberij beoefent, kan een aanvraag indienen voor de regeling projectsubsidies 

Amateurkunst. In de praktijk blijkt dit een drempelverlagend effect te hebben.

In 2018 hebben 221 organisaties op het gebied van amateurkunst in totaal 248 aanvragen 

ingediend voor de regeling tweejarige subsidies Amateurkunst 2019-2020. De aantallen en 

bedragen voor deze subsidies vallen buiten dit jaarverslag aangezien de besluitvorming 

erover in januari 2019 plaatsvond.

De besluiten over de regeling Vierjarige subsidies zijn in 2016 genomen en vormen onder-

deel van het jaarverslag 2016. De besluiten over de regeling Tweejarige subsidies 2017-2018 

zijn onderdeel van het jaarverslag 2017. De besluiten over de tweede ronde van deze rege-

ling zijn onderdeel van dit jaarverslag omdat ze al in 2018 zijn genomen.

Daarnaast voerden de secretarissen in 2018 diverse monitoringsgesprekken met de meer-

jarig gehonoreerde instellingen. Vanwege de werkdruk rond de behandeling van de regeling 

Tweejarige subsidies voor professionele instellingen heeft het AFK in 2018 ‘lichte’ monito-

ringsgesprekken gevoerd. Aan de hand van de jaarverantwoording 2017 zijn er gesprekken 

gevoerd met instellingen die een monitorverzoek hadden ingediend, met instellingen die 

wijzigingen hadden ingediend waar het AFK opmerkingen bij had gemaakt, met alle dertien 

tweejarig gehonoreerde instellingen en met instellingen die voor het eerst meerjarig gesub-

sidieerd werden. De gesprekken, die volgens een vast format verlopen, worden gevoerd 

over de artistieke en zakelijke ontwikkelingen van de organisatie, de behoefte van de instel-

lingen en de ontwikkelingen in het veld. Deze gesprekken zijn of worden goed vastgelegd. 

Alle meerjarig gehonoreerde instellingen hebben een bevestiging van de jaarverantwoording 

2017 en een 100%-vaststelling van de subsidie van het AFK ontvangen.
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2.1 Regeling Tweejarige subsidies (tweede ronde)

Bij de eerste ronde van de regeling Tweejarige subsidies 2017-2018 vond de besluitvor ming 

begin 2017 plaats. Voor de tweede ronde Tweejarige subsidies 2019-2020 zijn de aanvragen 

eerder behandeld. Hierdoor konden we aanvragers al vóór de subsidieperiode 2019-2020 

duidelijkheid geven over de besluitvorming. Begin decem ber 2018 zijn alle organisaties op 

de hoogte gesteld van de besluiten. Hoewel de subsidie betrekking heeft op de komende 

periode, zijn de aantallen en toegekende bedragen van deze regeling meegenomen in de 

resultaten. 

Voor de tweede ronde van de regeling heeft het AFK 33 aanvragen behandeld, vergelijkbaar 

met het aantal in het tijdvak 2017-2018. 

2.2 Regeling projectsubsidies Professionele kunst

Met de in 2017 herziene regeling projectsubsidies Professionele kunst wil het AFK  

verschillende beleidsdoelstellingen tegelijk bereiken: kunstuitingen in alle delen van de stad 

toegankelijk maken voor een divers publiek; artistieke ontwikkeling stimuleren; zorgen voor 

een goede aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van kunst in de stad; en ruimte 

maken voor artistieke ideeën die zich spontaan aandienen.

18 
aanvragen toegekend (55%)

33
totaal aantal aanvragen

€ 1.019.854
toegekend (42%)

€ 2.415.379  
aangevraagd

DRAAGKRACHT

VERBINDING

RUIMTE VOOR 
HET ONVERWACHTE

DE HELE STAD 

473
aanvragen toegekend (54%)

871
totaal aantal aanvragen

€ 5.578.081
toegekend (49%)

€ 11.277.891  
aangevraagd
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In deze regeling wordt groot belang gehecht aan publieksbereik en spreiding van acti-

viteiten over de hele stad, vooral buiten de stadsdelen Centrum en Zuid. Ook is er in de 

criteria  expliciet aandacht voor culturele diversiteit in marketing en programmering. Een 

ander criterium is een eerlijke culturele ondernemerspraktijk (fair practice). We wegen mee 

of organisaties bij het uitvoeren van een project of programma oog hebben voor goed 

 werkgeverschap en sociaal ondernemerschap.

In 2018 heeft het AFK 871 aanvragen in deze regeling behandeld. Het percentage toege-

kende aanvragen is met 54% lager dan de 58% van 2017. Het volledige budget is besteed; 

het gemiddelde bedrag per aanvraag lag hoger dan in 2017. Van het totaal gevraagde bedrag 

is 49% gehonoreerd.

Naast aanvragen voor spreekuren, projecten, programma’s en kunst in de openbare ruimte 

zijn er binnen de regeling projectsubsidies Professionele kunst 43 aanvragen voor een 

ontwikkelbudget gehonoreerd. Veruit het grootste deel van de ontwikkelbudgetten wordt 

aangevraagd door en toegekend aan makers in de disciplines beeldende kunst, fotografie, 

nieuwe media en vormgeving. Van de negen ingediende community-artprojecten binnen de 

regeling projectsubsidies zijn er vijf gehonoreerd.

2.3 Regeling projectsubsidies Amateurkunst

De in 2017 herziene regeling projectsubsidies Amateurkunst komt voort uit de regeling 

Cultuurparticipatie 2013-2016. De regeling kent geen onderverdeling in talentontwikkeling, 

community art en amateurkunst, en is gericht op Amsterdammers die uit liefhebberij kunst 

beoefenen.

Binnen de beoordeling van de artistieke kwaliteit van de aanvragen is de begeleiding en de 

kwaliteit van het proces leidend, evenals de meerwaarde van het project voor de deelnemers. 

In de regeling projectsubsidies Amateurkunst geldt geen onderverdeling in disciplines bij 

de aanvraag, zoals dat het geval is bij de regeling projectsubsidies Professionele kunst. Wel 

wordt onderscheid gemaakt tussen een regulier project of een community-artproject. Er zijn 

dertien aanvragen voor community-artprojecten ingediend en drie toegekend.

57 
aanvragen toegekend (47%)

121
totaal aantal aanvragen

€ 341.560
toegekend (40%)

€ 859.928  
aangevraagd
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2.4 Regeling projectsubsidies Innovatie

De regeling projectsubsidies Innovatie is bedoeld om meerjarig gesubsidieerde instellin-

gen en presentatie-instellingen extra mogelijkheden te bieden om gedurende de lopende 

Kunstenplanperiode te innoveren. De instellingen kunnen een beroep op de regeling doen 

om innovatiekansen te benutten op drie gebieden: publieksontwikkeling, kunst als stede-

lijk laboratorium, nieuwe media en e-cultuur, onder meer met buurtgerichte activiteiten en 

met nieuwe bedrijfsmodellen en financieringsstrategieën. De regeling biedt gelegenheid om 

mogelijkheden te benutten die bij de start van de Kunstenplanperiode nog niet aan de orde 

waren, en bevordert de flexibiliteit en de beweegbaarheid van de sector.

Het AFK heeft de regeling in het leven geroepen vanuit de ervaring met aangevraagde 

projectsubsidies in eerdere Kunstenplanperiodes. Zoals bij elke nieuwe regeling is ook bij 

deze regeling van tevoren een inschatting gemaakt van de benodigde budgetten, met de 

kanttekening nauwkeurig te monitoren en te onderzoeken of de praktijk de keuzes recht-

vaardigt. Van belang is ook om te evalueren of de regeling aansluit bij de behoefte van 

de organisaties die ervoor in aanmerking komen. Met de gemeente en de Amsterdamse 

Culturele Instellingen (ACI) zijn hierover in 2017 afspraken gemaakt.

Evaluatie innovatieregeling

In 2018 heeft een externe onderzoeker een QuickScan van de regeling uitgevoerd. In de 

dagelijkse praktijk bleek dat er voor de hand liggende verbeteringen konden worden aange-

bracht. Zo bleek al snel dat de gelijkmatige verdeling van het budget over de vier jaren van 

het Kunstenplan niet realistisch was. Immers, hoe verder de Kunstenplanperiode vordert, des 

te minder hebben organisaties kunnen voorzien welke kansen en innovaties noodzakelijk of 

mogelijk zijn. In het eerste jaar is er minder behoefte aan innovatie dan in het laatste jaar. Dit 

blijkt ook uit de cijfers. In het eerste jaar waren er negen aanvragen (vijf gehonoreerd), in 

2018 waren dat er al 24 (zeventien gehonoreerd), terwijl in januari 2019 al negentien aanvra-

gen zijn ingediend en er nog vele worden verwacht. Ook bleek dat A-Bisinstellingen graag 

van het budget gebruik willen maken.

17
aanvragen toegekend (71%)

24
totaal aantal aanvragen

€ 728.850
toegekend (70%)

€ 1.036.910  
aangevraagd
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Uit de QuickScan kwam verder naar voren dat het begrip innovatie duidelijker omschreven 

diende te worden en dat aanvragers geen toetsing meer behoeven, aangezien zij al vertrou-

wen genieten door de meerjarige toekenning. Op grond van de bevindingen is de regeling in 

2018 aangepast. Na goedkeuring van het college en met instemming van de gemeenteraad 

wordt de regeling in de eerste helft van 2019 in gebruik genomen. 

Daarmee voldoet het AFK ook aan de voorwaarden van de verruiming van het bedrijfsvoe-

ringbudget voor de eigen organisatie uit de onderuitputting van deze regeling in 2017 en 

2018, zoals deze in de toestemmingsbrief van de gemeente is geformuleerd. 
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3.1 Culturele diversiteit

Culturele diversiteit en geografische spreiding op activiteitenniveau zijn 

expliciete onderdelen van de beoordelingscriteria in de projectsubsidies en 

meerjarige subsidies. Aanvullend op de resultaten van de regelingen geven 

we hierna de stand van zaken weer van de ondersteunde organisaties, 

projecten en kunstenaars voor zover deze criteria van toepassing zijn.

Het AFK stimuleert culturele activiteiten die aansluiten bij een gemengd 

publiek met een intercultureel referentiekader. Het gaat hierbij zowel om 

nieuw werk als om goede vertolkingen of presentaties van bestaand werk, ondersteund door 

doelgroepgerichte marketing. In de projectsubsidies en meerjarige subsidies is culturele 

diversiteit een expliciet onderdeel van de beoordelingscriteria. Bij vierjarig gesubsidieerde 

organisaties wordt daarbij niet alleen naar de aansluiting tussen aanbod en publiek gekeken, 

maar ook naar de samenstelling van organisatie en bestuur.

In de regeling projectsubsidies Professionele kunst is er bij 26% van de toegekende subsi-

dies sprake van een expliciet cultureel divers publiek en/of aanbod. Dat is een lichte stijging 

ten opzichte van de 23% van vorig jaar. Binnen de regeling projectsubsidies Amateurkunst is 

het percentage gedaald met bijna 15%. Vanuit de oude participatieregeling, die in de project-

subsidies Amateurkunst is opgegaan, zijn deelnemers aan deze regeling veelal niet divers. De 

nauwkeurigheid van de cijfers en de promotie van de regeling genieten bijzondere aandacht 

bij het AFK. De vier- en tweejarig gesubsidieerde organisaties laten in het tweede jaar van 

het Kunstenplan 2017-2020 geen grote wijzigingen zien. Ook de ingediende verantwoordin-

gen bevatten geen gegevens waaruit een wijziging blijkt.

Van de organisaties die in 2018 via de regeling tweejarige subsidies Amateurkunst subsidie 

ontvingen, is niet bekend in hoeverre er sprake is van een expliciet cultureel divers publiek 

en/of aanbod. Om een goed inzicht te krijgen in dit aspect schenkt het AFK hier in het 

volgende subsidietijdvak (2019-2020) meer aandacht aan.
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3.2 Spreiding

Het AFK is er voor de hele stad en investeert op verschillende manieren in een goede 

 spreiding van kunst en cultuur. Vijf Cultuurverkenners fungeren als onze ogen en oren in de 

stadsdelen West, Nieuw-West, Zuidoost, Oost en Noord. Het AFK kijkt bij de beoordeling van 

zowel de vierjarige regeling als de regelingen voor projectsubsidies scherp naar de mate 

waarin er activiteiten plaatsvinden en publiek wordt bereikt buiten de stadsdelen Centrum en 

Zuid, én buiten de ring A10.

Van de gehonoreerde aanvragen in de regeling projectsubsidies Professionele kunst worden 

de meeste bezoekers verwacht in de stadsdelen Centrum (27%), Zuid (26%) en Noord (20%). 

In vergelijking met de verdeling van de subsidies in 2017 is dit een positieve ontwikkeling, 

omdat de subsidies steeds gelijkmatiger over de stad worden verdeeld. De uitzonderin-

gen daarop zijn de stadsdelen Oost en Zuidoost. Helaas was er in deze stadsdelen in 2018 

juist een afname in het aantal aanvragen en daardoor ook in het percentage gehonoreerde 

aanvragen.

De drie gehonoreerde aanvragen met de hoogste aantallen verwachte bezoekers 

- respectie velijk 3,5 miljoen (Centrum), 1 miljoen (West) en 900.000 (Centrum) bezoekers -  

zijn buiten beschouwing gelaten. Dit voorkomt dat deze grote aantallen een vertekend beeld 

geven in de vergelijking met de andere gehonoreerde aanvragen.

Er worden ook aanvragen gehonoreerd waarbij geen sprake is van publieksbereik, bijvoor-

beeld in het geval van een ontwikkelbudget. Ook deze aanvragen zijn buiten beschouwing 

gelaten in de percentages van de regeling projectsubsidies Professionele kunst.
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Bij de regeling projectsubsidies Amateurkunst worden de meeste bezoekers verwacht in  

de stadsdelen Centrum (44%), West (20%) en Oost (15%).

Van de vier- en tweejarig gesubsidieerde organisaties is in 2018 de spreiding van de 

 gerealiseerde activiteiten in 2017 in kaart gebracht. Het overgrote deel van de gerealiseerde 

activiteiten van de vierjarig ondersteunde organisaties vond plaats in de zes stadsdelen 

buiten Centrum en Zuid, namelijk 70%. Bij de tweejarig ondersteunde organisaties is dit zelfs 

88%. Deze verdeling wijst erop dat er sprake is van voldoende spreiding binnen deze 

regeling.

Vierjarig ondersteunde organisaties geven in hun meerjarenplannen aan dat ze gemiddeld 

54% van hun activiteiten buiten de stadsdelen Centrum en Zuid organiseren. Onder deze 

organisaties is de spreiding over de stad het sterkst bij de disciplines cultuureducatie en film. 

Tweejarig ondersteunde organisaties beogen gemiddeld 64% van hun activiteiten buiten de 

stadsdelen Centrum en Zuid te realiseren.

3.3 Cultuurverkenners

Het AFK werkt al meer dan tien jaar met Cultuurverkenners in de stadsdelen. Zij zijn onze 

ogen en oren, kennis en ervaring in de wijken waar de vernieuwing en de ontwikkeling 

van Amsterdam ontstaat. Ze wijzen kunstenaars en culturele instellingen op de mogelijk-

heden van het AFK, geven voorlichting en lokaliseren nieuwe culturele initiatieven in de wijk. 

Cultuurverkenners verbinden makers en creatieve initiatieven binnen stadsdelen en vormen 

zo een essentiële schakel in het lokale kunstenveld.

3.4 In de stadsdelen: AFK X ZO en AFK X NW

Elk stadsdeel heeft zijn eigen dynamiek. Het is belangrijk voor het AFK om deze dynamiek te 

kennen, te bedienen en te onderzoeken. Daarnaast is voorlichting op maat op locatie, zowel 

formeel als informeel, in het verleden effectief gebleken. Daarom startte het AFK in 2018 

onder de naam ‘AFK X…’ (AFK meets…) met werken op locatie in de verschillende stadsdelen, 

voor de duur van een week. Zo hielden we tijdens AFK X ZO van 7 tot 12 mei een week lang 

open kantoor op diverse locaties in Zuidoost. Van 16 tot 21 juli vond AFK X NW plaats  

in Nieuw-West.

Met deze locatieweken zette het AFK in op drempelverlaging, verbinding en ontmoeting met 

kunstenaars, instellingen en andere creatieven in de stadsdelen. Op uiteenlopende plekken 

in de stadsdelen vonden gesprekken, werkbezoeken, speeddates en andere voorlichtings- 

en netwerkactiviteiten plaats. Na een eerste, positief bevonden evaluatie - zowel vanuit 

diverse stakeholders als vanuit het AFK - staan in 2019 de stadsdelen Noord en Oost op  

de planning.
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3.5 Mensen maken Amsterdam, stadsdeelfondsen

Mensen maken Amsterdam is de verzamelnaam van verschillende lokale fondsen in de stad. 

Mensen maken Amsterdam zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een 

betere buurt. Daartoe wordt lokaal geld geworven en verdeeld. Ook in 2018 was het AFK 

zowel inhoudelijk als financieel partner betrokken bij de lokale fondsen. Naast het in 2014 

opgerichte Fonds voor Oost zijn er dit jaar drie nieuwe buurtfondsen gelanceerd en gestart 

met het verdelen en werven van bijdragen uit en voor de buurt. In 2018 werd er in totaal 

€ 45.805 verdeeld over 31 projecten in Oost. Fonds voor Nieuw-West is gestart in augus-

tus 2018 en verdeelde in dit jaar € 16.290 over zes projecten. Fonds voor Noord is gestart in 

oktober 2018 en verdeelde in dit jaar € 14.975 over negen projecten. Fonds voor Zuidoost 

werd gelanceerd in november 2018 en verdeelde in een eerste pilotronde € 3.500 over twee 

projecten. Voor het komende jaar staat de oprichting van nog drie lokale fondsen gepland: in 

Zuid, West en Centrum.
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Kunst3 

In 2018 heeft het AFK de pilot Kunst3 uitgevoerd in samenwerking met 

crowdfundingplatform voordekunst en bureau Leenaers Verloop Van der 

Westen. Kunst³ is opgezet naar aanleiding van een initiatiefvoorstel inge-

diend door D66. Het doel is om culturele instellingen te stimuleren op eigen 

kracht sponsoren en donateurs enthousiast te krijgen om te investeren in 

hun project. De vijf deelnemende instellingen - Well Made Productions, Rose 

Stories, Kunsthalle Amsterdam, het Van Eesteren Museum en Nieuw Vocaal 

Amsterdam - volgden een serie workshops, waarna ze voor een project 

€ 5.000 aan sponsorgeld en € 5.000 aan crowdfunding probeerden op te 

halen. Als ze hierin slaagden, zou het AFK ook € 5.000 bijleggen.

Kunst³ startte met vijf organisaties. Well Made Productions heeft de deel-

name voortijdig moeten afbreken vanwege de drukte rondom de première 

en de tournee van Beneatha’s Place. Nieuw Vocaal Amsterdam, het Van 

Eesteren Museum en Rose Stories hebben de pilot succesvol afgerond. 

Nieuw Vocaal Amsterdam kon daardoor met een getalenteerd jong koor 

deelnemen aan een belangrijke internationale competitie op het Hongaarse 

Cantemus Festival. Het gezelschap organiseerde een concert voor donateurs 

en sponsoren in Podium Mozaïek. Het Van Eesteren Museum heeft een door 

Aldo van Eijck ontworpen speeltoestel kunnen restaureren en herplaatsen 

bij het nieuwe Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas. Rose Stories werkt 

aan de uitgave van het kinderboek Idje wil niet naar de kapper. Kunsthalle 

Amsterdam (tentoonstelling in Amsterdam-Noord) was eind 2018 nog bezig 

met crowdfunding en verwachtte het beoogde bedrag te halen.

voordekunst

In 2018 heeft het AFK opnieuw bijgedragen aan Amsterdamse projecten op 

het crowdfundingplatform voordekunst. Er waren 43 Amsterdamse makers 

die een bijdrage van het AFK ontvingen. Daarmee is 2018 het meest succes-

volle jaar ooit voor voordekunst: er werd in totaal meer dan 59.000 keer 

gedoneerd. Dit leverde € 4,3 miljoen aan donaties op voor culturele projec-

ten. Voordekunst is opgericht in 2010, mede op initiatief van het AFK.

CineCrowd

Het AFK verleende een bijdrage aan vijftien projecten op het crowdfunding 

platform CineCrowd. Het betrof zowel reguliere projecten als projecten die 

binnenkwamen via twee open oproepen gericht op experiment en talent. 

Het AFK ondersteunt unieke projecten van Amsterdamse filmmakers die 

middelen werven via het platform CineCrowd. Op deze manier denkt het AFK 

cultureel ondernemerschap onder Amsterdamse filmmakers verder te stimu-

leren. Samen met CineCrowd maakt het AFK mogelijk dat bijzondere verhalen 

via film verteld kunnen worden.

4. CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
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Amsterdamse Cultuurlening

De Amsterdamse Cultuurlening is een initiatief van het AFK en 

Cultuur+Ondernemen, dat Amsterdamse kunstenaars en culturele organisa-

ties de mogelijkheid biedt om te investeren in hun beroepspraktijk. In 2018  

is er aan elf nieuwe leningnemers een bedrag van in totaal € 72.512 

verstrekt. Acht leningnemers doen mee aan het ‘lenen en trainen’-traject.

Sinds de start van de Amsterdamse Cultuurlening in 2013 is in totaal 

€ 655.842 geïnvesteerd in 98 culturele projecten en initiatieven, gefinancierd 

uit een beschikbaar gesteld bedrag van € 400.000. Ook in 2018 is de revol-

verende werking gewaarborgd: geld komt als aflossing terug, waarmee het 

opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe investeringen en projecten.
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5. RESULTATEN ACTIVITEITEN

Internationale samenwerking

Het AFK werkt op allerlei manieren aan het internationale profiel van kunst 

en cultuur in de stad. Een van onze partners is het Prins Claus Fonds. Samen 

realiseerden we in 2018 het project ‘Louder than Words’, het programma 

‘Global Leaders on the Frontline of Culture’, naast een speeddateprogramma 

voor Amsterdamse culturele stakeholders en internationale collega’s, en een 

bijeenkomst met internationale laureaten van de Prins Claus Awards. 

Tijdens het werkbezoek van de Nederlandse delegatie aan Parijs organi-

seerde het AFK op 9 februari een inspiratiesessie in kunstinstelling Le Bal. 

Het bezoek bestond uit een rondleiding door directeur en medeoprichter 

Diane Dufour, met aansluitend een werklunch. Tijdens deze lunch spraken 

zo’n dertig afgevaardigden van Amsterdamse kunst- en cultuurinstellingen 

over publieksbereik, in het bijzonder over het binden van nieuwe doel-

groepen in een veranderende stad.

Amsterdamprijs voor de Kunst

Het toekennen van de jaarlijkse Amsterdamprijs voor de Kunst is een taak 

die het AFK van oudsher uitvoert in opdracht van de gemeente Amsterdam. 

Jaarlijks kent het AFK de prijs toe aan drie makers of organisaties die een 

bijzondere en stimulerende bijdrage leveren aan kunst in de hoofdstad. 

Op 5 juni 2018 vond de bekendmaking van de negen genomineerden van 

de Amsterdamprijs voor de Kunst plaats in de ambtswoning van de burge-

meester. In de maanden tussen de nominaties en de prijsuitreiking zijn alle 

genomineerden uitgebreid belicht door onze mediapartners. AT5 en Het 

Parool portretteerden de negen genomineerden met online portretten en 

paginagrote interviews. Op maandag 15 oktober zijn de winnaars Jeffrey 

Babcock, The Black Archives en Liesbeth Coltof bekendgemaakt in een 

bomvolle Rabozaal.

Activiteiten
(o.a. 3Package Deal, voordekunst  
en het Prins Claus Fonds)

Succesvolle activiteiten waarin het AFK sinds 2017 optrekt met samenwerkingspartners, 

kregen in 2018 een vervolg.
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3Package Deal

Talentontwikkelingsprogramma 3Package Deal is een initiatief van het AFK  

in samenwerking met Bureau Broedplaatsen. Een jaar lang krijgen jonge 

(inter)nationale toptalenten die we graag voor de stad willen behouden, de 

mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en om hun positie in Amsterdam 

te versterken. We bieden de talenten betaalbare woon- en/of werkruimte, 

begeleiding van een coalitie van gerenommeerde culturele instellingen in 

de stad en een ontwikkelbudget van € 22.500. In september 2018 ging 

de zesde lichting van vijftien kunstenaars van start, op voordracht van de 

coalitiepartners.

Jaarlijks vindt ook Unpacking the 3Package Deal plaats, een avondvullend 

evenement waarbij de deelnemers hun werk en ontwikkeling over het afge-

lopen jaar aan het publiek presenteren. De drukbezochte eindpresentatie van 

de vijfde lichting vond in oktober plaats bij Dansmakers in Amsterdam-Noord, 

en was samengesteld door curator Fadwa Naamna.

 

DRAAGKRACHT

VERBINDING

RUIMTE VOOR 
HET ONVERWACHTE

DE HELE STAD 



20

6. COMMUNICATIE

6.1 Communicatie en marketing

Het AFK investeert in kunst die het leven in de hele stad verrijkt, en streeft daarom naar  

een sterke verbinding met alle mogelijke doelgroepen in het brede cultuurveld. Daarom 

 actualiseren we continu onze online mediastrategie. Daarnaast blijft de fysieke ontmoeting 

een van de pijlers onder het contact met de achterban. Zo heeft het AFK in 2018 onder  

de noemer ‘AFK X’ twee keer een week op locatie in de stadsdelen gewerkt.

AFK Online 2018 in cijfers

Online strategie en berichtgeving 

Ook in 2018 zette het AFK vol in op het uitbreiden van het online bereik, waarbij online 

communities en offline meetings fungeren als communicerende vaten. Ons Instagramkanaal 

had in 2018 met ruim 55% nieuwe volgers de grootste groei. Ook de AFK Nieuwsflits, met 

het maandelijkse fondsnieuws, bewees zijn waarde met een groei in abonnees van meer dan 

20%. Door het jaar heen hebben we, naast campagnes en aandacht rond de activiteiten van 

het AFK en overige kunstactualiteiten, een online serie artikelen gepubliceerd rond diverse 

subsidiemogelijkheden. ‘AFK Uitgelicht’ vertelt de verhalen van Amsterdamse kunstenaars 

en culturele organisaties die met steun van het AFK uiteenlopende projecten en activiteiten 

realiseerden. Zo was er onder meer aandacht voor het ontwikkelbudget dankzij de erva-

ringen van beeldend kunstenaars Esiri Essi en Suat Ögüt. De projectsubsidie Innovatie is 

uitgelicht met het praktijkverhaal over rietkwintet Calefax.

AFK in de pers 

In de aanloop naar de uitreiking van de Amsterdamprijs voor de Kunst schonken media-

partners Het Parool, AT5 en Amsterdam FM wekenlang aandacht aan de genomineerden 

van 2018. De vloggers van My Daily Shot of Culture gaven de mediacampagne een impuls 

en bereikten een nieuw en jonger publiek van kunstliefhebbers. In de landelijke media 

sprong de aandacht van NRC Handelsblad, VPRO’s Nooit Meer Slapen en NPO Radio 1 voor 

Amsterdamprijswinnaar The Black Archives eruit. Juryvoorzitter en NOS-presentator Simone 

Weimans sprak als tafelgast bij De Wereld Draait Door uitgebreid over de Amsterdamprijs. 

In dezelfde uitzending trad de genomineerde zangeres Nora Fischer op. Het Parool, Scènes 

en Theaterkrant.nl deden verslag van de besluiten over de tweejarige subsidies 2019-2020. 

In Het Financieele Dagblad verscheen eind 2018 een uitgebreid persoonlijk interview met 

AFK-directeur Annabelle Birnie.

54.000 gebruikers 
110.000 sessies 

309.000 paginaweergaven 

www.afk.nl

5.259 
Bereik 14.000+ 

per maand 

Facebook

3.959
Bereik toptweet: 

6.700

Twitter

2.062
Groei 2018: 56% 

Instagram

1.725
Groei 2018: 22%

Nieuwsbrief
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Online subsidiewijzer

Sinds juli 2018 kunnen aanvragers op onze site gebruikmaken van de online subsidiewijzer 

die hen met gerichte vragen langs de geschikte subsidiemogelijkheden leidt. In het najaar is 

deze nieuwe tool door een onderzoeksbureau getest onder de doelgroepen van het AFK. De 

deelnemers oordeelden positief over de subsidiewijzer. Mogelijke verbeterpunten betroffen 

vooral de vormgeving van de online subsidiepagina’s. Op basis van de feedback wordt  

de webomgeving in 2019 verder doorontwikkeld.

6.2 Contacten met gemeente, Rijk en sector in 2018

Ambtelijk en bestuurlijk overleg

De gemeente Amsterdam is onze voornaamste partner voor bestuurlijk en ambtelijk over-

leg. Het overleg met de afdeling Kunst en Cultuur betreft de AFK-regelingen en projecten. 

Andere belangrijke onderwerpen zijn diversiteit, spreiding in de stad en de betekenis van 

maatwerk vanuit ons grootstede lijke fonds. Belangrijke onderwerpen die bij het bestuurlijk 

overleg aan de orde kwamen, waren de regeling Tweejarige subsidies, de aanpassing van de 

regeling projectsubsidies Innovatie en de goedgekeurde oplossing voor het uitvoeringsbud-

get van het AFK.

Verantwoording raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering

Ook in de raadsperiode 2018-2022 presenteert het AFK zijn jaarlijkse verantwoording aan  

de raadscommissie. De jaarverslagen 2017 en 2018 worden in het voorjaar van 2019 

 aangeboden aan het in 2018 gekozen college en gepresenteerd aan de raadscommissie.

Landelijk en internationaal overleg

Internationalisering bleef een belangrijk onderwerp. Het AFK participeerde in onderzoek  

bij het ministerie van OCW in aanloop naar het cultuurbeleid 2021-2024 en nam deel aan  

een expertmeeting over de werking van het subsi diestelsel binnen de theatersector, in de 

landelijke beleidsverkenning cultuur/Real Estate. We brachten diverse werkbezoeken aan  

de Metropoolregio Amsterdam. In 2018 spraken we met collega’s van grootstedelijke 

 subsidiënten uit Parijs ( tijdens de culturele missie), Seoul, Dublin en Madrid.

Overleg met de sector

Het AFK hecht veel waarde aan uitwisseling en afstemming met landelijke collega-fondsen 

en brancheorganisaties. Overeenkomsten met de rol en functie van het AFK en zaken als de 

bedrijfsvoering, bijvoorbeeld P&O en ICT-veiligheid, zijn onderwerp van gesprek. Het AFK 

sprak met het Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds, het Fonds Cultuurparticipatie,  

het Mondriaan Fonds, het Filmfonds en het Letterenfonds. Daarnaast was er overleg met 

diverse brancheverenigingen, zoals de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) 

en de Museumvereniging. De samenwerking met de Amsterdamse Kunstraad is uitgebreid 

met een breder overleg. In 2018 werd de nieuwe Governance Code Cultuur gelanceerd door 

minister Van Engelshoven, met de AFK-directeur in het Comité van Aanbeveling.
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Ook in 2018 organiseerde het AFK samen met de Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI) 

en de Amsterdamse Kunstraad voor het eerst een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst, die 

plaatsvond in de Melkweg op 10 januari. Dit initiatief kreeg in 2019 een vervolg. Daarnaast is 

er regelmatig overleg met de ACI tijdens hun bestuursvergaderingen.

Met Bureau Broedplaatsen is meerdere malen van gedachten gewisseld over het behoud van 

de (‘ijzeren’ voorraad) ateliers binnen en buiten de Ring A10 in het kader van de 3Package 

Deal. In 2018 ontmoetten we kunstraden uit Groningen, Rotterdam en Eindhoven. 

Publiek optreden

De directie van het AFK wordt op basis van haar expertise en brede blik op de kunstsector 

regelmatig gevraagd voor paneldiscussies, debatten en als (gast)spreker. Stelselwijziging, 

diversiteit, fair practice, de arbeidsmarktagenda en internationalisering waren de belangrijkste 

onderwerpen in 2018. Ook schoof de directeur aan als spreker bij diverse meer kunst-

inhoudelijke evenementen, waaronder het matchmaking-event ‘Kunst als innovator in de  

21e eeuw’ in oktober. In december nam zij deel aan een paneldiscussie in de Tolhuistuin  

met als thema ‘Spaces of Culture’, over ruimte voor kunst en cultuur in de groeiende stad. 
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7. FINANCIËN EN ORGANISATIE

De bijgaande jaarrekening betreft de balans per 31 december 2018, de staat van baten en 

lasten over boekjaar 2018 en het kasstroomoverzicht 2018. In de hierna volgende tekst wordt 

een toelichting gegeven bij de financiële ontwikkelingen en het financiële beleid en bij de 

mutaties van de vermogenspositie.

Inkomsten en beschikbaar budget

Voor 2018 heeft de gemeente Amsterdam € 35.006.748 beschikbaar gesteld aan het AFK 

voor de uitvoering van de diverse project- en meerjarige regelingen en activiteiten alsmede 

voor de beheerslasten. Dit is inclusief een accres van 1,4% ten opzichte van het bedrag in 

2017.

De toegekende bedragen zijn als volgt bestemd:

Activiteitenlasten

112 
aanvragen toegekend (58%)

192
totaal aantal aanvragen

64%

2017

61%

2016

64%

2015

waarvan Spreekuren

Totaal aantal aanvragen

588 
aanvragen toegekend (55%)

1.072 
totaal aantal aanvragen

2017

228
aangevraagd

143
toegekend

63%

2015

265
aangevraagd

149
toegekend

53%

2016

259
aangevraagd
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toegekend

47%

112 
aanvragen toegekend (58%)

192
totaal aantal aanvragen

64%

2017

61%

2016

64%

2015

waarvan Spreekuren

Totaal aantal aanvragen

588 
aanvragen toegekend (55%)

1.072 
totaal aantal aanvragen

2017

228
aangevraagd

143
toegekend

63%

2015

265
aangevraagd

149
toegekend

53%

2016

259
aangevraagd

122
toegekend

47%



24

Beheerslasten

De beheerslasten van het AFK (algemene overhead en de kosten voor de behandeling van 

subsidieaanvragen) en de dekking hiervan hadden in 2018 onze bijzondere aandacht. In 

goed overleg met de gemeente is gezocht naar oplossingen voor problemen die in 2017 

waren gesignaleerd. Zo was de personele formatie in 2017 onvoldoende om het verzwaarde 

takenpakket te kunnen uitvoeren. Andere aandachtspunten waren de dekking van de kosten 

van diverse activiteiten die het AFK organiseert, zoals de uitreiking van de Amsterdamprijs 

voor de Kunst. Noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering vanwege  

de privacywetgeving, professionalisering en goed werkgeverschap waren ook van invloed  

op de beheerslasten.

Eind 2018 besloot het college van B&W om enige ruimte te bieden voor 2018, 2019 en 2020. 

Het AFK kreeg, onder voorwaarden, de beschikking over niet-bestede, maar wel aan de 

sector ter beschikking gestelde middelen. De verwerking hiervan is in de jaarrekening van dit 

jaarverslag opgenomen. Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat het AFK net als in 2017 terughou-

dend is geweest met het eigen uitgavenpatroon. De beheerslasten bedroegen € 2.397.946. 

Dat is ongeveer 6,9% van de totaalinkomsten en is daarmee nog steeds laag. Het maximaal 

vastgestelde uitvoeringskostenpercentage voor de vergelijkbare landelijke cultuurfondsen 

is 10%. Hier zijn de apparaatskosten voor de uitvoering van de activiteiten van de landelijke 

fondsen niet in meegenomen. Deze bedragen tussen de 1,7% en 3% in deze benchmark.

De gemiddelde formatie in 2018 bedroeg 19,1 fte. Er was een ziekteverzuimpercentage  

van 4,2%.

Functies personeel in dienst gemiddeld over 2018
Directeur-bestuurder 1,0

Adjunct-directeur 1,0

Secretarissen 3,3

Staf 4,5

Teammedewerkers 1,8

Communicatie 1,8

Secretariaat 1,6

Financiën 2,7

Cultuurverkenners (vanaf 1-7-2018) 0,6

Stagiaires, oproepkrachten en vrijwilligers 0,8

Formatielasten 19,1

Aantal personen gemiddeld 23,0

Treasury

Het treasurybeleid, zoals vastgelegd in het treasurystatuut, is in 2018 onverkort gehand-

haafd. Het AFK heeft de ING als huisbankier en bankiert eveneens bij ABN AMRO en ASN 

Bank. Wekelijks wordt bepaald welke liquide middelen er nodig zijn voor directe betalin-

gen. Er wordt een passend saldo op de betaalrekening aangehouden. Doordat de gemeente 

Amsterdam het voorschot voor Q1 2019 in 2018 heeft overgemaakt, was het saldo van de 

liquide middelen ultimo 2018 bijna het dubbele van dat in 2017. De bestemmingsreserves 

blijven beschikbaar, zoals blijkt uit de balansgegevens.
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Vermogenspositie

Ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit bouwt het AFK de algemene reserve uit van 

€ 1 miljoen naar circa € 2 miljoen, passend bij de beheerslasten van de organisatie. 

Resultaatverwerking vindt plaats op deze algemene reserve.

Net als in 2017 was het resultaat op de beheerslasten negatief (€ 162.236) en dat op de acti-

viteiten positief (€ 1.771.678). Het saldo van baten en lasten in 2018 bedraagt € 1.618.349 

positief. Dit hangt samen met de onderbesteding van beschikbare subsidiegelden, vooral bij 

de regeling projectsubsidies Amateurkunst en de regeling projectsubsidies Innovatie. Het 

saldo is toegevoegd aan de bestemmingsfondsen.

 

Balanstotaal

Het balanstotaal neemt gedurende de Kunstenplanperiode 2017-2020 geleidelijk af. Het 

totaal van de verleende meerjarige subsidies 2017-2020 is opgenomen aan de passivazijde 

en de vordering op de gemeente aan de activazijde. Per jaar wordt er ruim € 22 miljoen uit 

deze regelingen besteed en neemt het balanstotaal af. Doordat de subsidie voor Q1 2019 

(ruim € 9 miljoen) in 2018 werd ontvangen, en door de opname van de verleende regeling 

Tweejarige subsidies 2019-2020 (ruim € 2 miljoen) is het effect op de balans 2018 lager dan 

voorgaande jaren. Het balanstotaal daalt van € 79.102.436 naar € 68.372.629.

Risicoparagraaf

Risicomanagement bij het AFK is onderdeel van de portefeuille van de directeur en staat 

regelmatig op de agenda van de raad van toezicht en het managementteam. De voornaam-

ste risico’s zijn van financiële en personele aard. Het financiële risico is tweeledig en betreft 

enerzijds het langetermijnrisico’s van de afhankelijkheid van de gemeente Amsterdam als 

enige geldverstrekker van het AFK, en anderzijds de middellangetermijnrisico’s van het 

begrote tekort in de exploitatie van het AFK voor de jaren na 2021. De toewijzing van de 

opdracht vanuit de gemeente komt weer aan de orde in 2020. Op basis van goede prestaties, 

een goede samenwerking en een strategische benadering kunnen we dit risico gedeeltelijk 

beheersen. De kortetermijnrisico’s, genoemd in het jaarverslag 2017, zijn in goede samenwer-

king met de wethouder tot 2020 opgelost. 

Het AFK heeft oog voor de risico’s die te maken hebben met cybersecurity en de privacy-

wetgeving volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In 2018 

beschikten we over het benodigde register. Er zijn bewerkings- en verwerkingsovereenkom-

sten afgesloten. 
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8. GOVERNANCE CODE CULTUUR

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuur-

sector. De raad van toezicht en de directeur-bestuurder richten zich in de uitvoering van 

hun taken naar de principes uit de Governance Code Cultuur. Deze code is verankerd in de 

Statuten en Reglementen voor het bestuur en het raad-van-toezichtmodel. Het bespreken 

van de code is een vast onderdeel van de sollicitatiegesprekken voor nieuwe werkne-

mers, voor leden van de raad van toezicht en voor adviseurs. Indien er bijzonderheden 

zijn in de vergaderingen van de adviescommissies, dan worden deze gemeld in de advie-

zen, gericht aan het bestuur. Adviseurs die zijn betrokken bij een aanvraag, nemen niet deel 

aan de gehele subsidieronde. Dit wordt eveneens vermeld in de adviezen aan het bestuur 

en besproken tijdens de jaarlijkse evaluaties. De Code Cultural Governance is onderdeel 

van de arbeidsvoorwaarden van het personeel. 2018 is het laatste jaar waarin de huidige 

Governance Code Cultuur wordt gebruikt. Het AFK zal in 2019 de nieuwe code hanteren. 

De raad van toezicht van het AFK hanteert en handelt naar de Governance Code Cultuur. 

Blijvend aandachtspunt blijft het vermijden van (de schijn van) belangenverstrengeling 

van de raad, de directeur-bestuurder, de medewerkers van het AFK en specifiek van de 

adviseurspool.

Transparante werkwijze

Het AFK waarborgt transparantie over de manier waarop zij haar publieke taak uitoefent, om 

zo bij te dragen aan het vertrouwen van aanvragers en burgers in de stad. Het protocol voor 

de werkwijze van de adviescommissies draagt bij aan de transparantie en de openheid van 

het functioneren van het fonds.

Functionaris gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Europese privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescher-

ming (AVG) in werking getreden. De AVG verplicht dat organisaties die persoonsgegevens 

verwerken, moeten voldoen aan de privacywetgeving. Daarnaast moeten organisaties een 

onafhankelijke functionaris gegevensbescherming (FG) benoemen die toezicht houdt op en 

adviseert over de naleving van de AVG. Het AFK heeft aan deze voorwaarde voldaan. Het 

verwerkingsregister is een openbaar document.

Nevenfuncties directeur-bestuurder en leden raad van toezicht AFK

In onderstaand overzicht staat de situatie weergegeven per maart 2019.

1. Directeur-bestuurder Annabelle Birnie
• Lid raad van toezicht Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 

• Lid raad van toezicht Stichting Anne Frankhuis, Amsterdam 

• Bestuurslid Fonds van Rede, Boijmans van Beuningen, Rotterdam 

• Bestuurslid Wertheimer Fonds Rotterdam, Prins Bernhard Cultuurfonds 

• Bestuurslid VandenBroek Foundation, Sassenheim

• Jurylid Johannes Vermeer Prijs

• Voorzitter Kunstcommissie Prinses Maximá Centrum, Utrecht (t/m juni 2018)
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2. Leden raad van toezicht AFK
Heikelien Verrijn Stuart - voorzitter

Activiteiten: Publicist, rechtsfilosoof

Nevenactiviteiten:

• Lid Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken

• Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Democratie en Media

• Voorzitter van de Nuhanovic Foundation, war crimes reparations

• Lid van de Restitutiecommissie Tweede wereldoorlog en cultuurgoederen

• Lid van de Preparatory Committee of the European Press Prize

Erik van Ginkel - vicevoorzitter

Activiteiten: Zakelijk directeur/bestuurder Rijksmuseum

Nevenactiviteiten:

• Vicevoorzitter De Museumvereniging

• Vicevoorzitter Stichting Museumkaart

• Vicevoorzitter Fundacion Han Nefkens, Barcelona/Amsterdam

• Penningmeester Stichting Codart, Den Haag

• Lid bestuur Stichting Nederlandse Dansdagen

• Lid raad van toezicht Nieuw Rosa Spierhuis in Laren

• Lid adviesraad Amsterdam Marketing

• Lid adviesraad Jacqueline van Tongeren/Rijksakademie BK

Sietze Haringa - lid/voorzitter financiële commissie 

Activiteiten: wethouder Terschelling en zefstandig adviseur  

Nevenactiviteiten:

• voorzitter Raad van Advies JOG Group

• lid Raad van Toezicht Dunamare Onderwijs Haarlem

Matthijs ten Berge - lid

Activiteiten: Directeur Amsterdam Creative Industries Network

Nevenactiviteiten:

• Medeoprichter en aandeelhouder Groundforce Studio B.V.

Simone van den Ende - lid 

Nevenactiviteiten:

• Voorzitter raad van bestuur Stichting Portrait Amsterdam
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Rutger Hamelynck - lid/lid financiële commissie

Activiteiten: Hoofd Brandmanagement bij NS

Nevenactiviteiten:

-

Rachelle Virginia-Sanders - lid/lid financiële commissie

Activiteiten: Senior toezichthouder bij De Nederlandsche Bank  

(ism de Europese Centrale Bank)

Nevenactiviteiten:

-

Rooster van aftreden raad van toezicht Amsterdams Fonds voor de Kunst
Naam m/v functie geb.datum 1e termijn 2e termijn

M. ten Berge m lid 28-11-1975
11 maart 2014 -  
10 maart 2017

11 maart 2017 -  
10 maart 2021

S. van den Ende v lid 26-04-1955
24 januari 2017 -  
23 januari 2021

24 januari 2021 -  
23 januari 2025

E. van Ginkel m vicevoorzitter 24-03-1966
11 maart 2014 -  
10 maart 2017

11 maart 2017 -  
10 maart 2021

R. Hamelynck m
lid/lid financiële 
commissie

24-03-1970
1 juni 2013 -  
31 mei 2016

1 juni 2016 -  
31 mei 2020 

G.J. Hogeweg m
lid/voorzitter 
financiële commissie

24-01-1947
12 juni 2012 -  
11 juni 2015

12 juni 2015 -  
11 juni 2018

H.M. Verrijn Stuart v voorzitter 12-08-1950
1 augustus 2013 - 
31 juli 2016

1 augustus 2016 -  
31 juli 2020

R. Virginia-Sanders v lid 29-04-1971
24 januari 2017 -  
23 januari 2021

24 januari 2021 -  
23 januari 2025

S. Haringa m
lid/voorzitter 
financiële commissie

02-03-1958
17 juni 2018 –  
16 juni 2022

17 juni 2022 – 
16 juni 2026
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9. BEZWAAR EN BEROEP

Het AFK is een zelfstandig bestuursorgaan. Tegen besluiten over aanvragen kan op grond van 

de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt. Het AFK legt bezwaarschriften ter 

advies voor aan een onafhankelijke bezwaarcommissie. De leden hiervan staan op de website 

van het AFK vermeld. Om de werkwijze voor het indienen en afhandelen van bezwaarzaken 

zo transparant mogelijk te maken heeft het AFK een regeling Behandeling bezwaarschriften.

Aantal bezwaarschriften 2018 12

- regeling projectsubsidies Professionele kunst 12

- regeling projectsubsidies Amateurkunst -

Beslissingen op bezwaar 8

Aantal bezwaarschriften ingetrokken 4

Aantal bezwaarschriften niet-ontvankelijk -

Aantal bezwaarschriften ongegrond 7

Aantal bezwaarschriften gegrond 1

Aantal bezwaarschriften nog in behandeling -

Beroepszaken 2018 -

Bezwaarzaken 

In 2018 hebben we twaalf projectbezwaren ontvangen, waarvan er vier zijn ingetrokken na 

een toelichtend gesprek met de directie of een medewerker. Zeven bezwaren zijn ongegrond 

verklaard. Eén bezwaar is gegrond verklaard. Bij de beslissing op bezwaar in deze zaak is de 

motivering verbeterd. Dit heeft niet geleid tot toekenning van subsidie.



30

10. TOEKOMSTVISIE

De tweede helft van de Kunstenplanperiode 2017-2020 staat voor een groot deel in het 

teken van actuele beleidsthema’s, die de bouwstenen vormen voor de komende periode. In 

2019 is het AFK, in samenwerking met de gemeente en de Amsterdamse Kunstraad, bezig 

met de beleidsvoorbereiding voor de totstandkoming van het Kunstenplan 2021-2024. In 

samenspraak met de sector buigen we ons over thema’s als fair practice en de arbeidsmarkt-

agenda, internationalisering, diversiteit, duurzaamheid en governance, cultuureducatie en 

cultureel erfgoed.

Naast deze overkoepelende thema’s onderzoekt het AFK onderwerpen die typerend zijn voor 

de hoofdstad. We organiseren - in overleg met gemeente en wethouder - een reeks ronde 

tafels, waar onder meer het thema Amsterdam als Vrijstaat centraal staat. Ook onderzoeken 

we het spanningsveld tussen de exponentieel groeiende bezoekersstroom en het behoud 

van rafelranden en experimenteerruimte. In de visie van het AFK staat het begrip vrijstaat 

ook voor geestelijke ruimte, onlosmakelijk verbonden met het Amsterdamse DNA. Juist in 

onze stad toont kunst ‘het andere perspectief’ en kunnen de meest uiteenlopende artistieke 

visies elkaar beïnvloeden en verrijken. Hier is er plek voor het andere verhaal, voor kunst die 

schuurt. Hier is plaats voor meerdere kanten van dezelfde geschiedenis, die geworteld is in 

deze stad. Zo bouwen we samen aan de toekomst van Amsterdam.

Het borgen van die geestelijke experimenteerruimte is verankerd in het beleid van het AFK, 

onder meer doordat we meerjarig ondersteunde organisaties uitdagen om innovaties op 

cultuurgebied in de praktijk te testen. In het eerste kwartaal van 2019 introduceren we de 

vernieuwde Innovatieregeling, die instellingen nog meer mogelijkheden biedt om te reageren 

op ontwikkelingen en kansen die zich onverwachts aandienen. Een lerende organisatie, zo 

ook het AFK, staat tenslotte nooit stil. Als fonds kijken we naar mogelijke kansen in een veran-

derende markt, waarbij we ons gaan oriënteren op het verwerven van middelen van derden. 

Zo onderzoekt het AFK de mogelijkheden om inwoners en bedrijfsleven te laten investeren in 

de hoofdstedelijke kunst en cultuur.

Op landelijk gebied ziet het AFK uit naar de reactie van minister Van Engelshoven op de 

regionale plannen en programma’s en de concretisering hiervan. We onderzoeken met de 

Metropoolregio Amsterdam of onze kennis ook bruikbaar is in andere delen van de MRA. 

Indachtig de woorden van regisseur en artistiek leider van het Nationale Theater Eric de 

Vroedt1 gaan we op basis van gelijkwaardigheid het gesprek aan: ‘Als er een kloof bestaat of 

zo ervaren wordt, heb ik niet de illusie die in zijn geheel te kunnen dichten. Zeker niet als 

kunstenaar. Maar laat ons in godsnaam bruggen bouwen. Niet per se ter verzoening of om 

de boel bij elkaar te houden, maar om een echt gesprek tussen beide oevers mogelijk te 

maken.’

De toekomst begint bij de stad van vandaag. Die stad telt meer dan één centrum. Amsterdam 

bestaat uit zeven stadsdelen met evenzoveel centra. In elke wijk is spreiding van kunst en 

cultuur belangrijk. Door haar groei is Amsterdam steeds meer ontwikkeld tot een wereldstad 

1 Speech nieuwjaarsbijeenkomst ACI, Kunstraad en AFK in de Oude Kerk, 9 januari 2019
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met verschillende culturen en generaties, wonend en recreërend in afzonderlijke stads delen 

met elk een eigen karakter. De toenemende internationalisering tekent het grootstedelijk 

cultuurlandschap. Tegelijkertijd vervagen de stadsgrenzen en vergroten nieuwe gebieden de 

metropool. Als flexibel kunstfonds bewegen we mee met deze dynamiek en blijven we ons 

cultuurbeleid toespitsen op de ontwikkelende stad, vandaag en in de toekomst.
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11. VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Als toezichthouder kan de raad van toezicht actief meedenken over visie en beleid, waar-

onder toezien op de naleving van de Governance Code Cultuur en de daarmee verweven 

Code Culturele Diversiteit. Daarbij staat centraal dat het AFK er actief naar streeft om als orga-

nisatie nog meer een afspiegeling van de gehele stad te zijn. Dat is te zien op alle niveaus, in 

de criteria, het personeel, de programma’s en de partners. Zichtbaar en onzichtbaar achter de 

schermen, met als doel de vanzelfsprekendheid van het white privilege te doorbreken.

Het putten uit bekende en vertrouwde netwerken bestendigt de status quo, daarom is het 

nodig de praktijk van binnenuit aan te passen. Voorwaarde daarbij is, dat iedereen die vanuit 

het AFK betrokken is bij de visie en het beleid en de uitvoering, in staat moet zijn een kwart-

slag te maken. Anders te kijken, niet alleen te zenden, maar vooral ook te vragen en te 

luisteren en taal te vinden die de afstand tussen groepen in de samenleving verkleint.

In 2018 is er verschillende keren intensief over onderwerpen gerelateerd aan de codes 

gesproken. In deze context heeft de raad van toezicht gericht de uitbreiding van de raad 

ter hand genomen. Gezocht is naar mensen die vanuit achtergrond en ervaring de eerder 

genoemde vanzelfsprekendheden kunnen doorbreken, waardoor ook de raad nog meer een 

afspiegeling kan zijn van onze stad.

Soms, zo heeft de raad ervaren, botst dit streven met een belangrijke governanceregel, 

het verbod op belangenverstrengeling. De raad hecht grote waarde aan deze regels. De 

nieuwe invloed die we zoeken, is veelal te vinden onder - jonge, door verschillende cultu-

ren gevoede - makers. Juist zij maken in hun werk en visie de gewenste kwartslag en kunnen 

ons, zoals in vele ontmoetingen duide-

lijk werd, anders leren kijken. Helaas komen 

juist die kunstenaars vaak niet in aanmerking 

voor het lidmaatschap van de raad, omdat 

zij - potentiële - aanvragers van het AFK zijn. 

Volharding leidde begin 2019 desondanks 

tot de gewenste uitbreiding van de raad. 

Hierdoor wordt in het AFK als geheel, de 

raad incluis, het streven naar maatschappelijk 

afspiegeling zichtbaar.

Diversiteit, inclusiviteit en spreiding in 

de stad zijn kwantificeerbaar en dus ook 

voor de stakeholders en de buiten wereld 

controleerbaar. In het subsidiebeleid is de 

maatschappelijke afspiegeling openbaar en 

zichtbaar. Mooie woorden, codes en beleids-

nota’s voldoen niet, het AFK kan worden 

afgerekend op zijn output. Denk daar-

bij aan de Turkse kunstenaar Suat Ögüt die 

met Memory of the future aan de hand van een soundtour langs verborgen gebouwen en 

verdwenen, historische plekken verhalen vertelt over het veranderende stadsdeel West. 

Een communityproject als De Koningin van de Voedselbank, dat taboes doorbreekt over 

De raad van toezicht heeft als voornaamste 

taak om toezicht te houden op het beleid 

van de directie en op de algemene gang 

van zaken binnen het fonds. De rolver-

deling tussen de raad van toezicht en de 

directeur-bestuurder is primair bepaald 

door de statuten en het directiereglement. 

Binnen deze formele kaders fungeert de 

de raad als adviseur en sparringpartner 

van de directie. De leden van de raad van 

toezicht worden aangesteld voor vier jaar 

en zijn eenmaal herbenoembaar.

Meer over de omgang met de Governance 

Code Cultuur is te lezen in hoofdstuk 8 van 

dit jaarverslag.
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hedendaagse armoede en buurtbewoners in Noord bij elkaar brengt die elkaar anders nooit 

zouden spreken. Of neem The Black Archives, archief voor de zwarte geschiedenis in Oost en 

een van de winnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2018. Werk dat, de woorden van 

juryvoorzitter Simone Weimans tijdens de uitreiking van de prijs aanhalend, ‘altijd urgent is en 

doordrongen van de actualiteit, zonder de geschiedenis uit het oog te verliezen’.

Namens de raad van toezicht 

Heikelien Verrijn Stuart 

Voorzitter

Amsterdam, 18 maart 2019
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JAARREKENING
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Balans per 31 december 2018 
(na bestemming van saldo van baten en lasten)

ACTIVA noot  31 december 2018  31 december 2017 

Materiële Vaste Activa 1  85.761  114.742 

Financiële Vaste Activa 2  19.470  19.470 

 105.231  134.212 

Vlottende Activa
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen 3.1  47.677.947  68.566.927 

Vooruitbetaalde kosten 3.2  49.708  49.119 

 47.727.655  68.616.046 

Liquide Middelen
Spaarrekeningen en deposito's 4  20.407.394  10.196.946 

Betaalrekeningen 4  132.349  155.232 

 20.539.743  10.352.178 

TOTAAL ACTIVA  68.372.629  79.102.436 

PASSIVA

Eigen Vermogen
Algemene reserve 5.1 933.773  889.743 

Bestemmingsreserve 5.2  25.639 

Bestemmingsfondsen 5.3 4.063.295  2.463.337 

 4.997.068  3.378.719 

Kortlopende Schulden
Nog te betalen projectbijdragen  
op toekenningen

6  5.302.071  5.893.927 

Nog te betalen subsidiebijdragen  
op toekenningen

7  48.263.767  68.111.078 

Crediteuren 7a  107.139  830.126 

Belastingen/pensioenpremies/personeel 8  129.694  132.909 

Nog te betalen kosten/vooruitontvangen 
bedragen

9  9.572.890  755.677 

 63.375.561  75.723.717 

TOTAAL PASSIVA  68.372.629  79.102.436 
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Staat van baten en lasten over 2018

Noot  Realisatie 
2018 

 Realisatie 
2017 

ACTIVITEITEN

Activiteitenbaten
Subsidie gemeente Amsterdam activiteiten (projectsubsidies) 10  7.573.828  7.571.396 
Subsidie gemeente Amsterdam activiteiten (meerjarige subsidies 
2017-2020)

10A  23.662.965  23.339.179 

Subsidie gemeente Amsterdam activiteiten (innovatiesubsidie 
2017-2020)

 1.534.245  1.513.048 

Lager vastgestelde en ingetrokken bijdragen 11  338.300  342.381 

Totaal Activiteitenbaten  33.109.338  32.766.004 

Activiteitenlasten
Verleende bijdragen regelingen/Amsterdamprijs voor de Kunst 12.1  7.101.776  7.525.737 
Verleende bijdragen speciale projecten/programma's, additonele 
taken en opdrachten

12.2  7.500  276.000 

Verleende bijdragen meerjarige subsidies 12.3  23.499.534  23.175.083 
Verleende bijdragen innovatiesubsidie  728.850  209.915 
Totaal Activiteitenlasten  31.337.660  31.186.735 

SALDO ACTIVITEITEN  1.771.678  1.579.269 

BEHEER
Baten
Bijdrage gemeente Amsterdam Beheerslasten 10  2.131.710  2.102.262 
Bijdrage uitvoeringskosten  104.000 

 2.235.710  2.102.262 

Beheerslasten
Beheerslasten personeel 13  1.821.667  1.864.174 
Beheerslasten communicatie en projectadvisering 14  159.460  89.284 
Beheerslasten materieel overig 15  334.816  320.936 
Uitvoeringskosten 16  82.003  55.973 
Totaal Beheerslasten  2.397.946  2.330.367 

SALDO BEHEER  -162.236  -228.105 

EXPLOITATIESALDO  1.609.442  1.351.164 

OVERIGEN
Rentebaten 17  4.669  14.826 
Overige baten en lasten  4.238  4.051 

 8.907  18.877 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN  1.618.349  1.370.041

De resultaatbestemming 2018 wordt op de volgende pagina weergegeven.
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BESTEMMING SALDO 2018  2018 
Algemene reserve
Bij: herbestemming  44.030 

Bestemmingsreserves
Af: onttrekking bestemmingsreserve 'Algemene Cultuurlening'  -12.411 
AF: onttrekking bestemmingsreserve 'Cultuurparticipatie'  -13.228 

Bestemmingsfondsen

Bij: dotatie bestemmingsfonds 'Reserve Kunstenplan 2017-2020'  1.303.135 
Bij: dotatie bestemmingsfonds 'Innovatiesubsidies 2018'  805.395 
Bij: dotatie bestemmingsfonds 'Projectsubsidies 2018'  472.052 
Bij: dotatie bestemmingsfonds 'Risicoreserve Kunstenplan 
beroepen en bezwaren'

 164.096 

Bij: dotatie bestemmingsfonds 'Tweejarige subsidies 2018'  144.786 

Bij: dotatie bestemmingsfonds 'Vierjarige subsidies 2018'  18.645 
Bij: dotatie (herbesteedbaar) bestemmingsfonds 'Nog te besteden 
projectsubsidies 2017-2020'

 330.800 

Af: onttrekking bestemmingsfonds 'Projectsubsidies Amateurkunst 
Beleidsperiode 2013-2016'

 -18.391 

Af: onttrekking bestemmingsfonds 'Reserve Kunstenplan 2017-
2020'

 -153.329 

Af: onttrekking bestemmingsfonds 'Twee- en vierjarige subsidies 
2017-2020'

 -164.096 

Af: onttrekking bestemmingsfonds 'Innovatiesubsidie 2017-2020'  -1.303.135 

Saldo  1.618.349 

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018 2018 2017
SALDO VAN BATEN EN LASTEN  1.618.349  1.370.041 
Aanpassing voor:
- afschrijvingen materiële vaste activa  43.232  35.962 

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutatie vorderingen overlopende activa  225  233.455 
- Mutatie te vorderen gemeente Amsterdam inzake vierjarige 
regeling

 21.354.687  21.372.177 

- Mutatie te vorderen gemeente Amsterdam inzake tweejarige 
regelingen

 -466.521  -1.583.680 

- Mutatie nog te betalen projectbijdragen op toekenningen  -591.856  -209.119 
- Mutatie overige kortlopende schulden  8.091.011  -7.745.335 
- Mutatie nog te betalen subsidiebijdragen vierjarige regeling op 
toekenningen

 -19.847.311  -20.226.236 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  10.201.816  -6.752.735 

Investeringen materiële vaste activa  -14.251  -46.599 
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -14.251  -46.599 

Mutatie liquide middelen  10.187.565  -6.799.334 
Saldo liquide middelen 1 januari  10.352.178  17.151.512 
Saldo liquide middelen 31 december  20.539.743  10.352.178 
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

De Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), statutair gevestigd aan de Piet 

Heinkade 179 te Amsterdam, heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit, dynamiek en 

pluriformiteit van kunst en cultuur in Amsterdam binnen alle kunstdisciplines. Het AFK tracht 

dit doel te bereiken door het projectmatig en op meerjarige basis verstrekken van subsidies 

en het geven van prijzen. Het AFK initieert daarnaast bijzondere activiteiten voor zowel bewe-

zen kwaliteit als voor het stimuleren van innovatie in de Amsterdamse kunst en cultuur.

Het AFK voert zijn taken uit in het kader van het kunstbeleid van de gemeente Amsterdam, 

zoals vastgelegd in de Verordening Amsterdamse culturele infrastructuur, Hoofdlijnen en 

Kunstenplan. Het AFK is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Leden van de raad van 

toezicht worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Amsterdam, uitsluitend op voordracht van de raad van toezicht, de directie 

gehoord hebbend. Wijziging van de statuten kan door een besluit van de directie mits vooraf 

goedkeuring is verleend door de raad van toezicht en het college van B&W.

Verslaggevingsperiode

De jaarrekening is opgesteld met als verslaggevingsperiode kalenderjaar 2018.

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, met name richtlijn 640 en de bepalingen van en krachtens de 

WNT. Hiermee streeft het AFK ernaar de gebruikers van de jaarrekening een zodanig inzicht 

te bieden dat zij zich een verantwoord oordeel kunnen vormen over het behaalde resultaat 

en het vermogen.

Per 1 januari 2016 is het AFK door de Belastingdienst aangemerkt als ondernemer voor de 

omzetbelasting. Dit betekent dat de beheerslasten en de hiervoor bestemde bijdrage exclu-

sief btw zijn opgenomen in de staat van baten en lasten.

Het AFK ontvangt meerjarige subsidie van de gemeente Amsterdam, waarop de Algemene 

Subsidieverordening Amsterdam 2013 (ASA2013) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) 

van toepassing zijn. De bijdrage van de gemeente Amsterdam is gebaseerd op het activi-

teitenplan en de meerjarenbegroting zoals opgenomen in het AFK-beleidsplan 2017-2020 

‘Kunst maakt Amsterdam’.

Jaarlijks wordt de subsidie voor het kalenderjaar door de gemeente Amsterdam toegekend. 

Voor 2018 zijn de op 26 juli 2016 gedateerde overeenkomst en daarmee verleende subsi-

diebeschikking verlengd. Op het subsidiebedrag 2018 is ten opzichte van dat van 2017 een 
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accres verleend van 1,4%. Daarnaast is middels een brief van B&W van 6 december 2018 een 

nieuwe subsidietitel (uitvoeringskosten) van € 104.000 toegevoegd. De meerjarige subsidie-

beschikking kent een begrotingsvoorbehoud van de gemeente.

De vergelijkende cijfers 2017 zijn soms anders gerubriceerd dan in jaarrekening 2017, ten 

behoeve van vergelijkingsdoeleinden. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur schattingen en veronderstellingen 

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten, en die voorts naar de mening van het 

bestuur het meest kritisch zijn voor het weergeven van de financiële positie. De daadwerke-

lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen 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. Deze jaarreke-

ning is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Alle bedragen zijn vermeld 

in euro’s en afgerond op hele euro’s.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen historische kostprijzen. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen ervan naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daar-

van 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 herbergen en de omvang van het bedrag 

daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumula-

tieve afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit 

de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de 

staat te krijgen als noodzakelijk voor het beoogde gebruik.

De materiële vaste activa worden naar tijdsgelang afgeschreven op basis van de verwachte 

economische levensduur. Bij aanschaffingen in de loop van het jaar worden de afschrijvings-

percentages pro rato toegepast. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

kantoorautomatisering in drie jaar en kantoorinrichting en -verbouwing in vijf jaar.

De financiële vaste activa betreffen een tweetal waarborgsommen.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn ter vrije beschikking. 

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.

De bestemmingsreserves zijn door het bestuur afgezonderd voor specifieke doelstellingen 

die in de toelichting op de balans zijn weergegeven. De beperkte bestedingsmogelijkheid van 

de bestemmingsreserve is geen verplichting. Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. 

Ten aanzien van de bestemmingsfondsen geldt dat de beperking van de bestedingsmogelijk-

heid door de gemeente is bepaald.



40

Verplichtingen uit hoofde van verleende projectbijdragen, en de hieraan gerelateerde 

 activiteitenlasten, 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 bijdrage, 

zodanig dat een in rechte afdwingbare verplichting ontstaat, ook als de verplichting is aan-

gegaan voor meer dan één jaar. Een in rechte afdwingbare verplichting kan echter ook op 

andere wijze ontstaan. Indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle toekom-

stige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief 

of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet 

langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de 

balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden 

van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van 

de bepaling van de waarde. Kortlopende schulden worden opgenomen tegen de nominale 

waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van 

het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 

vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het econo-

misch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering 

van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

Subsidies worden als baten verantwoord zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen 

worden ontvangen en dat de organisatie zal voldoen aan de daaraan verbonden voor 

waarden. Bijdragen ter compensatie van door de organisatie gemaakte kosten worden syste-

matisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als 

die waarin de kosten worden gemaakt. De beloningen van het personeel worden als last in 

de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt 

verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen.

De in de verslagperiode te verwerken pensioenlast is gelijk aan de over die periode  

aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Op grond van richtlijn 271 

‘Personeelsbeloningen’ van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft het AFK geen 

(extra) pensioenvoorziening opgenomen in de jaarrekening. Dit komt doordat het AFK 

 vrijwillig is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Voor alle werk-

nemers voldoet het AFK aan zijn premiebijdragen aan het ABP. Het AFK is niet verplicht tot 

het voldoen van aanvullende bijdragen bij een tekort bij het ABP. Voor zover de verschul-

digde premies op de balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting 

opgenomen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode. De rentebaten 

vormen onderdeel van de kasstroom uit operationele activiteiten.
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1. Materiële Vaste Activa

Het verloop van de post Materiële Vaste Activa (MVA) is als volgt:

Kantoor-
inrichting

Kantoor  
automa-

tisering ICT

Verbouwing Kantoor- 
apparatuur

Totaal

Stand per 1 januari 2018
Aanschafwaarde  27.535  90.568  92.442  210.546 
Cumulatieve afschrijvingen  -12.633  -59.622  -23.548  -95.804 
Boekwaarde per 1 januari  14.902  30.946  68.894  114.742 

Mutaties:
Investeringen 2018  2.404  8.862  2.985  14.251 
Afschrijvingen 2018  -4.955  -19.787  -18.490  -43.232 

Stand per 31 december
Aanschafwaarde  29.939  99.431  92.442  2.985  224.797 
Cumulatieve afschrijvingen  -17.588  -79.409  -42.038  -139.035 

Boekwaarde per 31 december 2018  12.351  20.021  50.404  2.985  85.761 

Afschrijvingstermijnen:

Kantoorautomatisering en ICT: drie jaar

Overige Materiële Vaste Activa: vijf jaar 

De investeringen in kantoorinrichting betreffen de vervanging van een vaatwasser en de 

aanschaf van een koffiezetapparaat. De investering in kantoorautomatisering betreft laptops 

en een toevoeging beveiligd printen in verband met privacywetgeving. De investering in 

kantoorapparatuur betreft een nieuwe telefooncentrale en de gedeeltelijke vervanging van 

verouderde toestellen om de bereikbaarheid optimaal te houden.

2. Financiële vaste activa (FVA) 

31 december 
2018

31 december 
2017

Waarborgsom TNT Post  1.220  1.220 
Waarborgsom Stadsherstel 
huurcontract

 18.250  18.250 

 19.470  19.470 

Het betreft hier twee waarborgsommen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn betaald 

en die bij eventueel stopzetten van de overeenkomst teruggestort worden.

Toelichting op de balans per 31 december 2017
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3. Vorderingen en overlopende activa

3.1 Vorderingen

31 december 
2018

31 december 
2017

Te vorderen gemeente Amsterdam inzake vierjarige regeling  45.610.450  66.965.137 
Te vorderen gemeente Amsterdam tweejarige regelingen  2.050.201  1.583.680 
Debiteuren  11.774  8.178 
Nog te ontvangen rente  5.522  7.513 
Overige vorderingen  -  2.419 

 47.677.947  68.566.927 

Met de gemeente Amsterdam is overeengekomen dat het AFK de regelingen voor de meer-

jarige subsidies, projectsubsidies en overige activiteiten ten behoeve van de versterking 

van de cultuursector uitvoert. De aangegane verplichting is middels toekenningen verwerkt 

en de bijbehorende subsidiebedragen zijn als vordering op de gemeente opgenomen. 

Jaarlijks wordt de vordering verhoogd met het accrespercentage dat de gemeente vaststelt. 

Vervolgens wordt de overgemaakte subsidie op de vordering voor het betreffende boekjaar 

in mindering gebracht.

Als volgt gespecificeerd:

3.1A Vorderingen en overlopende activa

specificatie vordering op gemeente Amsterdam vierjarige regeling

Vordering per 31 december 2017  66.965.137 
Accres 2019 (2,8%) vierjarige regeling jaren 2019-2020  1.266.803 
Toegekend 2018 jaardeel vierjarige subsidies incl. 
bezwaarzaken

 -22.621.490 

 45.610.450 

specificatie vordering op gemeente Amsterdam tweejarige regelingen

Vordering per 31 december 2017  1.583.680 
Tweejarige regeling professionele kunst 2019 en 2020  2.039.708 
Toegekend 2018 jaardeel tweejarige subsidies 
professionele kunst

 -878.044 

Toegekend 2018 jaardeel tweejarige subsidies 
amateurkunst

 -695.143 

 2.050.201 
Totaal vordering meerjarige regelingen  47.660.651 
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3.2 Vooruitbetaalde kosten

31 december 
2018

31 december 
2017

Verzuimpakket NN  35.739  28.975 
Ontwerpkosten  3.543  7.086 
ICT-kosten jaaroverstijgend  5.458  6.924 
Opleidingskosten  995  3.015 
Abonnementen  2.917  1.071 
Verzekeringen  1.056  528 
Diversen  1.520 

 49.708  49.119 

Kosten in die betrekking hebben op het boekjaar, maar voorafgaand aan het boekjaar in 

rekening worden gebracht, worden op de balans geplaatst en in het betreffende boekjaar  

als last opgenomen.

4 Liquide middelen

Spaarrekeningen en deposito’s 31 december 
2018

31 december 
2017

ING  13.151.013  5.445.293 
ABN AMRO  4.752.250  2.251.652 
ASN Bank  2.504.131  2.500.001 

 20.407.394  10.196.946 

Betaalrekeningen 31 december 
2018

31 december 
2017

ING  13.096  35.652 
ABN AMRO  119.253  119.580 

 132.349  155.232 

 20.539.743  10.352.178 

Het hogere saldo ultimo 2018 wordt vooral verklaard door de voorschotbetaling van de 

gemeente Amsterdam voor het 1e kwartaal 2019, dat eindejaar al is ontvangen (€ 8,9 mln).

ING is huisbankier van het AFK. Vanwege de bepalingen in het treasurystatuut worden de 

liquiditeiten van het AFK gespreid over meerdere financiële instellingen. Alle tegoeden op 

alle rekeningen zijn direct opeisbaar. Er wordt niet belegd en vanwege de lage rente zijn er 

momenteel geen middelen op depositorekeningen geplaatst.
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5. Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen van het AFK is verdeeld in drie componenten: Algemene reserve, 

bestemmingsreserves (door het bestuur afgezonderd gedeelte van de reserves) en enkele 

bestemmingsfondsen (hierin worden gelden met een specifieke doelstelling of bestem-

ming geplaatst, waarbij voor eventuele andere besteding toestemming van de gemeente 

Amsterdam is vereist).

Het verloop van het Eigen Vermogen in 2018 is als volgt:

5.1  
Algemene  

Reserve

5.2  
Bestemmings-

reserves

5.3  
Bestemmings-

fondsen

Totaal

Stand per 31 december 2017  889.743  25.639  2.463.337  3.378.719 

Bestemming saldo 2018:
Resultaatverdeling  1.771.678  1.771.678 
Dotaties/onttrekkingen  -153.329  -153.329 
Subtotaal  889.743  25.639  4.081.686  4.997.068 

Overheveling bestemmingsreserve 
naar algemene reserve

 25.639  -25.639 

Overheveling bestemmingsfondsen 
naar algemene reserve

 18.391  -18.391 

Stand per 31 december 2018  933.773  -   4.063.295  4.997.068 

Hierna worden de drie componenten verder toegelicht.

5.1 Algemene reserve

De Algemene reserve dient als buffer om de bedrijfszekerheid van het AFK te garanderen. 

Gezien de aard en omvang van de organisatie, is het streven om een Algemene reserve van 

ongeveer € 2 miljoen aan te houden. Dit is passend bij de beheerslasten van de organisatie.

5.2 Bestemmingsreserves

In 2018 zijn de bestemmingsreserves naar de Algemene reserve overgebracht.

Het verloop hiervan ziet er als volgt uit:

Onderzoek & 
Ontwikkeling

Cultuur-
participatie

Amsterdamse 
Cultuurlening

Totaal

Stand per 1 januari 2017  55.432  13.228  12.411  81.071 

Bestemming saldo 2017:
Mutatiesaldo 2017  -55.432  -  -55.432 
Dotaties/onttrekkingen  - 
Stand per 31 december 2017  -  13.228  12.411  25.639 

Bestemming saldo 2018:
Onttrekkingen 2018  -13.228  -12.411  -25.639 
Toevoegingen 2018
Mutatie 2018  -13.228  -12.411  -25.639 

Stand per 31 december 2018  -  -  - 
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5.3 Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen zijn aangepast conform het besluit van B&W om middels een ter 

beschikking stelling van niet-afgeroomde, niet-bestede, maar wel aan de sector aangeboden 

middelen uit de Innovatieregeling 2017 en 2018 onder voorwaarden in te zetten om het 

tekort op de bedrijfsvoering in de jaren 2018, 2019 en 2020 op te vangen.

Een en ander is als volgt weergegeven:

Project-
subsidies 

Amateurkunst 
Beleids-
periode 

2013-2016

Risicoreserve 
Kunstenplan 
beroepen en 

bezwaren*

Twee- en 
vierjarige 
subsidies 

2017-2020

Nog te beste-
den project-

subsidies 
2017-2020

Reserve 
Kunstenplan 

2017-2020**

Totaal

Stand per 1 januari 2017  18.391  850.000  -  -  -  868.391 

Bestemming saldo 
2017:
Mutatiesaldo 2017  164.096  127.715  1.303.135  1.594.946 
Dotaties/onttrekkingen  - 
Stand per 31 december 
2017

 18.391  850.000  164.096  127.715  1.303.135  2.463.337 

Mutaties 2018:
Mutaties naar Algemene 
Reserve

 -18.391  -18.391 

Mutaties naar 
Risicoreserve 
Kunstenplan beroepen 
en bezwaren

 164.096  -164.096 

Bestemming saldo 
2018:
Toevoegingen 2018
Innovatiesubsidies 2018 
nog te besteden

 805.395  805.395 

Projectsubsidies 2018 
nog te besteden

 472.052  472.052 

Vierjarige subsidie 2018 
nog te besteden

 18.645  18.645 

Tweejarige subsidie 
2018 nog te besteden

 144.786  144.786 

Herbesteedbaar 2018 
nog te besteden

 330.800  330.800 

Onttrekkingen 2018
Naar Algemene Reserve 
ivm tekortdeel

 -153.329  -153.329 

Mutatie 2018  -18.391  327.527  -164.096  802.852  652.066  1.599.958 

Stand per 31 december 
2018

 -   1.177.527  -   930.567  1.955.201  4.063.295 

* was voorheen ‘Risicoreserve Kunstenplan’

** was voorheen ‘Innovatiesubsidie 2017-2020’
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Het grote bedrag inzake de innovatiesubsidies voor de door AFK gesteunde organisaties in 

de meerjarigenregeling komt vooral voort uit de start van deze nieuwe Kunstenplanperiode. 

De organisaties zijn op dit moment doende om plannen te maken voor innovaties en de rege-

ling zelf is ook pas medio 2017 van start gegaan. We zien veel interesse in het veld om van  

de regeling gebruik te gaan maken.

6. Nog te betalen projectbijdragen op toekenningen

(Toegekende) projectaanvragen kennen verschillende stadia: aanvraag, uitvoering en binnen 

twee jaar daarna afrekening en vaststelling. Ook kan er na toekenning een voorschot van 

80% worden aangevraagd. In al deze fases blijft de subsidie gereserveerd voor de aanvrager. 

In het hierna volgende overzicht wordt het totaal daarvan weergegeven als ‘Nog te betalen 

projectbijdragen’.

In de kolom ‘Lager vastgestelde en ingetrokken bijdragen’ wordt weergegeven welke totaal-

bedragen van de oorspronkelijke toekenning niet zijn besteed, omdat bijvoorbeeld minder 

subsidie nodig bleek, of omdat een project door omstandigheden is ingetrokken of niet 

is uitgevoerd. De bedragen worden vervolgens als baten in de staat van baten en lasten 

verwerkt in het jaarresultaat 2018.

Het bedrag uit 2010 betreft een kunstwerk, waarvan de uitvoering in verband met diverse 

procedures in 2018 is gestart. Het bedrag 2013 betreft het laatste deel van de financiering 

van de Amsterdamse Cultuurlening. In 2014 zijn er openstaande ‘Nog te betalen project-

bijdragen’ en zijn de aanvragers gemaand hun afrekening in te dienen.

Het overzicht ultimo 2018 ziet er als volgt uit:

Jaren Saldo 1 januari 
2018

Toegekend 2018 Lager 
vastgestelde 

en ingetrokken 
bijdragen

Betaald Saldo 31 
december 2018

Bijdragen 2010 20.000 20.000
Bijdragen 2012 500 500
Bijdragen 2013 190.401 -5.600 -156.000 28.801
Bijdragen 2014 42.471 -4.262 -7.600 30.609
Bijdragen 2015 268.894 -44.033 -156.238 68.624
Bijdragen 2016 1.248.942 -87.114 -498.101 663.727
Bijdragen 2017 4.122.719 -304.202 -2.952.045 866.472
Bijdragen 2018 6.548.691 -41.281 -2.884.072 3.623.338

5.893.927 6.548.691 -486.492 -6.654.056 5.302.071
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7. Nog te betalen meerjarige bijdragen

Meerjarige subsidies

Saldo 1 
januari 2018

Toegekend 
2018

Lager 
vastgestelde 
en 
ingetrokken 
bijdragen

Betaald Saldo 31 
december 
2018

Tweejarige amateursubsidies 2017-
2018

 14.686  20 -5.858 -5.920  2.929 

Tweejarige subsidies professionele 
kunst 2017-2018

921.340 -823.348 97.992

Tweejarige subsidie professionele 
kunst 2019-2020

 2.039.708 2.039.708

Vierjarige subsidies professionele 
kunst 2017-2020

66.965.138 1.266.803 -22.621.490 45.610.451

Innovatiebudget meerjarig 
gesubsidieerden

209.915 728.850 -426.078 512.687

68.111.078 4.035.381 -5.858 -23.876.836 48.263.767

In het voorgaande overzicht zijn de diverse meerjarige subsidies opgenomen met de daaraan 

gekoppelde toegekende innovatiesubsidies.

In 2018 heeft de behandeling van de tweede ronde tweejarige subsidies professionele en 

amateurkunst plaatsgevonden, waarvan de periodieke uitbetaling begin 2019 start.

In het overzicht is het accres voor 2019 (2,8%) verwerkt.

Het AFK verwacht dat de aangepaste innovatieregeling in 2019 geheel wordt besteed.

7a. Crediteuren

31 december 
2018

31 december 
2017

Diverse crediteuren inkoop  66.630  33.430 
Tweejarige subsidies inclusief accres  777.874 
Betalingen onderweg dd. 31/12  40.509  18.822 

 107.139  830.126 
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8. Belastingen, pensioenpremies en personeel

31 december 
2018

31 december 
2017

Btw  -44.110  -29.347 
Nog te betalen pensioenpremies  22.625 
Loonheffing voorgaande jaren  84.075  81.427 
Nog te betalen reservering vakantiegeld  41.268  41.510 
Nog te betalen vakantiedagen  25.836  39.319 

 129.694  132.909 

Het negatieve btw-bedrag is een vordering op de Belastingdienst.

De reservering vakantiegeld voor het personeel met een dienstverband is opgebouwd van 

juni 2018 tot en met december 2018 en vastgelegd in de salarisadministratie. Dit vakantiegeld 

wordt uitbetaald in mei 2019.

9. Nog te betalen kosten en vooruitontvangen bedragen

31 december 
2018

31 december 
2017

Vooruitontvangen gemeente Amsterdam 
inzake gehonoreerde bezwaarzaken

 449.638  674.457 

Overlopende posten
Accountants- en bankkosten  10.484  12.270 
Juridische- en advieskosten  17.000  12.555 
Communicatiekosten  4.100  8.491 
3PackageDeal  4.000  4.000 
ICT-kosten  4.027  3.548 
Diversen 29.421  2.356 

Beeldende Kunst Openbare Ruimte Zuidoost  -  38.000 
Vooruitontvangen bedragen gemeente 
Amsterdam 2019

 9.054.220 

 9.572.890  755.677 

Het vooruitontvangen bedrag inzake gehonoreerde bezwaarzaken zijn de subsidies die  

zijn toegekend voor de vierjarige subsidie in 2017. De jaarlijkse uitbetalingen worden van  

dit bedrag voldaan. Het vooruitontvangen bedrag gemeente Amsterdam 2019 betreft het 

voorschot Q1 2019.
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen rechten

2018 was het tweede jaar waarin het AFK de meerjarige subsidies uit het kunstenplan 2017-

2020 uitvoerde op basis van de overeenkomst met de gemeente Amsterdam. Naast deze  

taak behandelt het AFK projectsubsidies, voert het AFK diverse eigen activiteiten uit en  

reikt het AFK namens de gemeente de Amsterdamprijs voor de Kunst uit.

In 2018 bedroeg deze overeenkomst een totaal aan € 35.006.748 (inclusief de  

beheers lasten, het jaardeel van de beroepszaken en een accres van 1,4% ten opzichte  

van de subsidie 2017). 

Middels een brief van het college van B&W heeft de gemeente in 2018 de jaarverant-

woording van het AFK over 2017 geaccordeerd en is het bijbehorende subsidiebedrag 

vastgesteld. Het AFK voert regelmatig overleg met de gemeente over de voortgang van de 

uitvoering van de overeenkomst, de regelingen en hetgeen daarin inhoudelijk en financieel 

aandacht behoeft.

In december 2018 kreeg het AFK een brief van de gemeente waarin werd gemeld dat de 

gemeentelijke begroting 2019 door de gemeenteraad van Amsterdam op 8 november 

2018 is vastgesteld. Op basis daarvan is de bijlage bij de overeenkomst tussen het AFK en 

gemeente voor het uitvoeren van de taken door het AFK vernieuwd. In die bijlage zijn de 

subsidies voor 2019 voor de projecten en de Kunstenplansubsidies alsmede de bijdrage in 

de beheerslasten beschikt, gebaseerd op de bedragen in 2018 met het toepassen van een 

nominaal accres van 2,8%. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Het AFK huurt kantoorruimtes in Pakhuis de Zwijger van NV Stadsherstel Amsterdam. Er zijn 

twee huurovereenkomsten: die voor de Noordzijde is voor onbepaalde tijd en die voor de 

Zuidzijde is afgesloten tot en met 31 januari 2021.

De huurlasten bedroegen in 2018 in totaal € 83.516. De voorschotten op de energie- en 

servicekosten bedroegen € 37.669. In 2018 vond een afrekening plaats van de voorschot-

ten oude jaren (2015-2016), hetgeen resulteerde in een teruggave van € 4.819 aan te veel 

betaald voorschot. De huurlasten worden door Stadsherstel voor 2019 met 1,9% aangepast 

(verhoogd).

We werken met I&O Netsys als onze externe systeembeheerder voor de computer-  

en infrastructuur op basis van overeenkomst voor dienstverlening.

Daarnaast is VBVB onze leverancier voor de telefonie en werken we met een virtuele  

telefooncentrale die door hen wordt gehost.
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10. Subsidiebaten en bijdrage beheerslasten 

realisatie 
2018

realisatie 
2017

Projectsubsidies
Regeling projectsubsidies Professionele Kunst  5.598.067  5.570.195 

Regeling projectsubsidies Amateurkunst  1.186.253  1.221.147 
Amsterdamprijs voor de Kunst  105.000  105.000 
Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst  684.508  675.052 
Totaal projectsubsidies  7.573.828  7.571.394 

Meerjarige subsidies
Tweejarige subsidies professionele kunst  1.022.830  1.008.700 
Vierjarige subsidies professionele kunst  22.415.317  22.105.661 
Bijdrage bezwaarzaken vierjarige professionele 
kunst

 224.818  224.818 

Subtotaal  23.662.965  23.339.179 
Innovatiebudget  1.534.245  1.513.050 
Totaal Kunstenplansubsidies  25.197.210  24.852.229 

Bijdrage gemeente Amsterdam Beheerslasten  2.131.710  2.102.262 
Bijdrage uitvoeringskosten  104.000 

 2.235.710  2.102.262 

Totaal  35.006.748  34.525.885 

Het AFK ontvangt een bedrag van de gemeente Amsterdam voor de verstrekking van  

meerjarige subsidies, projectsubsidies, activiteiten en de eigen beheerslasten. 

In goed overleg met de gemeente is gezocht naar oplossingsmogelijkheden van in 2017 

gesignaleerde problemen bij de financiering van de beheerslasten van het AFK. Deze betrof-

fen onvoldoende personele formatie voor het uitoefenen van de kerntaken, dekking van de 

kosten van diverse activiteiten die AFK in opdracht organiseert, zoals de uitreiking van de 

Amsterdamprijs voor de Kunst, en noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering vanwege 

privacyvereisten, professionalisering en goed werkgeverschap. Dit heeft geresulteerd in 

een tijdelijke oplossing waarbij eenmalig niet-bestede, maar wel aan de sector ter beschik-

king gestelde middelen uit de innovatieregeling 2017 en 2018 onder voorwaarden , kunnen 

worden ingezet om het tekort op de bedrijfsvoering in 2018, 2019 en 2020 op te vangen.  

De verwerking hiervan vindt plaats middels de post ‘bijdrage uitvoeringskosten’ en door 

boekingen ten laste van de reserves.

Het in 2017 van de gemeente ontvangen bedrag van € 899.272 inzake toegekende bezwaar- 

en beroepszaken 2017-2020 is in 2018 voor een kwart aangewend voor uitbetaling aan de 

betreffende aanvragers. Het resterende deel staat op de balans als vooruitontvangen bijdrage 

voor 2019 en 2020.

Toelichting op de staat van baten  
en lasten over 2018
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11. Lager vastgestelde en ingetrokken bijdragen

realisatie 
2018

realisatie 
2017

Uit toekenningen verslagjaar  328.438  295.269 
Uit toekenningen voorgaande jaren  9.862  47.112 

 338.300  342.381 

Elk jaar vindt verantwoording en afrekening plaats van de afgeronde projecten. Dat kunnen 

projecten zijn waarvan de subsidie in hetzelfde jaar is verleend, maar ook projecten die hun 

toekenning tot enkele jaren eerder ontvingen. De verantwoording door de aanvrager wordt 

door het AFK getoetst aan de voorwaarden voor subsidieverstrekking. Het komt voor dat 

het AFK een lager bedrag vaststelt, omdat er minder subsidie nodig bleek, het project niet 

is gerealiseerd of is ingetrokken. Het AFK kan besluiten om deze vrijgekomen middelen in te 

zetten voor aanvragen.

12. Activiteitenlasten

realisatie 
2018

realisatie 
2017

Projectsubsidies
Regeling projectsubsidies Professionele Kunst  5.880.803  5.994.726 

Regeling projectsubsidies Cultuurparticipatie  420.810  750.959 
Amsterdamprijs voor de Kunst  105.000  105.000 
Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst  695.163  675.052 
Totaal projectsubsidies  7.101.776  7.525.737 

Verleende bijdragen extra projecten  7.500  276.000 

Kunstenplansubsidies
Tweejarige subsidies professionele kunst  878.044  865.921 
Vierjarige subsidies professionele kunst  22.621.490  22.309.162 

subtotaal  23.499.534  23.175.083 
Innovatiebudget  728.850  209.915 
Totaal Kunstenplansubsidies  24.228.384  23.384.998 

Totaal  31.337.660  31.186.735 
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13. Beheerslasten personeel

Gemiddeld 
aantal fte's 

2018

2018 2017

Formatie
Directeur-bestuurder  1,0  147.516  159.473 
Adjunct-directeur  1,0  117.531  82.641 
Secretarissen  3,3  330.056  325.231 
Staf  4,5  337.152  375.936 
Teammedewerkers  1,8  96.996  91.157 
Communicatie  1,8  147.112  138.425 
Secretariaat  1,6  89.652  85.739 
Financiën  2,7  214.107  168.294 
Cultuurverkenners (vanaf 1-7-2018)  0,6  22.119 
Stagiaires, oproepkrachten en vrijwilligers  0,8  2.993  905 
Formatielasten  19,1  1.505.234  1.427.801 

Tijdelijke inhuur (voor o.a. 
ziektevervanging) en overige kosten
Inhoudelijke en zakelijke beoordeling  53.810  74.807 
Flexibele schil (tijdelijke inhuur)  84.579  58.630 
Juridische zaken  -  72.453 
Overige kosten meerjarige regelingen  13.033  59.658 
ICT/P&O/Financiën  23.650  70.580 
Overige personeelslasten  141.361  100.245 

 316.433  436.373 

1.821.667 1.864.174

Binnen de nieuwe financiële ruimte is de formatie in 2018 uitgebreid met vijf 

Cultuurverkenners (voorheen vrijwilligers) in parttime dienstverband voor gemiddeld  

1 dag per week. Alle functies zijn doorlopend vervuld, met een aantal personele mutaties.  

De wervingskosten zijn opgenomen als ‘overige personeelslasten’. 

Tijdens de beoordelingsperiode van de regeling Tweejarige subsidies voor professionele 

kunstinstellingen 2019-2020 is er extra ondersteuning ingezet. De kosten voor de adviseurs 

zijn hoger dan in 2017, vanwege de behandeling van de regeling Tweejarige subsidies.
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WNT-verantwoording 2018 Amsterdams Fonds voor de Kunst

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op Stichting Amsterdams Fonds 

voor de Kunst (AFK). Het voor AFK toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000. 

Het betreft hier het algemeen bezoldigingsmaximum.

bedragen x € 1 A. Birnie
Functiegegevens directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 
Dienstbetrekking  ja 

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  119.872 
Beloningen betaalbaar op termijn  16.029 
Subtotaal  135.901 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  189.000 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.
Totale bezoldiging  135.901 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2017
bedragen x € 1 A. Birnie
Functiegegevens directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/5 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  72.497 
Beloningen betaalbaar op termijn  11.249 
Subtotaal  83.746 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  121.493 

Totale bezoldiging  83.746 

Het bruto-totaal aan vacatiegelden uit nevenactiviteiten van de directeur-bestuurder 

Annabelle Birnie in 2018 bedraagt € 6.096.

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Nevenactiviteiten Annabelle Birnie (directeur-bestuurder)

- Lid raad van toezicht Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 

- Lid raad van toezicht Stichting Anne Frankhuis, Amsterdam 

- Bestuurslid Fonds van Rede, Boijmans van Beuningen, Rotterdam 

- Bestuurslid Wertheimer Fonds Rotterdam, Prins Bernhard Cultuurfonds 

- Bestuurslid VandenBroek Foundation, Sassenheim

- Jurylid Johannes Vermeer Prijs

- Voorzitter Kunstcommissie Prinses Maximá Centrum, Utrecht (t/m juni 2018)
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14. Beheerslasten materieel: communicatie en diversen

Realisatie 
2018

Realisatie 
2017

Communicatie  39.235  43.882 
Kosten projectadvisering (beoordelingen en 
bezwaren)

 120.225  45.402 

 159.460  89.284 

15. Beheerslasten materieel overig

Realisatie 
2018

Realisatie 
2017

Huisvestingskosten  126.206  128.906 
Afschrijvingskosten  43.232  35.962 
Bureaukosten  159.227  154.132 
Kosten raad van toezicht  6.151  1.936 

 334.816  320.936 

De kosten voor de raad van toezicht betreffen vooral de kosten voor de werving van nieuwe 

leden en van een voorzitter voor de financiële commissie.

16. Uitvoeringskosten

Realisatie 
2018

Realisatie 
2017

Kosten prijsuitreiking en jury Amsterdamprijs 
voor de Kunst

 60.336  55.973 

Kunst3  9.411 
AFK in de wijk  6.065 
Internationale missie  6.192 

 82.003  55.973 

In lijn met de overige uitvoeringskosten voor activiteiten van het AFK zijn in 2018, met 

instemming van B&W, de kosten voor de Amsterdamprijs voor de Kunst in de uitvoerings-

kosten opgenomen.

17. Rentebaten en bankkosten

Realisatie 
2018

Realisatie 
2017

Rentebaten  5.947  16.096 
Bankkosten  -1.278  -1.270 

 4.669  14.826 
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Amsterdam, 18 maart 2019 

Annabelle Birnie 

Directeur-bestuurder

Raad van toezicht

Heikelien Verrijn Stuart (voorzitter)

Erik van Ginkel (vicevoorzitter)

Gert-Jan Hogeweg (tot 11 juni 2018)

Sietze Haringa (per 1 juli 2018)

Rutger Hamelynck

Matthijs ten Berge

Simone van den Ende

Rachelle Virginia-Sanders 
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ACCOUNTANTVERKLARING
OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Afgegeven ten behoeve van de gemeente Amsterdam 

Aan: de Raad van Toezicht van stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst te 

Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst op 31 

december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in de rele-

vante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen en de bepalingen van en krachtens de 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT);

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 

2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in over-

eenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;

2.  de staat van baten en lasten over 2018; en

3.  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-

geving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse

Controlestandaarden vallen, het Controleprotocol Amsterdams Fonds voor de Kunst 2017-

2020 en de Regeling Controleprotocol WNT 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel.

 

ACCOUNTANTSVERKLARING
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere infor-

matie, die bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

•  alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 

Organisaties zonder winststreven is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele 

afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 

bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende 

RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarreke-

ning in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder 

winststreven en de bepalingen van en krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk 

voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten 

alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving 

opgenomen bepalingen.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 

het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 

relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat 

is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 

verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuï-

teitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de instelling te liquideren of 

de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 

wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 

geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude 

ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien rede-

lijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 

op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 

materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 

evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de 

bijlage bij onze controleverklaring.

Hilversum, 18 maart 2019

Ref: BvH.2019.0256.629000

KAMPHUIS & BERGHUIZEN    

Accountants/Belastingadviseurs

W.G.

drs. B.G.W. van Heusden RA RV MBV CIA  
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Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, het Controleprotocol Amsterdams Fonds voor de Kunst 2017-2020, de 

Regeling Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van mate-

rieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand 

komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s 

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-infor-

matie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 

sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties 

vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 

interne beheersing.

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de entiteit.

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaar-

rekening staan.

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststel-

len of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij conclude-

ren dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht 

in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 

van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transac-

ties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede 

de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 

gekomen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 

zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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BIJLAGE: 
OVERZICHT TOEGEKENDE PROJECTBIJDRAGEN
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Naam project, programma, plan18 Aanvrager Soort aanvraag Verleend in euro *)Naam project, programma, plan Aanvrager Soort aanvraag Verleend in euro

Regeling projectsubsidies Professionele kunst 2018 

BEELDENDE KUNST, FOTOGRAFIE, NIEUWE MEDIA EN VORMGEVING 2018

Kop & Pui deel 2 B.B.A.M. Duin Community-artproject 3.084

A Really Fake Future J.T. Page Spreekuur 5.000

A Room Now Guests in Its Roomness M. Redele Spreekuur 5.000

Actieprogramma Cultuurbarbaren C. van Gemund Spreekuur 5.000

AISLE/ATION S.K. Wawer Spreekuur 5.000

All aboard the Super Tessel 
Spaceship

T. Bruhl Spreekuur 5.000

Bar None presents 'Islas Inutiles',  
a Dutch Caribbean exploration

F.C. Oduber Spreekuur 4.949

Breunionboys J.A.I. Veldman Spreekuur 5.000

Casting A Shadow Wherever We 
Stand

A.J. Peters Spreekuur 5.000

Cave of Forgotten Dreams A.G. Viken Spreekuur 5.000

Christ Church Garden T. Kemp Spreekuur 5.000

Day Zero Z.M. Zwietering Spreekuur 3.727

De Dag Dat Ik Je Vond E. Kroos Spreekuur 4.978

Dust to *dust M.I. Bourlanges Spreekuur 5.000

Een dier/een mens J. de Ruig Spreekuur 2.811

Equivalent of Wealth V.A. Knopper Spreekuur 5.000

fanfare inc. Tools Stichting fanfare Spreekuur 4.700

fitness S.E. Bernhardt Spreekuur 4.300

Future Relics N. Baratto Spreekuur 5.000

Garment Collective A.S. Beckers Spreekuur 5.000

In4Art Spotlights Roman Moriceau 
<studies> 

R.W. Groenewoud-van Vliet Spreekuur 5.000

Jean-Claude & Pierrot N.F. Reuling Spreekuur 3.540

Kunstzinnige naaktkalender 
Amsterdam

L.E. Verheijden Spreekuur 5.000

Laten we hard praten en veel lachen H. de Rooij Spreekuur 3.850

Le Trouble M.O.E. Mrejen Spreekuur 4.665

Letters from Paradise Y. Carrazana Spreekuur 4.800

Lost Property CDMX F.B.R. von Zweigbergk Broberg Spreekuur 4.850

May 25 is now October 1 B.H. Haliti Spreekuur 4.831

Modern Day Rogues B.D. Postma Spreekuur 4.519

Moving Salon by Lunatics & Poets H.A. van der Meer Spreekuur 4.987

Observatorium E. Pyrnokoki Spreekuur 4.750

Oh wait!, a wall dividing the 
exhibition space in 2.

S. Blumenschein Spreekuur 5.000

Pilot: Couples Retreat R.C. van Eyk Spreekuur 3.526

Polyphonic Actants A.M. Murphy Spreekuur 4.000

Queer is Not a Manifesto C.R. Bedford Spreekuur 5.000

Seeing without a seer F.H. van der Stok Spreekuur 4.997

Sense of Belonging Bijlmer S.E.A. de Boer Spreekuur 5.000

Skinning Utopias P.L. Guilleminot Spreekuur 5.000

Solotentoonstelling - Janina Frye 
- Pakt

J.K. Frye Spreekuur 4.990
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Some Things Strange In The Magical 
Forest

T. Tomisa Spreekuur 5.000

Start Up: Unsettled Tensions K.M. Nuijen Spreekuur 5.000

Suspense N.M.J.P. Loozen Spreekuur 5.000

The Landscape Crossing an Ocean M. Sérgio Spreekuur 5.000

The ones left behind N. van Tiem Spreekuur 4.985

The Shaving Horse by Olga Micinska, 
at Marwan.

O. Micinska Spreekuur 5.000

UNLOCK & TAG 2018 C.J. van Es Spreekuur 3.090

Untamed Happiness N.C. Peters Spreekuur 3.250

until the light (werktitel) P. Leeuwerink Spreekuur 3.333

Vrijhaven, A.D.M. S.R. Langendijk Spreekuur 4.000

Wat doen we het goed S. Utlu Spreekuur 5.000

Agency of Materials C.A.G. Groenewegen Ontwikkelbudget 15.000

agency of materials fase 1 C.A.G. Groenewegen Ontwikkelbudget 11.250

Artistic Research and Reinforcement H. Choi Ontwikkelbudget 14.500

Beeldtaal voor twee contexten H.M.K.O. Elkoussy Ontwikkelbudget 15.000

Development Budget M. Watanabe Ontwikkelbudget 15.000

Development Plan G. McLaughlin Ontwikkelbudget 15.000

Geur en non-verbale vocalisaties C. Friedrich Ontwikkelbudget 15.000

Inclusieve publieke ruimte in 
Amsterdam

A. Mackic Ontwikkelbudget 12.500

Indigo K. Boske Ontwikkelbudget 15.000

Klei en keramiek D. Rosenthal Ontwikkelbudget 15.000

Memory of the future S. Ogut Ontwikkelbudget 15.000

Moderne kunst in en uit Indonesië K. Winking Ontwikkelbudget 15.000

Moons of Jupiter F. Mroueh Ontwikkelbudget 15.000

Ontwikkelbudget S.A. Ostoja Ontwikkelbudget 15.000

Ontwikkelbudget 2018/19 S. Hannan Ontwikkelbudget 15.000

Ontwikkeling Sanne Kabalt S. Kabalt Ontwikkelbudget 15.000

Ontwikkelingsbudget keramische 
technieken rondom werkperiode 
Europees Keramisch Werkcentrum

F. Franciscus Ontwikkelbudget 15.000

Ontwikkelplan Afaina de Jong 2018 
PF

A.H. de Jong Ontwikkelbudget 15.000

Other Futures - How to create a 
multispecies community?

B.B. van der Sande Ontwikkelbudget 15.000

Ruimtelijke graphic stories B. Sezen Ontwikkelbudget 11.504

Simultaan-multidisciplinair onderzoek C. Ellemers Ontwikkelbudget 15.000

Techno-Animism I.P. de Ruiter Ontwikkelbudget 15.000

Tonia was alles E. Schreuder Ontwikkelbudget 15.000

Tour of looping spaces (werktitel) L. Schröder Ontwikkelbudget 5.100

van live performance  
naar (film)installatie

A.P. Oltheten Ontwikkelbudget 15.000

DNK-ensemble plays Entrainment 2 Stichting 2 Opdrachtgeverschap 4.000

Kunstproject Houthaven Gemeente Amsterdam, Grond en 
Ontwikkeling

Opdrachtgeverschap 150.000

MEMORIES BY CRIPTA DJAN Stichting Street Art Museum 
Amsterdam

Opdrachtgeverschap 15.000

Merkelbach Ymere Opdrachtgeverschap 27.250

Met andere ogen Critical Mass Opdrachtgeverschap 15.000
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Pay Attention Please! Stichting Plume Opdrachtgeverschap 30.000

Social Capital Cooperatie TAAK Opdrachtgeverschap 24.999

TUINBAZEN, het ontwikkelen van de 
meent

KETTER&Co Opdrachtgeverschap 23.840

Unexpected Movement Mobile Arts Opdrachtgeverschap 20.000

Amstelpark, proeftuin voor het 
antropoceen

Stichting ICU2 Programma 54.000

Bellamy Kabinet Stichting Bellamy Etalage Project Programma 15.000

Cultural Matter LIMA Programma 30.000

Lost & Found 2019 Stichting Lost & Found Programma 20.000

Onderdrukt door de verlosser Paradox Programma 12.500

Patty Morgan Showroom Stichting Patty Morgan Programma 20.000

Self-Design@DROOG The Image Society Programma 30.000

Side Dish Stichting De Kijkdoos Programma 17.500

The Warp Fall 2018 Winter 2019 Stichting C.L.O.U.D. Programma 17.500

MERCURIOUS 10' E. Fardjadniya Project 13.730

2057 Nieuw Amsterdam Monnik Project 10.000

Aasivissuit VRIZA Project 9.740

Benedenland K.G.S. Björk Project 16.000

Bijlmer Jaren 1989-1997 P. Koster Project 3.674

Bunker-face M.S. Cooper Project 5.700

Calisthene D.J. Voorthuis Project 10.000

Contemporary Artists' Performances: 
documentation, communication, 
presentation

Stichting IZA, international support 
for the Arts

Project 11.400

Contemporary Fashion Stichting Het Klederdrachtmuseum Project 13.000

De Migrant A.G. Lopez Project 6.500

Disarming Design from Palestine Disarming Design Project 10.000

Duo Presentation Lily & Mila 
Lanfermeijer at PuntWG

M.L. Lanfermeijer Project 5.000

Een handstand, kunstwerk 
in opdracht. Center piece in 
permanente tentoonstelling Humania

NEMO Science Museum Project 75.000

Exploded View Stichting VU Project 30.000

Facit AB–Z: Globalism, localism and 
identity

M.J. Kreutzer Project 9.725

Fashion Inside Out. A Day on 
Sustainable Fashion

Stichting WOW Amsterdam Project 17.500

Feminist Art Fest 2018 Stichting Feminist Art Fest Project 10.000

Findings on Palpation J.J.J. Arens Project 8.600

FIXATION R.M.J. de Ceuster Project 5.300

FLAM XL Outline Project 36.500

Fugitive Kind Rainwear O.A. Kotova Project 5.200

Future Cities Pakhuis de Zwijger Project 35.000

Futuropolis Stichting WG Kunst Project 7.900

Gegeven Ruimte J.T. van Rees Project 14.579

Georgic Gardens S.C. van Lamsweerde Project 12.000

GOING NOMAD Stichting ICU2 Project 20.000

HALF A LIFE (XR) T.S. Shogaolu Project 25.000

HERE NOW Stichting What Art can Do Project 25.000
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Het Orakel Arti et Amicitiae/Stichting Caspar 
Rapak

Project 15.000

Hot Steel A.D. Nestel Project 10.000

Ik Ben Mijn Lichaam Niet Ten Zuiden van de Grens Project 20.000

In the Age of Post-Drought Stichting Beyond Expression Project 25.000

INCONTROCANTO Breed Art Project 7.500

Inverting the Archive H.D. Henderson Project 5.000

Je Verdient Het Cargo in Context Project 9.030

Leaving the House is a Performance S.B.C. de Barbosa de Campos Project 4.980

Ludic Garden M. Atashi Project 7.925

Man met de microfoon seizoen 4 St. Man met de microfoon Project 10.135

Martijn van der Linden 
Kinderboekenweek 2018

Stichting WG Kunst Project 8.400

Mental Disorder Superpowers J.A.N. Hoek Project 12.000

Micro enterprise & Street vendors S.J.P. Tomesen Project 15.000

Mobile Choreography Project '19 PIPS:lab Project 15.000

MONUMENT M.L. Berkulin Project 5.000

Mores A.M. Bax Project 5.000

Motherland is calling! O.V. Ganzha Project 7.100

Nomadic Picnic Y. Ratman Project 12.000

NXS intervention at De School 
(working title)

J.M.A. Lizotte Project 20.520

OP DRIFT Stichting WG Kunst Project 9.500

Open Art Route 2018 Stichting Open Ateliers Zuidoost Project 10.000

Orenmens Stichting Moer-Staal Project 15.000

Other-Abilities Stichting for International And 
Contemporary Art

Project 20.600

out of order | performing objects Creatief Initiatief (MILK) Project 11.975

parklicht Polderlicht Project 12.800

Performing Space D.A. van Vree Project 12.795

Planten, schimmels, een 
woordenboek, een regenwoud, een 
weg

Bradwolff Projects Project 7.500

Podcastfestival Oorzaken#2 Dicht op 
de huid

Stichting Grenzeloos Geluid Project 20.000

Reclassified (werktitel) C.M. Vogelaar Project 6.000

Residuen Project Amsterdam A. Hop Project 13.000

Rijke Eenvoud Van Eesteren Museum Project 12.967

SBK Sprouts Young Talents Stichting Beeldende Kunst 
Amsterdam

Project 7.500

Sharing Stories #02 Docking Station Project 24.598

Shewolves E.M.A.A. Giraudet de Boudemange Project 15.000

Sociëteit SEXYLAND Sociëteit SEXYLAND Project 38.000

Spirits of the soil R. van Haver Project 20.150

Stories from a black hole, 
tentoonstelling en programmering

P.G. Bosch Project 3.256

The Author's Room R. Marques Project 12.000

The Ballroom - a stage for living, 
loving and working

B. Jacobs Project 15.685

The Medium is the Message Amsterdam Light Festival Project 75.000

The place over the passage G. Grypaios Project 9.424
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This Art Fair 2018 Stichting Art in Redlight Project 12.500

To The Beat of My Own Drum M.M. Samkalden Project 4.250

TorenkamerEXPO 2018 AVROTROS (VondelCS) Project 20.000

Via Appia Revisited. Langs de 
Eeuwige Snelweg | Along the Eternal 
Highway. Revisiting de/the Via Appia 
Antica in Rome

Stichting Steunfonds Allard Pierson 
Museum

Project 10.000

VrijeVal Arti et Amicitiae/Stichting Caspar 
Rapak

Project 5.250

Wasteland Stichting WeMakeThe.City Project 40.000

Wat is jouw verhaal? Stichting Bijbels Museum Project 30.000

Totaal BEELDENDE KUNST, FOTOGRAFIE, NIEUWE MEDIA EN VORMGEVING 2.273.343

DANS

Breaking the Streets Fractal Collective Spreekuur 4.800

Choreopop J. de Vega Spreekuur 4.950

Collective Loom I.W. De Jong Spreekuur 5.000

Figures for Landscapes G. Day Spreekuur 5.000

Hope & Heavy Metal S.S. Mathiassen Spreekuur 5.000

HYPER REAL- a megalith bromance N.R. Roses Ponce Spreekuur 5.000

I am the forest and you, you are the 
grassland; I am the forest and you, 
you are the grassland. 

C.M.S.A. Amaral Spreekuur 3.000

Tempo~orale E. Susova Spreekuur 5.000

The sea is where you think it is Stichting Chronos Spreekuur 4.500

Uitwerking van het dansonderzoek 
FF (Framing Faust)

C.D. Guerematchi Spreekuur 5.000

Cinesomatics: Touching Moving 
Image

N. Ramadan Ontwikkelbudget 15.000

countertechnique teacher training 
update 

E. Cannata Ontwikkelbudget 4.500

erfgoed en afkomst R. Copraij Ontwikkelbudget 10.000

Ontwikkelaanvraag K.A. Gramelsberger Ontwikkelbudget 14.850

System: Stretch, Clash, Respond R. van Berkel Ontwikkelbudget 14.739

A Week With Angela Davis Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten

Programma 10.000

African Diaspora Performing Arts 
festival

Untold Programma 10.000

Unfolding Routines Moha Programma 18.000

Afrovibes Festival 2018 - Land Afro Vibes Project 35.000

Come Together #4 Stichting BAU Project 16.000

Emotional Porn - Exhibition of the 
Self

The House of Victorious Humans Project 18.500

Hotel Rock Bottom MANCO bewegingstheater Project 15.000

Moving Futures Amsterdam 2018 Stichting Dans aan 't IJ (Danswerf) Project 18.500

NOTE TO SELF S.M. Clifford Project 5.000

OnStage KunstenDialoog Project 8.944

Papier Dadodans Project 20.000

Status Stichting RIGHTABOUTNOW INC. Project 45.000

Superhuman Kalpana Arts Reimagined Project 15.000

The Fountain Stichting DANSCO Project 20.000

Walkie Talkie Wilderness Stichting Misiconi Project 4.000

Totaal DANS 365.283
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FILM

Veel zeggend Stichting Geelprodukt Community-artproject 17.500

The Eye Has No Tongue C. Nigel Phekoo Spreekuur 5.000

Weekend Break D. Collier Spreekuur 5.000

Stoere Jongens D. Over Spreekuur 4.000

IT WAS DARK WHEN HE H.P. van den Bosch Spreekuur 5.000

Press Lots of Keys to Abort | The 
story of Technoviking 

J. Strik Spreekuur 4.000

De Tweede Halte De Kracht van UNOM JG Spreekuur 4.552

De Pilfilm B.I. Borm Spreekuur 5.000

While she waits J.A. Vriesendorp Spreekuur 3.000

Vintage Schuyff M.H. Provaas Spreekuur 5.000

THE SASHA M.M. Molina Peiró Spreekuur 5.000

Collection Film Ninamounah: 
Hormones Are My Master

N. Langestraat Spreekuur 5.000

In His Bold Gaze Near/by film Spreekuur 5.000

overcoming the boundaries of reality L.M. Matyunina Ontwikkelbudget 15.000

Goed Genoeg: Burn-out Dagboek M. Hartjes Ontwikkelbudget 13.125

Ooggetuigen M. Shabtay Ontwikkelbudget 4.970

Padded Lady R. Pel Ontwikkelbudget 15.000

Shortcutz Amsterdam Shortcutz Amsterdam Programma 20.000

On the Ground-serie Stichting Dieptescherpte Programma 25.000

Oxville Cinema Stichting Oxville Programma 14.000

We Are All Equal Armadillo Film Project 13.000

Women's Work Cinema of the Dam'd Project 6.408

Wim Crouwel Modernist A.J. Reitsma Project 10.000

Bijlmerbios H. Meiboom Project 17.500

Erwin Olaf, the legacy M. van Erp Project 25.000

The Dripping Man M.D. Pothoven Project 15.000

Het Juk N.H. van den Brink Project 10.000

Waarom ben je hier P.S. Cohen Project 9.307

Petrol Dollars for a different engine R.J. Vogel Project 20.000

Screwed IFAN Project 3.000

Het Model JURA Filmprodukties Project 5.000

Kala-a-Zar D.C. Sinke Project 7.000

De Rit E. Polak Project 9.710

Do not sing to me, my beauty M. Landkroon Project 5.467

IK BEN M.C. Muroni Project 20.000

Tropical Science (werktitel) M.E. Linschooten Project 5.000

'No.50 (The Garden) M.S. Anne Colburn Project 10.000

Eyes on the Road S.A. Kolk Project 10.000

de leukste wereld van de hele 
wereld

S.L. Kaas Project 5.000

Korte Kuitspier Nederlands Film Instituut Producties Project 10.000

Festival Cinéma Arabe Sphinx Art Productions Project 23.000

WAR, SAVE ME Stichting Alchemie Project 20.000

IQMF 2018 Stichting art.1 Project 15.000
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Amsterdam Spanish Film  
Festival 2018

Stichting ASFF Project 15.000

Bep & Bodien Stichting Bep & Bodien Procucties Project 25.000

Da Bounce Urban Film Festival Stichting Capture 22 Project 20.000

In-Edit Amsterdam Stichting Cassette Project 15.000

IN-EDIT NL 2019 Stichting Cassette Project 15.000

De Ontmoeting III Stichting De Ontmoeting Project 20.000

Troost Mij De Kift Stichting Docmakers Project 18.822

The True Story Stichting Filmkracht Project 15.000

Fong Leng: Levenslang Stichting Interakt Project 20.000

The Promised Band Stichting Interakt Project 20.000

De Getekende Hahn Stichting Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis

Project 15.000

Yab Yum Stichting Jacob van Campen Project 25.000

AARDBEI - een korte film zonder 
dialoog

Stichting Steiloor Project 9.975

Mel(ine) Stichting TrueWorks Project 16.921

Taartrovers Film Festival 'In de 
wolken'

Taartrovers Film Festival Project 25.000

Zoon van Mokum Wilde Harten Producties Project 10.000

Totaal FILM 740.257

LETTEREN

Cocktails & Lulverhalen S. Wolven Spreekuur 5.000

Bed Bad Brood Buur M. de Gruijl Spreekuur 3.150

Nieuwe Vormen, Nieuwe Verhalen R. Block Ontwikkelbudget 10.000

Het personage De Revisor Programma 9.000

Yalda, de langste nacht Granate Programma 5.000

Festival Boeken door Oost 2018 Platform Theaterauteurs Programma 5.000

Biografie Etty Hillesum J.M.C.L. Koelemeijer Project 10.000

Brainwash Festival 2018 Stichting Brainwash Project 25.000

De liefdessessie Stichting De Nieuwe Liefde Project 4.981

Het Mooie Kinderboekenfestival Stichting Kleine Lettertjes Project 7.500

Slotmanifestatie Poëzie Stichting Poëziebus Project 4.000

Dag van het Fantastische Boek Stichting ter bevordering v.h. 
Fantastische Genre

Project 6.000

Totaal LETTEREN 94.631

MUZIEK/MUZIEKTHEATER

PEOPLE of the FUTURE - The 
Concept Album Release Tour

ARNHEMS Work Spreekuur 3.200

West Art Festival 2018 #10 CreAmClub Spreekuur 2.600

<reboot> pygmalion_off D.B. Schwarz Spreekuur 4.385

Massive Trance J. Vermandere Spreekuur 4.090

Saturnalia J.M. Petruccelli Spreekuur 4.595

Loops M. Groot Spreekuur 3.000

BOYS WON'T BE BOYS R. van Huisstede Spreekuur 5.000

FelliniAmo Ensemble I Compani Spreekuur 4.000

A day in Legs HearHear Spreekuur 2.700
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Song of the Sisters A.E. Koning Spreekuur 5.000

Haaard CORE B.K. Kim Spreekuur 2.569

Kaoru Fortepiano Project K. Iwamura Spreekuur 5.000

Learning from the Bees' Een sociaal 
-ecologische Kunsttentoonstelling in 
Amsterdam

K.Y.R.A. Cramer Spreekuur 3.000

SFEERSPONS L.R. Ostermann Spreekuur 4.570

Gedichten van de Torenkamer - 
TOUR

M. Meijer Spreekuur 3.875

Videoclip met geanimeerde zee M.G. Sjoerdsma Spreekuur 5.000

We hebben alles al Puntkomma Spreekuur 5.000

Festival FolkBaroque Amsterdam Stichting FolkBaroque Amsterdam Spreekuur 2.500

Nescio en Dansant Stichting Nescio Ensemble Spreekuur 5.000

extended contrabass D. Calderone Ontwikkelbudget 13.508

Muziektheatertraject J.B. Bielski Ontwikkelbudget 10.000

Ontwikkelbudget Andrea Voets: 
musical journalism & documentaire-
concerten

A.C.C. Voets Ontwikkelbudget 15.000

Improvisatie & Samar J.M. Groesz Ontwikkelbudget 6.000

Roadtrip la Bohème Club Classique Programma 12.500

Open Concertbak Concertgemaal Programma 4.250

Dedications Kamermuziek Amsterdam Programma 6.000

Geelvinck Fortepiano Festival 2018 Museum Geelvinck Programma 13.000

Vliegwiel voor (klassieke) muziek Music Stages (voorheen Music 
Bridges)

Programma 17.500

Dekmantel Concerts St. t.b.v. Traditionele en Elektronische 
Muziek

Programma 20.000

Brokken Festival Stichting Brokken Programma 3.500

Blind Dates Stichting Kunst & Cultuurhuis Cinetol Programma 6.000

Melting Universe Stichting Meduse MagiQ Programma 10.000

Vrienden van de Kamermuziek 
2018-2019

Stichting Vrienden van de 
Kamermuziek

Programma 2.750

Concerten in het Witte Kerkje 
Holysloot

Stichting Waterland Projecten Programma 3.200

De Paraplu Accordion for Art Project 11.500

Festival voor het Afrikaans Afrikaans en de Lage Landen Project 5.000

Mijn zus woont op de 
schoorsteenmantel

BEER muziektheater Project 10.000

Carmen-LIVE! (Bredeweg festival 
2018)

Bredewegfestival Project 14.500

She Flies By Night B.L. Deane Project 15.000

Glaciers voor cello solo J.A.K. ter Veldhuis Project 3.500

Etudes J.B.R.M. Franssens Project 5.250

Heftige Verhalen J.H. Idema Project 12.500

Songs Along the Way J.N. Hamburg Project 6.000

Django Amsterdam R. b Nolan Project 6.842

De Weg naar Hier W.J.H. Boogman Project 4.250

This Is Our Music Doek Festival 16 Doek Project 7.500

THUIS, songs in the key of live! Dutch Gospel Arts Institute Project 15.000

MAZE Festival 2018 Ensemble MAZE Project 7.545

EislerDagen Hanns Eisler Stichting Nederland Project 5.000

KinderMuziekFestival Kindermuziek Nederland Project 16.000
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Het Vijfde Seizoen Stichting M.G.V. Project 6.000

Händel goes Tinder C. Malkin Project 10.000

The Ease of Others (werktitel) J.M. Mooi Project 5.000

Nadjeschda en de 
Schoppenvrouwen van Tsjaikovski

N.J.M. Willems Raadsen Project 3.800

Hold On S. van der Ster Project 4.100

Someone's Life Show T. Jackson Project 11.400

Oriental Landscapes 2018 Music and Beyond Foundation Project 10.000

Black Achievement Month 2018 Nationaal instituut Nederlands 
slavernijverleden

Project 7.500

Tula Herdenkingsconcert Nationaal instituut Nederlands 
slavernijverleden

Project 6.000

Dutch Jazz Heritage Concertserie Nederlands Jazz Archief Project 9.000

Boottocht langs de Amsterdamse 
carillons

Nederlandse Klokkenspel-Vereniging Project 2.500

Ordinary Woman ODD Continent Project 12.000

La Voix Humaine Opera op Zak Project 7.000

Fanfar Partout Orchestre Partout Project 3.500

Shadows of Java Raras Budaya Project 11.500

Dutch Delta Sounds: Old Roots New 
Routes

Ritmundo Project 13.000

India Klassiek in de Vondelkerk 2018 Saraswati Art Project 4.910

Oosterpark Picknick Concert SOIL Project 2.500

Moving Letters Stichting Am.ok Project 12.500

Hildegard: Opera in de kerk Stichting Baraná Project 4.500

De ontmaskering van Peter de Grote Stichting Barokopera Amsterdam Project 12.400

Pianopontje 2018 Stichting Crazy Initiatives Project 3.500

Ensemble Damask: O schöne Nacht Stichting Damask Ensemble Project 2.500

Madam Koo Stichting De Diamantfabriek Project 20.000

De Meermin, het Monster en de 
Maan

Stichting de Driehoek Project 7.500

St. Patrick's Festival Amsterdam 2019 Stichting DeeAispora Project 4.000

Eight Stichting doubleA Project 20.000

Muziek in het Zeven 
Bruggenkwartier 2018

Stichting Erard Ensemble Project 6.500

On the Roof 2018 Stichting Handmade Music Project 7.562

ANAHATA Stichting Harp Project 7.500

Romdom het Rembrandtplein Stichting Homemade Productions Project 20.000

HortusFestival 2018 - De dood 
spreekt

Stichting Hortus Kamermuziekfestival Project 15.000

Fokker-orgel concertserie, seizoen 
2018-2019

Stichting Huygens-Fokker Project 5.000

Seizoen 2018-2019 
Professionalisering

Stichting Jonge Strijkers Amsterdam Project 17.500

MIRABEL 360° Stichting Kapok Project 6.600

Spinifex SOUFIFEX Stichting Karnatic Lab Project 4.250

Amsterdam Stories & Tories Stichting Konrad Koselleck Music Project 30.000

Amsterdam Marimba Weekend Stichting Marimba Percussion 
Projects

Project 12.500

Electronic Extravaganza 2018 Stichting Monotak Project 2.500

NewLands Festival 2018 Stichting Morgenland Festival Project 20.000

Fantastic women Stichting Muze Project 6.000
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Sarah Kane Concert (the only thing 
that's permanent is destruction)

Stichting Naomi Velissariou Project 20.000

Nomaden Stichting Nieuw Ensemble Project 8.000

Thirty Situations Stichting Nieuw Ensemble Project 12.000

Wachten op Macbeth (werktitel) Stichting NOX Project 10.000

Joyce is in de lucht Stichting Oosterkerk Project 3.700

Antigona Stichting Opera Trionfo Project 15.000

Vivaldi - Dangerous Liaisons Stichting Opera2Day Project 10.000

Seizoen Oude Muziek 2018/2019 Stichting Oude Muziek Amsterdam Project 8.000

Klassiek in West: Vier culturen Stichting Philomela Project 4.500

Pianoduo Festival Amsterdam 2018 Stichting Pianoduo Festival Project 8.750

Prinsengrachtconcert Stichting Prinsengrachtconcert Project 30.000

Vergeten Aria's Stichting PRJCT Amsterdam Project 5.500

Festival ColorEs Colombia 2018 Stichting Proma Project 7.500

De Mis van Pynarello Stichting Pynarello Project 5.000

Ayse en de verliefde wolk Stichting reART Collective Project 12.150

SoWhat Kinderconcerten Stichting SoWhat Project 5.000

Splendor Jubileumviering Stichting Splendor Project 10.000

Super Sonic Jazz 2018 Stichting Super Sonic Project 20.000

SENANG Stichting TG Goed Gezelschap Project 25.000

Totaliter Aliter Stichting Visisonor Project 6.000

Nieuwe winter, Nieuw geluid Stichting Winteravonden aan de 
Amstel

Project 20.000

Aphrodite festival tour Stichting Zorita Project 2.500

Meesters&Gezellen 2019 Tettix Project 6.000

Basklarinet Festijn 2018 To be Sung Project 9.000

HEROPERA TRICKSTER Project 7.500

Festival 20 jaar Trytone Trytone Project 7.850

Utopia @ 2068 VU-Kamerkoor Project 7.000

Pulchalchiajev WILco Project 12.800

The Social Sorting Experiment WildVreemd Project 8.000

Totaal MUZIEK/MUZIEKTHEATER 1.047.951

THEATER

De Koningin van de Voedselbank Parels voor de Zwijnen Community-artproject 40.000

Stad uit mijn verhalen Stichting Bühnenbiest Community-artproject 3.000

Ready, Set, Play! C.S.E. Elmore Spreekuur 3.487

Verhalen van mijn ontstaan: Wortels 
en Cassave

M.O.A.G. Landveld Spreekuur 3.500

What is Within? M.R. Birtalan Spreekuur 5.000

Who Wants to Meet a Real God 
Damn American?

N.J. Voelker Spreekuur 3.818

De titel van dit plan is gefingeerd 
vanwege mogelijk schadelijke 
inhoud

T. Wolters Spreekuur 3.740

narcissus complex #1 - [infinite] 
[private] [love] machine

Franziska Menge - Dansdocent en 
Theatermaker

Spreekuur 5.000

AAN DE ANDERE KANT Gedeelde Verhalen Spreekuur 4.500

Nog maar een meisje. F.D.C. Arnold Spreekuur 2.500
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6:10 to Eindhoven. An untold story 
on migration.

I. Gusc Spreekuur 5.000

06-82087445 L. Bakker Spreekuur 5.000

O Jackie O M.J. Boellaard Spreekuur 2.966

FOGO CORRENDO | Lopend Vuur M.M.C. Frijling Spreekuur 4.950

O - Een ultiem college over de zon S.A.W. van Miltenburg Spreekuur 5.000

Fuckboy, je maintiendrai S.M.A. Tiersma Spreekuur 2.500

Ontwikkelbudget Bart van de 
Woestijne

B.P. van de Woestijne Ontwikkelbudget 11.000

Verdiepen, verbreden, verkennen E.I. Idema Ontwikkelbudget 13.125

Ontwikkelplan BetweenTwoHands E.R. Tjin A Ton Ontwikkelbudget 14.565

Ontwikkelplan BetweenTwoHands M.B. Kaczmarek Ontwikkelbudget 14.565

Markttheater De Gloed De Gloed Programma 14.000

Jeugdtheatervoorstellingen (reeks) Podium Partners/ Theater Oostblok Programma 20.000

Pie in the Sky Boost Producties Project 11.730

Kalief van Nederland A. Benali Project 4.500

Raak! J.H. Idema Project 10.000

Reverse J.S. Bellinkx Project 15.000

SPEER De tienduizend dingen Project 5.000

Het laatste gesprek Eindelijk! Theater Project 17.500

How to kill a tree Frankendael Foundation Project 5.000

You can't handle the truth George en Eran Producties Project 22.500

Give Peace a Chance Glashouwer Producties Project 12.500

Timtim Het Hoofd Project 9.500

Fat Boys Het Syndicaat Project 7.000

ASSAD Hulst & Tarenskeen Project 15.000

Moooi?! i-2,3 Project 10.000

Een antwoord op alle vragen In goed gezelschap van Laura Project 12.500

Atlantis La Isla Bonita Project 13.500

Het Gesprek Luc de Groen Producties Project 10.000

L'amour Duras Maatschappij Discordia Project 12.500

Spoor M. Uijtdehaage Project 12.000

Safe Zone Shift Happens Project 25.000

In Vrede Stichting Berg & Bos 
Theaterproducties

Project 30.000

A seat at the table Stichting Black Sheep Can Fly Project 17.544

In het Hol van de Leeuw Stichting Black Sheep Can Fly Project 12.500

BLOOS Stichting Bloos Project 10.000

Carré Beweegt Stichting Carré Fonds Project 20.000

De Indie Monologen Stichting De Indie Monologen Project 5.200

Funda Stelt Zich Aan Stichting Funda Müjde Producties 
en Projecten

Project 20.000

WO-MAN Stichting Golden Palace Project 15.000

Gevangenismonologen II Stichting Ideefix Project 25.000

ITS Festival 2018 Stichting ITS Festival Project 30.000

Missie Marquez 7,8,9 Stichting Kompagnie Kistemaker Project 9.000

De Rovers Stichting Meneer Monster Project 21.500

Nachtkraaien Stichting Merely Players Project 7.500

Frou Frou Stichting Mimetheatergroep Bambie Project 25.000
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Zeil Stichting PLAY Productions Project 9.000

Festival 125 jaar Poppenkast op de 
Dam

Stichting Poppenkast op de Dam Project 5.000

En toen schiep God Mounir Stichting Publieke Werken Project 15.000

RIGHTABOUTNOW Festival '19 Stichting RIGHTABOUTNOW INC. Project 20.000

Drugstore (werktitel) Stichting Room with a View Project 20.000

Het Verbrande Huis Stichting Rudolphi Producties Project 6.500

Revolutie van de Mislukking Stichting Rudolphi Producties Project 7.500

Internationaal Storytelling Festival 
Amsterdam 2018

Stichting Storytelling Centre Project 17.000

SSST! Stichting Studio Figur Project 22.176

Becky Stichting Theatercollectief 
DeMeiden.

Project 10.000

Safaripark Zuidas Stichting Theaterproductiehuis 
Janke Dekker

Project 30.000

Het R-Woord Stichting Timen Jan Veenstra Project 5.000

Wat we delen Stichting Toekomstland Project 14.000

Hin und her 't Barre Land Project 12.000

#ROMEOJULIA 't Beemstervarken Project 45.000

Glorie TG Ilay Project 22.500

Herinneringen aan mijn broer Thomas, Sacha en Jos Project 5.000

De Rechtvaardigen Toneelschuur Producties Project 10.000

Vloeken in de Kerk: Op zoek naar 
geluk.

Vloeken in de Kerk Project 15.000

Digest The Future We Are Space Project 15.000

Totaal THEATER 971.866

TOTAAL PROFESSIONELE KUNST 2018 5.578.081

Regeling projectsubsidies Amateurkunst 2018

Helden van Zuid K. Henkel Community-artproject 4.750

Komkomkommer Radio 
Buurtcamping

Stichting de Buurtcamping Community-artproject 9.888

Project Soundtrack Stichting De Muziekstraat Community-artproject 10.000

Voorstelling Er was eens een land Balkan Vrouwenkoor Amsterdam Spreekuur 3.910

Het Zoemt B. Karpe Spreekuur 3.000

The Future is Ours IMC Weekendschool Spreekuur 3.430

Verhalenfestival Jordaan, het Geheim 
van de Jordaan

M. Ruimschotel Spreekuur 2.500

Podcastfestival Stichting Podcastnetwerk Spreekuur 3.091

Div. Ontmoet Vrouwenkoor Div. Assorti Spreekuur 2.900

La Gran Vía Amsterdams Studentenprojectkoor Project 1.900

Jephtha (en zijn dochter) Amsterdamse Händelvereniging Project 2.000

AmsterDans 2018 AmsterDans Project 5.990

Sabar Challenge 2018 M. N'Diaye Project 7.700

Sabar Challenge: African Unite M. N'Diaye Project 4.200

Mijn Vlees en Bloed S.P. Versloot Project 1.500

Vrolijke Vakantie Ateliers De Vrolijkheid Project 12.713
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Voetjes van de Vloer Free & Style Project 10.000

Kerstconcert 2018 Harmoniecorps Tuindorp Project 2.000

NSO 2019 Overwin Het Nederlands Studenten Orkest Project 3.500

Brand in Mokum Het theaterlab Project 5.000

Jubileumconcerten Het Zeedijkkoor Project 4.200

The Mystifiers 2018 HVO-Querido Project 6.000

Pioniers Koninklijke Christelijke Oratorium 
Vereniging Amst

Project 4.000

ART HARDER Z. El Bouni Project 10.000

American Journey Nederlands Jeugd Strijkorkest Project 6.500

Wateropera Nederlands Zangtheater Project 10.000

FF niet alleen On&Backstage Project 8.570

Het concert van Europa Scala Project 3.000

Magnificat Stichting Groot Concertkoor 
Amsterdam

Project 6.000

Mozaiek Stichting Groot Concertkoor 
Amsterdam

Project 2.000

Een Vrouwelijk Joods Geluid Stichting Hebrew Groove Project 6.000

Bach, Berg, Brahms Stichting Het Klassiek Collectief 
Muziekprojecten

Project 2.000

De Muziekkaravaan Stichting Jonge Strijkers Amsterdam Project 6.000

Kantlijn Live Stichting Kantlijn Amsterdam Project 4.530

Klassiek op het Amstelveld Stichting Musica Omnia Vincit Project 30.000

muziekkapellen festival Stichting Muziekkapellen Project 7.000

Best of the West 2018 Stichting Operatie Periscoop Project 3.200

PianoFest 2018 Stichting PianoFest Project 4.500

De Grote Rebelse Voorleesestafette Stichting ROSE Project 15.000

Kiss me, Kate Stichting Rumoer Project 4.340

25 jarig jubileum LLeno de 
Flamenco-Homenaje Andrés Marín

Stichting Terremoto - Kunst  
en Flamenco

Project 8.611

Het Proces I+II (voorlopige werktitel) Stichting Toneelgroep BAM! Project 6.052

Julius Caesar Stichting Toneelgroep BAM! Project 3.634

Voorjaarsontwaken Stichting Toneelgroep BAM! Project 2.603

Ambacht in Beeld Festival Stichting Windy Miller Project 15.000

Rauw(v/v) Stichting Woordt Project 12.500

La Vie Parisienne Toneel- en Operettevereeniging 
'Thalia'

Project 11.500

De Rendementsdenker Toneelgezelschap Toetssteen Project 3.000

Het wonder van de Noord-Zuidlijn Toneelgezelschap Toetssteen Project 5.000

De Vrouw met de Baard Toneelgroep Venster Project 3.523

Bach en Kracht - Weihnachtscantate Toonkunstkoor Amsterdam Project 7.500

Da Capo Vereniging CREA Orkest Project 4.000

Weihnachtsoratorium J.S. Bach Vereniging de Amsterdamse Cantorij Project 5.000

Verhalenfestival Jordaan, Sterke 
Verhalen

Verhalenfestival Jordaan Project 3.525

Rossini - Petite Messe Solennelle VU-koor Project 1.500

Getuigenis van een oorlog Waterlandse Harmonie Project 3.300

Ode aan de Harmonie - Het orkest 
van de Klarinet

Waterlandse Harmonie Project 2.500

TOTAAL PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST 2018 341.560
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Regeling projectsubsidies Innovatie 2018

BEELDENDE KUNST, FOTOGRAFIE, NIEUWE MEDIA EN ARCHITECTUUR INNOVATIE

The Distance Of A Day Kunstverein Project 30.000

Rijksakademie meer openen voor 
publiek

Rijksakademie van beeldende 
kunsten

Project 37.500

Make, Share, Change Sonic Acts Project 37.500

Mixed Reality @ Oude Kerk Stichting Waag Society Project 75.000

Totaal BEELDENDE KUNST, FOTOGRAFIE, NIEUWE MEDIA EN ARCHITECTUUR INNOVATIE 180.000

CULTUUREDUCATIE INNOVATIE

De herkansing Bekijk 't Project 75.000

Een nieuw vertrekpunt voor De 
Appel

De Appel Project 37.500

KAREL KAR voor Elektriciteit op 
Locatie

Moving Arts Project Project 34.350

Totaal CULTUUREDUCATIE INNOVATIE 146.850

ERFGOED INNOVATIE

ProgrammaLAB VOT Museum Ons' Lieve Heer op Solder Project 37.000

Totaal ERFGOED INNOVATIE 37.000

FILM INNOVATIE

Xtended EYE filmmuseum Project 37.500

Totaal FILM INNOVATIE 37.500

LETTEREN INNOVATIE

Amsterdamse Pennen School der Poëzie Project 70.000

Totaal LETTEREN INNOVATIE 2018 70.000

MUZIEK/MUZIEKTHEATER INNOVATIE

Young Roots/Roots 365 Amsterdam Roots Festival Project 37.500

Kids & Koor Cappella Amsterdam Project 37.500

Gebruik van Virtual Realty in theater MaxTak Project 37.500

Actieplan 'The Power of Diversity' Oorkaan Project 37.500

Hidden Gems Stichting Calefax Project 37.500

Totaal MUZIEK/MUZIEKTHEATER INNOVATIE 2018 187.500

THEATER INNOVATIE

The grapevine Likeminds Project 37.500

EhUman Mugmetdegoudentand Project 32.500

Totaal THEATER INNOVATIE 2018 70.000
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TOTAAL PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2018 728.850

Andere activiteiten 2018

3Package Deal - Abhishek Thapar A. Thapar Ontwikkelbudget 22.500

3Package Deal - Ali Eslami M.R. Eslami Karrabi Ontwikkelbudget 22.500

3Package Deal - Becket Mingwen B.M. Flannery Ontwikkelbudget 22.500

3Package Deal - Claudia Martinez 
Garay

C.M. Martinez Garay Ontwikkelbudget 22.500

3Package Deal - Isabel Burr Raty I.B.R. Non Burr Raty Ontwikkelbudget 22.500

3Package Deal - Jordy Vogelzang J.T. Vogelzang Ontwikkelbudget 22.500

3Package Deal - Lisa Mandemaker L. Mandemaker Ontwikkelbudget 22.500

3Package deal - Marlou Breuls M.M.A.G. Breuls Ontwikkelbudget 22.500

3Package Deal - Sara van Nes S. van Nes Ontwikkelbudget 22.500

3Package Deal - Stéphanie Saadé S.S. Saadé Ontwikkelbudget 22.500

3Package Deal + Frédérique Albert-
Bordenave

F.A.B. Albert-Bordenave Ontwikkelbudget 22.500

3Package Deal + Ise Vertegen I.A. Verstegen Ontwikkelbudget 22.500

3Package Deal + Ja ha Koo J.H. Koo Ontwikkelbudget 22.500

3Package Deal + Louis Liu/
Hothothot

L. Yi Liu Ontwikkelbudget 22.500

3Package Deal Sebastiaan Dutilh S. Dutilh Ontwikkelbudget 22.500

CineCrowd '18 CineCrowd Programma 50.000

Amsterdamprijs 2018  
Jeffrey Babcock

J. Babcock Project 35.000

Amsterdamprijs 2018 Liesbeth Coltof E. Coltof Project 35.000

Amsterdamprijs 2018  
The Black Archives

New Urban Collective Project 35.000

Cultural Speed Date & Louder than 
Words

Prins Claus Fonds voor Cultuur en 
Ontwikkeling

Project 25.000

Fonds voor Oost 2018 Prins Bernhard Cultuurfonds Project 50.000

Multiculturele Connector Kult&Ace Project 54.050

TEDxAmsterdam 2018 Stichting TEDxAmsterdam Project 7.500

TOTAAL ANDERE ACTIVITEITEN 2018 629.050
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