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Het derde jaar van een kunstenplan lijkt in de regel niet het meest spannende jaar.  

Maar 2019 kenmerkt zich niet enkel door lopend beleid en routine in fondsuitvoering;   

oftewel business as usual. De Amsterdamse kunstsector is levendig, innoveert en ontwikkelt 

zich razendsnel - parallel aan de maatschappelijke trends. En het AFK is daar onderdeel  

van. Allereerst door het kunstenveld te faciliteren, maar ook door vanuit een open houding 

ontwikkelingen te onderzoeken en tegemoet te treden, met name in de stadsdelen Noord, 

Nieuw-West en Zuidoost. De stad heeft tenslotte meer dan één centrum en ook de 

Amsterdamse makers bevinden zich in de hele stad, waar zij kleur geven aan hun omgeving. 

Het is tijd om deze kleuren in de stadsdelen te verdiepen en in te zetten als unieke  

bestemming, zodat bezoekers bijvoorbeeld kiezen voor Zuidoost vanwege zijn urban arts 

aanbod, of voor film in Noord terecht komen. In dat kader denk ik ook aan West, waar het  

AFK steeds meer literatuur in de projectaanvragen over 2019 voorbij zag komen: neem  

de Nacht van de Literatuur van El Hizrja of de ‘literaire dwaaltochten’ op bijzondere locaties  

van De Revisor, in onder andere de Kesbeke tafelzuren fabriek in Bos en Lommer. 

De stad als geheel groeit en knarst in haar voegen, waarbij behoefte aan ruimte de makers 

en culturele organisaties naar de randen van de stad drukt, of daar overheen. Dit signaleren 

is één, ernaar handelen een tweede; de werkelijkheid loopt uiteindelijk vóór op het beleid. 

De uitdaging is om daar de komende jaren zo goed mogelijk mee om te gaan; als fonds wil 

je tenslotte die kunst en cultuur financieren die van meerwaarde is voor de inwoners van 

Amsterdam. Als voor hen de randen geen harde grens zijn, maar onderdeel uitmaken van  

de stad - dan vraagt dat om een bredere visie. Net als dat bij de keuze voor een vestigings-

plaats het geval is. Je kunt je vestigen in de stad voor een redelijk tarief, mits je goed zoekt 

en  verder kijkt dan de plek die je in gedachten had. 

VOORWOORD
Kunst als Amsterdamse waarde
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In haar beleidsvoorbereidende taak en de ontwikkeling van de nieuwe regelingen voor 

2021-2024 heeft het AFK de hierboven benoemde bewegingen goed gevolgd en waar 

mogelijk de grenzen voor de sector opgezocht. Informatie haalden we op tijdens talloze  

AFK bezoeken aan voorstellingen en andere kunstuitingen, bij de monitorgesprekken  

met de meerjarig gehonoreerde instellingen en door het organiseren en deelnemen aan  

vele  sessies en werkbijeenkomsten over actuele thema’s. Met name het thema diversiteit  

en  inclusie trok de aandacht. Het AFK was aanwezig bij een groot aantal bijeenkomsten  

of  organiseerde deze zelf; zoals een symposium rond de Inclusieve stad op 20 juni, in 

 samenwerking met de ACI en de gemeente. In de beleidsvoorbereiding deelt het AFK de 

opgehaalde kennis met de wethouder en de beleidsschrijvers van de gemeente, waarbij  

ook de overleggen met de Amsterdamse Kunstraad en de ACI belangrijk zijn. 

Parallel aan dit proces en enigszins vooruitlopend op het beleid, stelden we nieuwe meer-

jarige regelingen op. De Regeling Tweejarige subsidies is samengevoegd met de regeling 

projectsubsidies Innovatie. Voor deze Regeling Innovatie & Ontwikkeling kan straks door-

lopend worden aangevraagd. Op deze manier kan het AFK de aanvrager beter begeleiden  

en vermijden we dat nieuwe instroom twee jaar wacht op een volgende ronde. In 2019 zijn 

de contouren van deze nieuwe regeling, samen met de Regeling Vierjarige subsidies 2021-

2024, door college en gemeenteraad vastgesteld. Dat deze vaststelling passeerde zonder  

een enkele wijziging, daar zijn we als AFK super trots op. 

2019 is ook het jaar van de nieuwe Code Governance Cultuur, die een actieve in plaats  

van passieve houding vraagt, ten opzichte van de acht principes uit de code. Elke culturele 

organisatie dient nu deze principes toe te passen en te bespreken in het jaarverslag. Voor  

de criteria binnen de principes geldt de verplichting dat minimaal is uitgelegd hoe deze  

zijn toegepast. Daarnaast zijn de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit in 2019 

 verder ingevoerd. Het AFK bespreekt de toepassing van de codes in de eigen organisatie  

op pagina 24 in dit verslag.

Terugkijkend op 2019, was het een prachtig jaar voor het AFK. Speciale vermelding verdient 

de samenwerking met organisaties die we als fonds mede hebben opgezet, zoals crowd-

fundingplatform voordekunst en de lokaal opererende stadsdeelfondsen (nu Mensen Maken 

Amsterdam). Het AFK helpt graag ontwikkelingen verder die goed zijn voor de sector. Met 

 jullie vertrouwen, steun en meedenken, kunnen we dat blijven doen, ook in 2020 en daarna.

Dank daarvoor!

 

Annabelle Birnie  

Directeur-bestuurder 

Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst 

Amsterdam, 16 maart 2020
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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 ruim 1300 aanvragen van kunstenaars en culturele 

organisaties. In dit jaarverslag doen we hiervan verslag in 2. Resultaten regelingen 2019.

Daarnaast ontplooit het AFK bijzondere activiteiten die nieuwe ontwikkelingen in de 

 kunst sector stimuleren, 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 honora-

ria 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 organisaties hebben ruimte om te experimenteren als  

zich onverwachte kansen aandienen. Het AFK zoekt de balans tussen het hanteren van regels 

en flexibel inspelen op ontwikkelingen in de stad en de kunst. Ook creëren we mogelijk-

heden 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.

1. MISSIE EN DOELSTELLINGEN 2017-2020
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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 

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, inclusief Cultuurverkenners in vijf stadsdelen. Bij de 

beoordeling van aanvragen werkt het AFK met een pool van 120 tot 130 adviseurs. Voor  

de meerjarige subsidies zijn dat ongeveer zestig adviseurs, plus acht commissievoorzitters.  

Vijftig á zestig adviseurs met vak-specialistische kennis kijken mee op de projectaanvragen. 

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

is van belangenverstrengeling.
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2. RESULTATEN REGELINGEN 2019

Vierjarige subsidies 2017-2020 € 23.254.892

Projectsubsidies Professionele Kunst 2019 € 7.016.942

Projectsubsidie Innovatie 2019 € 2.047.584

Tweejarige subsidie Professionele Kunst 2019-2020 € 1.019.854

Tweejarige subsidie Amateurkunst 2019-2020 € 723.000

Projectsubsidies Amateurkunst 2019 € 548.515

Overige subsidies 2019 € 118.591

NB: voor de meerjarige subsidies is het verstrekte bedrag 

in het jaar 2019 opgenomen.

Beeldende kunst/Erfgoed  € 9.854.671

Theater  € 8.944.713

Muziek/Muziektheater  € 6.212.913

Film  € 2.858.414

Dans  € 2.518.977

Cultuureducatie  € 2.411.482

Letteren  € 979.217

Overige  € 845.491

Talentontwikkeling  € 103.500

Verdeling subsidiebudget 2019 Verdeling subsidiebudget 2019 
over disciplines

NB: de meerjarige aanvragen zijn in bovenstaande afbeelding niet meegenomen.

1.124
totaal aantal aanvragen

€ 16.767.821
aangevraagd

€ 9.731.632
toegekend

670
toegekend

60% 63%

Totaal behandelde en toegekende projectaanvragen 2019

Totaal verstrekte subsidies
€ 34.729.378
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2019

200
totaal aantal aanvragen

132
toegekend

112 
toegekend

2018

192
aangevraagd

2017

228
aangevraagd

143
toegekend

2016

259
aangevraagd

47%

122
toegekend

63%

58%66%

1.323
aangevraagd

1.341
aangevraagd

814
toegekend

850
toegekend

1.072
totaal aantal aanvragen

2018 20172019 2016

1.124
totaal aantal aanvragen

670
toegekend

64% 61%

588
toegekend

55%60%

In dit derde jaar van het Kunstenplan 2017-2020 behandelde het AFK aanvragen voor de 

doorlopende regelingen voor projectsubsidies, op gebied van professionele kunst, amateur-

kunst en innovatie. De aanvragen sloten goed aan bij de criteria in de regelingen en daardoor 

kon het AFK gemiddeld een groter deel van de aanvragen toekennen dan in het voorgaande 

jaar. Opvallende stijgingen in de aanvragen waren over de hele linie te zien in de discipline 

muziek, en bij een deel van de regelingen ook in met name de visuele kunsten. Daarnaast  

is er een trend te zien van een groeiende variatie aan- en opkomst van nieuwe genres, 

 specialismen en aanvragers. 

 

Voor de vierjarige en tweejarige regeling stond de jaarlijkse monitoring van gesubsidieerde 

organisaties op het programma. Dit jaar stond daarnaast in het teken van de voorbereidingen 

voor het nieuwe Kunstenplan 2021-2024. In samenhang met de Hoofdlijnen kunst en cultuur 

van de gemeente Amsterdam, publiceerden we eind van het jaar de nieuwe vierjarige 

 regeling, waarvoor ook het aanvraagformulier in december 2019 opende. Tegelijkertijd 

 publiceerden we de contouren voor de nieuwe Regeling Innovatie & Ontwikkeling als 

 toekomstige opvolger van de regelingen projectsubsidies Innovatie en Tweejarige subsidies. 

waarvan spreekuren

Totaal aantal projectaanvragen
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2.1 Regeling Tweejarige subsidies

De aanvragen voor de Regeling Tweejarige subsidies 2019-2020 zijn in 2018 behandeld, 

zodat aanvragers vóór de subsidieperiode 2019-2020 duidelijkheid hadden over hun 

 financiering. De aantallen en toegekende bedragen van deze regeling zijn daarom al mee-

genomen in het jaarverslag 2018. De achttien relatief jonge organisaties die tweejarige 

 subsidie ontvangen over de periode 2019-2020, voerden in het afgelopen jaar het eerste 

deel van hun voorgenomen activiteiten uit. Het AFK monitorde die activiteiten en voerde  

op verzoek tussentijdse gesprekken met de organisaties. Vragen en begeleiding zijn bij deze 

groep  logischerwijs intensiever dan bij de meer ervaren vierjarig gesubsidieerde organisaties. 

Veel tweejarig ondersteunde organisaties bereidden zich afgelopen jaar ondertussen voor  

op een vierjarige aanvraag voor de periode 2021-2024. Een deel van hen ontving ook  

in de periode 2017-2018 al tweejarige ondersteuning en heeft zijn publiek, zijn artistieke  

en/of zakelijke praktijk daarmee substantieel kunnen versterken. Sommige andere tweejarig 

ondersteunde organisaties zijn nog volop bezig zich te ontwikkelen of komen tot de conclusie 

dat het werken met korte termijn plannen hen beter past dan een vierjarenplan. Ook komt 

het voor dat voorheen ondersteunde organisaties liever onafhankelijk van publieke subsidie 

willen werken. Dit is een neveneffect van de tweejarige regeling: het helpt organisaties  

bij een realistische oriëntatie op hun positie in het veld en hun toekomstmogelijkheden. 

2.2 Regeling projectsubsidies Professionele kunst 

Met de Regeling projectsubsidies Professionele kunst investeert het AFK in kunst die het 

leven in de hele stad verrijkt en stimuleert het specifiek de professionele kunst in alle haar-

vaten van de stad. De regeling is bedoeld om professionele kunstenaars en professionele 

organisaties te stimuleren en financieel te ondersteunen bij het realiseren van kunst projecten 

en programma’s. Ook kunnen professionals op basis van de regeling ondersteuning  krijgen 

voor hun individuele artistieke ontwikkeling. In de projecten, programma’s en ontwikkel-

plannen moeten artistiek-inhoudelijke uitgangspunten centraal staan. Binnen de regeling 

kan ook worden aangevraagd voor talentontwikkeling, community art of beeldende kunst in 

de openbare ruimte. In dit laatstgenoemde domein is over 2019 voor een totaalbedrag van 

€ 1.094.970 aangevraagd, in totaal is er voor € 540.301 aan projecten beeldende kunst in  

914
totaal aantal aanvragen

550
toegekend

€ 12.207.844 
aangevraagd

€ 6.911.942 
toegekend

60% 63%
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de openbare ruimte toegekend (49%). In 2019 heeft het AFK 914 aanvragen in in de Regeling 

projectsubsidies Professionele kunst behandeld (2018: 871). 200 daarvan zijn ingediend via 

het maandelijkse spreekuur, dat bedoeld is voor nieuwe aanvragers die nog niet eerder sub-

sidie hebben ontvangen van het AFK. In totaal zijn 396 reguliere en 132 spreekuuraanvragen 

toegekend. Het toekenningspercentage lag met 60,1% hoger dan in 2018 (54%). 2019 kende 

een forse toename van het aantal aanvragen binnen de disciplines beeldende kunst, film, 

muziek en dans, terwijl het aantal theateraanvragen afnam. Bij beeldende kunst en muziek ziet 

het AFK een steeds grotere variëteit aan genres en aanvragers. Aanvragers vanuit nieuwe(re) 

subgenres en crossovers weten hun weg naar het fonds steeds meer te vinden. Omdat  

het fonds besluiten goed toelicht en onderbouwt in de beschikkingsbrieven zien we ook  

veel afgewezen aanvragers terugkomen met een verbeterde aanvraag. De overdruk op  

de budgetten voor bovengenoemde disciplines is eenmalig opgevangen vanuit eerder 

 opgebouwde bestemmingsreserves.

2.3 Regeling projectsubsidies Amateurkunst

Met de Regeling projectsubsidies Amateurkunst investeert het AFK specifiek in de actieve 

deelname aan - en betrokkenheid bij kunst in de stad. De regeling heeft als doel projecten 

te stimuleren en financieel te ondersteunen waarbij de deelnemers Amsterdamse amateur-

kunstenaar(s) zijn, die de kunst actief beoefenen vanuit passie, liefhebberij of engagement 

- zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien. Hieronder valt ook 

 community art. Waar een amateurkunstenaar zijn of haar talent zeer ver ontwikkelt en  

de wens heeft de stap naar professioneel kunstenaar te maken, wordt de brug geslagen  

naar de Regeling projectsubsidies Professionele kunst. 

In 2019 heeft het AFK 146 aanvragen binnen deze regeling behandeld (2018: 121).  

80 projecten werden toegekend (2018: 57), waarmee het toekenningspercentage steeg  

tot 55% (2018: 47%). Net als in eerdere jaren zijn de meeste aanvragen binnen deze regeling  

ingediend voor muziek/muziektheater, maar daarnaast steeg het aantal projecten binnen 

andere disciplines zoals beeldende kunst, film en dans.

146
totaal aantal aanvragen

80
toegekend

€ 1.053.589  
aangevraagd

€ 548.515  
toegekend

55% 62%
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2.4 Regeling projectsubsidies Innovatie

De Regeling projectsubsidies Innovatie geeft vierjarig door het AFK gesubsidieerde 

 organisaties en de vier Cultuurhuizen in de A-Bis de mogelijkheid om flexibel in te spelen 

op  onverwachte kansen. Kansen die ten tijde van de kunstenplanaanvraag nog niet voorzien 

waren. Zo kunnen organisaties experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor  

hun eigen  toekomst en die van de sector van belang zijn. Er kan doorlopend subsidie worden 

aangevraagd. De regeling ondersteunt veel verschillende typen innovatie: op het gebied  

van publieksontwikkeling, inzet van nieuwe media en e-cultuur, bedrijfsmodellen en 

 financieringsstrategieën, kunst als stedelijk laboratorium, buurtgerichte activiteiten en 

 artistieke innovatie met een meerwaarde voor de sector. 

Na evaluatie in 2018 is de regeling voor de jaren 2019-2020 vereenvoudigd en verruimd.  

Zo zijn de beoordelingscriteria vereenvoudigd en kan er voor een extra thema worden 

 aangevraagd. Na een afwijzing is het makkelijker om een verbeterde aanvraag in te dienen. 

Ook is het aan te vragen bedrag per project verhoogd van € 37.500 naar € 50.000. 

 

Het is begrijpelijk dat er in de eerste helft van de kunstenplanperiode, kort na het schrijven 

van de vierjarige plannen, minder behoefte is aan innovatie dan in de tweede helft. De mid-

term aanpassingen in de regeling hebben deze natuurlijke cyclus in de kunsten planperiode 

verder versterkt. In 2017, het eerste jaar van de regeling, waren er negen  aanvragen  

(vijf gehonoreerd), in 2018 waren dat er 24 (zeventien gehonoreerd), terwijl in 2019 al  

62 aanvragen zijn ingediend (38 toegekend). Daarmee is het jaarlijkse budget in 2019 

 volledig besteed en zelfs overschreden. Relatief veel innovatie-aanvragen kwamen uit  

de  disciplines muziek/muziektheater, cultuureducatie en theater.

62
totaal aantal aanvragen

38
toegekend

€ 3.387.797 
aangevraagd

€ 2.047.584   
toegekend

63% 62%
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Culturele diversiteit en geografische spreiding op van activiteiten  

en publiek zijn expliciete onderdelen van de beoordelingscriteria  

in de projectsubsidies en meerjarige subsidies. Aanvullend op de 

 resultaten van de regelingen geven we voor deze twee criteria de 

stand van zaken weer van de ondersteunde organisaties, projecten  

en kunstenaars. 

3.1 Culturele diversiteit

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 vertolk-

ingen 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 16% van de toegekende 

 subsidies sprake van een expliciet cultureel divers publiek en/of aanbod. Dat is een daling 

ten opzichte van de 26% van vorig jaar en de 23% in 2017. Binnen de Regeling project-

subsidies Amateurkunst is het percentage gestegen: 26% vergeleken met 19% in 2018  

en licht gedaald vergeleken met de 33% in 2017. In het derde jaar van het Kunstenplan 

2017-2020 kunnen we constateren dat de cijfers per jaar verschillend zijn en in de ene 

 categorie stijgen en in de andere kunnen dalen. Gemiddeld genomen zijn de resultaten 

redelijk constant. In het komende Kunstenplan 2021-2024 wordt spreiding gekoppeld aan 

Diversiteit en Inclusie. Deze laatste wordt als specifiek criterium gehanteerd. Het is belangrijk 

om in de komende periode vinger aan de pols te houden en te kijken hoe het publieksbereik, 

als een van de vier P’s binnen het beleid, zich ontwikkelt.

De vier- en tweejarig gesubsidieerde organisaties laten in het derde jaar van het Kunstenplan 

2017-2020 geen grote wijzigingen zien. Ook de ingediende verantwoordingen bevatten geen 

gegevens waaruit een substantiële wijziging blijkt.

Van de organisaties die in 2019 via de Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst subsidie 

ontvingen, zijn geen gegevens bekend in hoeverre er sprake is van een expliciet cultureel 

divers publiek en/of aanbod. Het AFK schenkt hier in de volgende subsidieperiode 2021-

2024 meer aandacht aan. 

3. DE HELE STAD
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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 over de stad. De 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 jaarverslagen van de organisaties met een vierjarige subsidie 

als de regelingen voor projectsubsidies scherp naar de mate waarin er activiteiten plaatsvin-

den 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 (65%), Zuid (13%) en Noord (8%). 

De stadsdelen West (met 6%) en Oost (5%) trekken naar verwachting eveneens een substan-

tieel aantal bezoekers. Er worden in totaal ruim 5,5 miljoen bezoekers verwacht. 

De drie gehonoreerde aanvragen met de hoogste aantallen verwacht publiek (respectievelijk 

vier miljoen, drie miljoen en één miljoen 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, bijvoorbeeld in het geval van een ontwikkelbudget. 

Ook deze aanvragen zijn buiten beschouwing gelaten in de percentages van de Regeling 

projectsubsidies Professionele kunst. Bij de Regeling projectsubsidies Amateurkunst wordt 

het meeste publiek verwacht in de stadsdelen West (60%), Oost en Centrum (beiden 10%), 

gevolgd door Zuidoost (8%).
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Van de vier- en tweejarig gesubsidieerde organisaties is in 2019 de spreiding van de 

 gerealiseerde activiteiten in 2018 in kaart gebracht. Het overgrote deel van de gerealiseerde 

activiteiten van de vierjarige ondersteunde organisaties vond plaats buiten de stadsdelen 

Centrum en Zuid, namelijk 71%. Bij de tweejarig ondersteunde organisaties is dit zelfs 88%. 

Vierjarig ondersteunde organisaties geven in hun meerjarenplannen aan dat ze gemiddeld 

54% van hun activiteiten buiten de stadsdelen Centrum en Zuid organiseren. 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 verschillende 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 mogelijkheden 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 AFK x Noord en AFK x Oost
 

In april 2019 verbleef het AFK opnieuw een week lang op locatie in de stadsdelen, ditmaal  

in Noord en Oost. In Noord is onder leiding van Cultuurverkenner Paula Roelse een 

 programma met voorlichtingsactiviteiten en evenementen opgesteld, waaronder een goed 

bezochte  openingsborrel in de Tolhuistuin, ‘speeddates’ in de Modestraat en een Art Talk 

rond het schrijven van een projectplan in de Roze Tanker. Na een evaluatie op basis van de 

eerdere edities in 2018 en 2019, vond in november AFK x Oost plaats, georganiseerd door 

Cultuurverkenner Wouter Van Herwaarden. Het aangepaste format richtte zich tijdens deze 

editie nog meer op kennisdeling tussen het fonds, de organisaties en (potentiële) aanvragers 

ter plaatse. Met onder meer een Financieringsmarkt bij The Black Archives (i.s.m. Fonds voor 

Oost, voordekunst en Cultuur+Ondernemen), AFK-werkbezoeken langs ondersteunde 

 projecten en organisaties en een culturele tour door IJburg.

3.5 Mensen maken Amsterdam, Stadsdeelfondsen

Onder de noemer Mensen maken Amsterdam werken verschillende lokale buurtfondsen  

in Amsterdam aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Als 

founding partner was het AFK ook in 2019 inhoudelijk en financieel betrokken bij de lokale 

fondsen. De buurtfondsen werven en verdelen lokaal geld. De nadruk ligt op de actieve 

betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van 

saamhorigheid in de buurt. Van de 316 aanvragen zijn er 155 aanvragen toegekend. In totaal 

is er € 279.409 verdeeld. Ook zijn eind 2019 Fonds voor Zuid en Fonds voor West opgericht, 

waarmee nu bijna alle stadsdelen een eigen buurtfonds hebben. Voor het komende jaar staat 

tot slot de oprichting van Fonds voor Centrum gepland.
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City, Company & Crowd 

In 2019 gaven het AFK en voordekunst met City, Company & Crowd een 

vervolg aan de in 2018 opgezette pilot Kunst³. Voor City, Company & Crowd 

zijn na een open call vijf Amsterdamse culturele instellingen uitgenodigd om 

deel te nemen aan een traject waarbij ze onder begeleiding van voordekunst 

werden uitgedaagd om voor een cultureel project € 10.000 aan sponso-

ren te werven en € 10.000 aan crowdfunding. Als de werving en crowd-

funding zou slagen, matchte het AFK het bedrag met € 10.000. Deelnemers 

waren Nicole Beutler Projects, Nieuw Dakota, Other Futures, Vrij Paleis en 

Noorderkerkconcerten. Inmiddels hebben alle vijf de deelnemers hun crowd-

funding-doel en hun sponsordoel behaald.

voordekunst 

In 2019 heeft het AFK opnieuw bijgedragen aan Amsterdamse projecten  

op het crowdfunding platform voordekunst. Er waren 46 Amsterdamse 

makers die een bijdrage van het AFK ontvingen. Deze projecten haalden 

in totaal € 382.574 op via crowdfunding. Zo vormde de bijdrage van het 

AFK een vliegwiel voor deze projecten om hun crowdfund-doel te halen 

en samen met voordekunst en het publiek een gevarieerd palet aan 

Amsterdamse projecten mogelijk te maken.

CineCrowd

Het AFK verleende een bijdrage aan acht projecten op het crowdfunding 

platform CineCrowd. Deze projecten haalden in totaal € 74.502 op via 

 crowdfunding. Het betrof zowel reguliere projecten als projecten die 

 binnen kwamen 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 stimuleren. Samen met CineCrowd maakt het AFK mogelijk dat bijzondere 

verhalen via film verteld kunnen worden.

Amsterdamse Cultuurlening

De Amsterdamse Cultuurlening is een initiatief van het AFK en 

Cultuur+Ondernemen, dat Amsterdamse kunstenaars en culturele 

 organisaties de mogelijkheid biedt om te investeren in hun beroeps praktijk. 

Het betreft een revolverend fonds, waarbij geld als aflossing  terugkomt, 

 waarmee het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe  investeringen en 

 projecten. Sinds de start van de Amsterdamse Cultuurlening in 2013 is 

in totaal ruim € 760.000 geïnvesteerd in 114 culturele projecten en initi-

atieven, gefinancierd uit een beschikbaar gesteld bedrag van € 400.000. 

In 2019 is aan vijftien nieuwe leningnemers een bedrag van in totaal 

€ 119.932  verstrekt. Zes deelnemers deden mee aan het ‘lenen en 

 trainen’-traject. In 2020 vindt een evaluatie van de lening plaats. 

4. CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
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Stimulering internationale uitwisseling

Het AFK stimuleert internationale uitwisseling op diverse manieren.  

Zo ont vingen bijna tachtig kunstenaars in 2019 een ontwikkelbudget, die  

een groot aantal van hen gebruikte voor verdieping en ontwikkeling in het 

buitenland. Middels de projectregeling voor professionele kunst maakte  

het AFK  mogelijk dat internationaal aanbod in Amsterdam was te zien.  

Dit jaar werkten we opnieuw samen met het Prins Claus Fonds (PCF) om 

Amsterdamse  kunstenaars aan het internationale netwerk van het PCF  

te koppelen. Binnen deze samenwerking ondersteunden we onder meer  

het project ‘Strictly Silk’. Het Keniaanse multidisciplinaire kunstcollectief The 

Nest kwam in oktober 2019 naar Amsterdam en maakte kennis met diverse 

initiatieven op het gebied van (feministische) nachtcultuur in Amsterdam. 

In 2019 vond daarnaast Paris-Amsterdam Rendez-Vous plaats, waarvoor  

het AFK optrok met de Gemeente Amsterdam, de stad Parijs (Mairie de Ville) 

en het Institut Francais, de Nederlandse ambassade in Parijs, de Franse 

ambassade in Den Haag, het Nederlands Letterenfonds en amsterdam&part-

ners. Binnen deze culturele samenwerking vonden diverse activiteiten  

plaats in zowel Amsterdam als Parijs, waarbij het AFK een uitwisseling van 

makers ondersteunde. Amsterdamse modeontwerpers Sanne Schepers en 

Anne Bosman (Schepers & Bosman) werkten voor een periode van drie 

maanden in de Franse hoofdstad aan hun ontwerpen en namen deel aan  

de Paris Fashion Week. De Franse industrieel ontwerper Steven Akoun werd 

geselecteerd om in Amsterdam te werken aan zijn onderzoeksproject voor 

een nieuwe toepassing van recycled glas.

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 18 juni 2019 vond de bekendmaking van de negen genomineerden  

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

 burgemeester. Op 15 oktober 2019 zijn de winnaars Raquel van Haver, 

Aboozar Amini en Ted Brandsen bekend gemaakt vanuit de Meervaart. 

Burgemeester Halsema reikte de prijzen uit.

Ter evaluatie van de Amsterdamprijs heeft het AFK een publieksonderzoek 

afgenomen onder de genodigden. Het evenement werd gewaardeerd met 

gemiddeld 4,1 van de in totaal vijf sterren. Onder de respondenten is 84% 

het eens met de stelling; ‘Het toekennen van de Amsterdamprijs draagt bij 

aan de ontwikkeling en stimulering van de kunsten in Amsterdam.’

5. RESULTATEN ACTIVITEITEN
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3Package Deal

Talentontwikkelingsprogramma 3Package Deal is een initiatief van het AFK  

in samenwerking met Bureau Broedplaatsen. Vijftien coalitiepartijen van 

gerenommeerde culturele instellingen dragen jaarlijks een talent voor dat  

ze graag willen behouden voor de stad.

Een jaar lang krijgen deze jonge (inter)nationale toptalenten uit diverse 

disciplines de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en hun positie in 

Amsterdam te versterken. Hiertoe krijgen ze betaalbare woon- en/of werk-

ruimte, begeleiding van hun coalitiepartijen en toegang tot hun netwerk en 

een ontwikkelbudget van € 22.500. In september ging de nieuwe lichting  

van vijftien kunstenaars van start, waarbij voor het eerst een talent van start 

ging in de nieuwe coalitie Kleinkunst. 

De eindpresentatie van de voorgaande lichting, Unpacking the 3Package 

Deal, vond plaats in augustus 2019, waarbij de kunstenaars het hele gebouw 

van onze nieuwe partner VONDELCS overnamen en het Amsterdams publiek 

kennis kon maken met het werk van deze talenten en de ontwikkeling die  

ze doormaakten. Het was een levendige, drukbezochte avond die de veel-

zijdigheid van de talenten uit de 3Package Deal benadrukte. 
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6.1 Communicatie en marketing  

Het AFK is er voor de hele stad en zet in op een sterke verbinding met de aanvrager als 

voornaamste doelgroep. Het fonds kijkt continue naar mogelijkheden om de gebruikers-

ervaring van (potentiële) aanvragers te verbeteren. Zo is in 2019 ‘Mijn AFK’ vernieuwd;  

het digitale platform om subsidies aan te vragen en te beheren. Het platform heeft een  

nieuw design gekregen en verschillende functionaliteiten hebben de toegankelijkheid 

 vergroot. Ook in de fysieke stad kijkt het AFK graag naar de behoefte van de achterban.  

Met ‘AFK x’ ging het fonds in 2019 opnieuw de wijken in voor kennisuitwisseling en 

 voorlichting, ditmaal in Noord en Oost. Meer over ‘AFK x’ staat in dit Jaarverslag op p. 14.

Online strategie en berichtgeving

Online bereik en vernieuwing van de set aan middelen blijft waardevol voor het AFK. Om 

onze kennis op verschillende manieren over te brengen is in 2019 geëxperimenteerd met 

video’s op Facebook waarin secretarissen veel gestelde vragen beantwoorden. Met een 

groei van 24% is Facebook nog steeds een belangrijk kanaal, de grootste groei kwam in 2019 

opnieuw vanuit het AFK Instagramkanaal (41% nieuwe volgers). Door nog actiever te zijn op 

Instagram - met Instagram Stories vanuit Cultuurverkenners en het toevoegen van ‘highlights’ 

voor verschillende activiteiten - vergroot het AFK de online aanwezigheid en het inzicht bij 

stakeholders over de rol van het fonds in het culturele veld. Met een verhoogde nieuws-

frequentie vergroten we ook de AFK aanwezigheid op LinkedIn, als groeiend social platform. 

Naast onze social mediakanalen blijft de AFK Nieuwsflits (+ 24%) met het maandelijkse fonds-

nieuws een zeer belangrijke tool in gerichte berichtgeving naar de sector. 

AFK in de pers

Met twee influencer campagnes bereikte het AFK in 2019 een ander en jonger publiek 

van kunstliefhebbers voor zijn activiteiten. De vloggers van My Daily Shot of Culture riepen 

 Amsterdammers op om kunstenaars en instellingen voor te dragen voor de Amsterdamprijs 

en de Kunstmeisjes belichtten kunsttalenten die deelnamen aan het AFK programma 

3Package Deal. Mediapartners Het Parool, AT5 en Amsterdam FM besteedden gedurende 

drie maanden aandacht aan alle genomineerden voor de Amsterdamprijs voor de Kunst 2019. 

Het Parool opende zijn serie interviews in dit kader met een uitgebreid dubbelinterview met 

6. COMMUNICATIE
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AFK-directeur Annabelle Birnie en juryvoorzitter Simone Weimans. Genomineerde Fong Leng 

was tafelgast bij De Wereld Draait Door. Onder meer NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, 

VPRO’s Nooit Meer Slapen en de Theaterkrant schonken aandacht aan de uiteindelijke win-

naars Raquel van Haver, Aboozar Amini en Ted Brandsen. 

6.2 Contacten met gemeente, rijk en sector

Ambtelijk en bestuurlijk overleg

De gemeente Amsterdam is onze voornaamste partner voor bestuurlijk en ambtelijk overleg. 

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

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

maatwerk vanuit ons grootstedelijke fonds. De bestuurlijke gesprekken gingen in 2019 vooral 

over de Regeling Vierjarige subsidies, als ook de oplossing voor het uitvoeringsbudget voor 

de beoordeling van de vierjarige subsidie en het ophogen van de Risicoreserve beroepen  

en bezwaren 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 zijn door middel van een PowerPoint 

presentatie en een korte film gelijktijdig aangeboden in de raadscommissie vergadering  

KDD van 5 juni 2019. 

Landelijk en internationaal overleg

Internationalisering bleef een belangrijk onderwerp. Het AFK participeerde in landelijk 

 onderzoek voor Cultuurbeleid 2021 en nam op 5 juli deel aan een expertmeeting rond 

Internationaal beleid op het Stadhuis. We brachten diverse werkbezoeken aan de 

Metropoolregio Amsterdam. In 2019 spraken we met collega’s van grootstedelijke 

 subsidiënten uit Parijs en Brussel. Het AFK nam deel aan de gemeentelijke vervolgmissie  

naar Parijs van 13 tot en met 15 juni 2019. Op 19 juni voerde het fonds diverse gesprekken 

met  cultureel medewerkers bij de netwerkbijeenkomst tijdens de Ambassade Cultuurdagen 

in Den Haag en op 26 juni was het AFK mede-initiatiefnemer van en aanwezig bij de 

Bijeenkomst Culturele Samenwerking Antillen.

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 VSCD. De samenwerking met de Amsterdamse Kunstraad 

is  uitgebreid met een breder overleg. In 2019 werd de nieuwe Governance Code Cultuur 

 geïmplementeerd. De AFK-directeur heeft zitting in het Comité van Aanbeveling van de code.
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In 2019 organiseerde het AFK samen met de Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI)  

en de AKr voor de tweede keer een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst, die plaatsvond  

in de Oude Kerk op 9 januari. Dit initiatief krijgt in 2020 een vervolg. 

Daarnaast is er regelmatig overleg met de ACI tijdens hun bestuursvergaderingen. 

Met Bureau Broedplaatsen is meerdere malen van gedachten gewisseld en gebrainstormd 

over het broedplaatsenbeleid. In 2019 ontmoetten we kunstraden uit Groningen, Rotterdam 

en Eindhoven.

Publiek optreden

Het AFK heeft een jarenlange expertise opgebouwd wat betreft het investeren in en  

 daarmee ontwikkelen van de kunstsector in de breedste zin van het woord. Deze kennis  

deelt het fonds graag tijdens debatten, paneldiscussies of andere vormen van kennisover-

dracht. Onderwerpen die in 2019 langskwamen waren onder meer diversiteit en inclusie, 

governance, kunst in de openbare ruimte, fair practice en ontwikkeling van de subsidie-

systematiek. De adjunct-directeur gaf in 2019 gastcolleges over laatstgenoemd onderwerp; 

op 19 september bij de master Cultuurwetenschappen aan de UvA en bij de master DAS 

Creative Producing (AHK) op 27 oktober. Op 25 juni nam de directeur deel aan een panel-

discussie in de Balie over de impact van kunst en op 3 september schoof het AFK aan bij  

het sectoroverleg rond diversiteit en Urban Arts. Op 12 december nam het AFK in Brussel 

deel aan het Ronde Tafelgesprek Goed Bestuur in Cultuur (OCW).  
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De bijgaande jaarrekening kent de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en 

lasten over boekjaar 2019, samengesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, 

artikel 640 (Organisaties zonder winststreven). In de bijbehorende toelichtingen wordt 

 ingegaan op het resultaat in vergelijking met de begroting 2019. In dit deel van het 

 jaar verslag belichten we in algemene zin de belangrijkste financiële ontwikkelingen.

Inkomsten en beschikbaar budget

Het AFK verkrijgt haar inkomsten uit de overeenkomst met de gemeente Amsterdam voor  

het uitvoeren van de diverse projectregelingen en meerjarige regelingen, zoals overeen-

gekomen in 2016 voor de huidige kunstenplanperiode 2017-2020. De continuïteit hiervan  

is gewaarborgd, aangezien ook voor de Kunstenplanperiode 2021-2024 afspraken zijn 

gemaakt. Deze zijn in eerste aanzet vastgelegd in de Hoofdlijnen Kunstenplan 2021-2024, 

zoals deze in december 2019 door de gemeenteraad is aangenomen.

Voor 2019 heeft de gemeente Amsterdam in totaal € 35.981.406 beschikbaar gesteld aan  

het AFK voor de uitvoering van de regelingen en activiteiten en de beheerlasten. Het accres 

percentage ten opzichte van 2018 bedroeg 2,8%.

De verdeling van de verstrekte subsidies is weergegeven in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag. 

Ook in 2019 zijn de financiële resultaten van de te onderscheiden regelingen middels 

 dotaties (bij een onderbesteding) of onttrekkingen (bij een overbesteding) op de daartoe 

beschikbare reserves afgehandeld. Per saldo betreft het een onttrekking aan deze reserves 

van € 653.053. Ook het negatief resultaat op de bedrijfsvoering (€ 207.425) is conform 

afspraak verwerkt op de bestemmingsreserve kunstenplan. In 2019 heeft het AFK de in 

voorgaande jaren opgebouwde reserve ingezet om, middels de projectbijdragen, meer 

 instellingen in staat te stellen hun activiteiten te laten organiseren. Het negatief resultaat  

op de bedrijfsvoering was ongeveer € 230.000 lager dan begroot.

Activiteitenlasten

In de lopende kunstenplanperiode zijn in 2017 en 2018 niet bestede middelen van de 

 projectsubsidies toegevoegd aan het bestemmingsfonds ‘nog te besteden projectsubsidies 

2017-2020’. In 2019 zijn er meer aanvragen toegekend en voor hogere bedragen, waardoor 

het voor 2019 beschikbare bedrag (gericht) is overschreden. Per saldo heeft in 2019 dan  

ook een onttrekking uit dit bestemmingsfonds plaatsgevonden van € 297.107 ten behoeve 

van de projecten.

Beheerslasten

De beheerslasten (kosten voor de organisatie; personeel, huisvesting, organisatiekosten, 

kosten activiteiten en de behandeling van de subsidieaanvragen) bedroegen in 2019 

€ 2.506.231 (een stijging ten opzichte van 2018 met € 108.285). Het percentage beheers-

lasten is hiermee, evenals in 2018, 6,9%. In de begroting 2019 was rekening gehouden  

met een hoger bedrag (€ 2.765.876). Het tekort op de bedrijfsvoering bedroeg € 207.425 

 (exclusief rentebaten en overige baten). Eind 2018 heeft de gemeente Amsterdam het AFK 

toestemming verleend om dit tekort, voor een bepaald maximum, in de jaren 2018, 2019  

en 2020 ten laste van het bestemmingsfonds ‘reserve Kunstenplan 2017-2020’ te brengen.  

7. FINANCIËN EN ORGANISATIE
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Grootste kostenpost bij de beheerslasten zijn de personele lasten. De salariskosten voor  

de vaste formatie (personeel in dienst) bedroegen € 1.580.211 (2018: € 1.505.234). 

Functies personeel in dienst gemiddeld over 2019 fte gemiddeld
aantal personen

Directeur-bestuurder 1,0 1,0
Adjunct-directeur 1,0 1,0
Secretarissen 3,1 3,8
Staf 4,4 5,0
Teammedewerkers 1,8 2,0
Communicatie 1,8 2,0
Secretariaat en directiemedewerker 2,0 2,3
Financiën 2,7 3,0
Cultuurverkenners ( 2018 vanaf 1-7-2018) 1,1 4,9
Stagiaires, oproepkrachten en vrijwilligers 1,0 1,2

Totaal gemiddeld 19,9 26,2

Er waren gedurende het jaar twee mutaties in het team van secretarissen (waarvan een vanaf 

december 2018) en een bij het secretariaat. De vijf Cultuurverkenners hebben een dienst-

verband van één dag in de week. Een medewerker van afdeling financiën is, op verzoek van 

gemeente Utrecht, een half jaar bij die gemeente gedetacheerd geweest. Stagiaires waren  

er bij het secretariaat (vanuit ROC van Amsterdam; het AFK is een erkend Leerbedrijf voor 

deze opleiding) en de afdeling Communicatie. Het ziekteverzuimpercentage in 2019 bedroeg 

0,6% (2018: 4,2%).

Treasury

Het AFK kent een treasury statuut, waarin onder andere is bepaald dat, vanwege risico-

beheersing, de liquide middelen gespreid worden beheerd over meerdere banken (maximaal 

60% bij een partij). De ING is de huisbankier en er zijn daarnaast rekeningen bij ABN AMRO 

en ASN Bank. Er wordt een passend saldo op de betaalrekening aangehouden en de overige 

middelen staan op spaarrekeningen. De rente-inkomsten zijn al jaren dalende, vanwege de 

telkens lagere rentepercentages die de banken op de tegoeden hanteren. Het risico is dat 

 er zelfs negatieve rentes op reserves groter dan € 2,5 miljoen geheven gaan worden. 

Risicodekking

Ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit wil het AFK de algemene reserve uitbouwen  

van € 1 miljoen naar circa € 2 miljoen. 

Het bestemmingsfonds ‘Risicoreserve beroepen en bezwaren’ is, in overleg met en na 

 toestemming van de gemeente Amsterdam, verhoogd naar € 2 miljoen in verband met 

de nieuwe aanvraagronde voor meerjarige subsidies 2021-2024, waarvoor het AFK zelf 

 risicodrager is. 

Resultaatverwerking vindt plaats middels dotaties aan of onttrekkingen van de bestemmings-

fondsen en, indien voorgeschreven, aan/van de algemene reserve. In 2019 is het gehele 

resultaat via bestemmingsfondsen verwerkt.
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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. Het balanstotaal  

daalt van € 79.102.436 in 2017, via € 68.372.629 in 2018, naar € 44.757.491 in 2019.

Risicoparagraaf

Risicomanagement bij het AFK is onderdeel van de portefeuille van de directeur-bestuurder 

en staat regelmatig op de agenda van de raad van toezicht en het managementteam.  

De voornaamste risico’s zijn van financiële, juridische en van personele aard. 

Het financiële risico is tweeledig en betreft enerzijds het lange termijnrisico van de afhanke-

lijkheid van de gemeente Amsterdam als enige geldverstrekker van het AFK, en anderzijds  

de middellange termijnrisico’s van de exploitatie van het AFK voor de jaren na 2021. Dit laat-

ste risico is in 2018 reeds geïnventariseerd berekend. In 2019 is er bij de voorbereiding voor 

het Kunstenplan 2021-2024 door de bestuurder veel aandacht aan besteed. Hierdoor is er 

in onderling overleg met de gemeente een aanvulling op het budget voor de bedrijfsvoering 

van het AFK opgenomen in het Kunstenplan 2021-2024. 

De risico’s van personele aard zijn de specialistische werkzaamheden van collega’s die aan-

vragen behandelen. Bij eventuele beëindiging van arbeidsovereenkomsten met deze vaste 

medewerkers is er niet direct ingewerkte opvolging voorhanden. In 2019 is er een begin 

gemaakt om een eigen rotatiesysteem te implementeren, waardoor vacatures op termijn  

ook door interne kandidaten kunnen worden ingevuld.

In 2019 zijn de diverse vereisten die de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB),  

die per 1 januari 2020 van kracht is, toegepast op alle overeenkomsten met personeel.

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

wetgeving AVG. In 2018 beschikten we over al het benodigde register. Er zijn  bewerkings-  

en verwerkingsovereenkomsten afgesloten met nieuwe leveranciers en in de kwartaal- 

overleggen met de medewerkers wordt geregeld aandacht besteed aan dat deel van de 

 veiligheid waar medewerkers een rol spelen. De eventuele risico’s inzake cybercriminaliteit 

zijn besproken met de leveranciers en de maatregelen zijn opnieuw aangescherpt. Voorts  

zijn de backup-procedures, zowel intern als bij de leveranciers, geactualiseerd.

Functionaris gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Europese privacywetgeving Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG verplicht dat organisaties  

die persoonsgegevens verwerken, moeten voldoen aan de privacywetgeving. Daarnaast  

moeten die 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.
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De Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst is geen culturele instelling in de zin dat zij  

zelf culturele waarde creëert. Het AFK verstrekt subsidie middels verschillende regelingen 

aan instellingen die dat wel doen. Voor de beoordeling van de aanvragende organisaties 

vraagt het AFK aan deze organisaties om de Governance Code Cultuur toe te passen en  

uit te leggen, volgens de in 2019 vernieuwde regeling. Het AFK hoeft de code, haar principes 

en aanbevelingen niet zelf toe te passen, maar kiest ervoor dat wel te doen. In deze paragraaf 

wordt op de toepassing van de code bij het AFK in 2019 ingegaan. 

Het AFK realiseert haar maatschappelijke doelstelling door het financieren van organisaties 

die culturele waarde creëren, overdragen en/of bewaren. De missie van het AFK is om te 

investeren in kunst die het leven in de hele stad verrijkt. Middels de diverse regelingen die 

het AFK opstelt en uitvoert is meer dan het volledig beschikbare budget aan de doelstelling 

besteed. Het hele jaarverslag is de weergave van deze activiteiten, waarbij per regeling en 

per project verantwoording over de regelingen wordt afgelegd. De missie en de doelstelling 

van het AFK houden we regelmatig tegen het licht. Deze zijn gedeeld met gemeente, rijk, 

Amsterdamse Kunstraad en de Amsterdamse culturele instellingen, die zijn verenigd in de ACI. 

De regelingen zijn opgesteld in overleg met de sector, om hen zo goed mogelijk te faciliteren. 

Formele en informele interactie met onze stakeholders is een van de pijlers van de werkwijze 

van het AFK. We borgen op deze wijze aansluiting bij de behoeften van onze doelgroepen  

en bij bredere culturele en maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee de kwaliteit en 

innovatie in onze regelingen. We doen dit door regelmatig consultaties en gesprekken te 

 initiëren met het veld, evaluaties uit te voeren en deel te nemen aan landelijke, gemeentelijke 

en internationale debatten, symposia en culturele missies. 

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 voor-

komen van belangenverstrengeling is essentieel voor een eerlijke, objectieve beoorde-

ling van subsidieaanvragen. Het AFK heeft in zijn werkwijze verschillende instrumenten 

om  belangenverstrengeling, en de schijn daarvan, tegen te gaan. Onderdeel daarvan zijn 

 bijvoorbeeld protocollen voor medewerkers en adviseurs, uitgewerkte richtlijnen voor  

het toepassen van beoordelingscriteria, en het werken met onafhankelijke selecteurs  

voor  adviseurs. Naast protocollaire maatregelen zorgen we voor een cultuur van alertheid  

en  verantwoordelijkheid bij alle betrokkenen, zodat mogelijke belangenverstrengeling 

 tijdig wordt herkend en gemeld. Het is daarom een terugkerend onderwerp bij commissie-

vergaderingen, vergaderingen van de raad van toezicht en andere vergaderstructuren. 

De bestuurder en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op 

belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een 

transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. Belangenverstrengeling  

is een belangrijk onderdeel van het toegepaste reglement voor bestuurder en raad als ook 

van het protocol voor medewerkers en adviseurs. Adviseurs die zijn betrokken bij een aan-

vraag  kunnen nooit adviseren over de betreffende aanvraag, en kunnen bij advisering in 

de  commissie zelfs niet deelnemen aan de gehele subsidieronde. In 2019 is er, wanneer 

er sprake bleek van belangenverstrengeling, steeds tijdig gehandeld en zijn er passende 

 maatregelen genomen voordat de desbetreffende adviseurs hun advies uitbrachten. 

8. GOVERNANCE CODE CULTUUR
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Bestuurder en een lid van de raad van toezicht hebben zich teruggetrokken van een 

 specifiek dossier vanwege een dreigende persoonlijke betrokkenheid. De raad van toezicht 

heeft toegezien op de juiste procedure bij dit dossier. De bestuurder en de raad zijn zich, 

steeds bewust van hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden - zowel bij dit 

 dossier als in het algemeen. Zij handelen naar het reglement waarin deze taken zijn vast-

gelegd. In het reglement is eveneens vastgelegd hoe en wanneer de raad geïnformeerd 

wordt. Om haar rol goed te vervullen heeft de raad van toezicht te allen tijde ongelimiteerd  

en zonder restricties toegang tot alle onderdelen van het AFK. Door onder andere het 

 instellen van een financiële commissie en een vertrouwenspersoon voor de organisatie 

 binnen de raad is er in voldoende mate toegang tot informatie. 

De directeur-bestuurder van het AFK is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse 

leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. De raad van toezicht houdt 

hier toezicht op en beoordeelt de bestuurder jaarlijks in juni. De bestuurder heeft voldoende 

mogelijkheden om zich professioneel te ontwikkelen en doet dat in de praktijk door intervisie, 

consultatie en overleg met andere fondsen. Er is een opleidingsbudget beschikbaar. 

Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen van de organisatie en de 

middelen. Zo heeft de bestuurder in 2019 een personeelsvertegenwoordiging geïnitieerd,  

die wordt geïmplementeerd in 2020. In 2019 heeft het AFK aan de medewerkers de 

 mogelijkheid geboden om een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Een externe 

 ARBO-deskundige heeft de werkplekken ingesteld en kan door medewerkers worden 

 ingeschakeld. Er worden collectieve ergo oefeningen gedaan en er is een keer per week  

een gemeenschappelijke lunch. De gedrag- en integriteitscodes zijn geborgd in het huis-

houdelijk reglement van het AFK. Het bespreken van de codes is een vast onderdeel van  

de sollicitatiegesprekken voor nieuwe werknemers, leden gemeenschappelijke en voor 

adviseurs. De Code Cultural Governance is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van het 

personeel.

Een van de meest belangrijke aandachtspunten naar de aanvragende organisaties is een 

goede afspiegeling van de samenstelling van de Amsterdamse bevolking in het personeels-

bestand, bereik, activiteiten en locaties. De Code Diversiteit en Inclusie hanteren we ook voor 

het AFK. Zo werven we medewerkers en adviseurs via de cultureel diverse bureaus Binoq 

Atana en Colorful People. Het AFK zorgt voor een goede spreiding van de eigen activiteiten 

in de stad en bij de beoordeling van de subsidieaanvragen wordt Diversiteit en Inclusie als 

apart criterium toegepast.  

 

Naast de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie, is de Fair Practice 

Code geïntroduceerd als gedragscode voor de culturele sector. De Fair Practice Code  

is opgenomen in de uitwerking van de regelingen van het AFK. Door het toepassen van  

deze code voor de eigen organisatie zijn de Cultuurverkenners inmiddels in dienst van  

het AFK, waar zij voorheen op basis van een vrijwilligersovereenkomst verbonden waren  

aan het fonds. 
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De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een 

 professionele en onafhankelijke wijze uit door het systematisch toepassen en uitvoeren  

van een termijnagenda waarin alle taken en verantwoordelijkheden zijn geagendeerd.  

Van vergaderonderwerpen tot aandachtspunten en van zelfevaluatie tot informele checks 

and balances; al deze zaken kwamen aan de orde in de vijf vergaderingen van de raad en de 

drie vergaderingen van de financiële commissie. In 2019 is er geen zelfevaluatie uitgevoerd 

door de raad, in verband met het onverwachte uitvallen van de voorzitter. De waarnemend 

voorzitter voert de evaluatie zo snel als mogelijk in 2020 uit. Alle overige onderwerpen zijn 

geagendeerd en besproken op de daartoe in het schema bepaalde vergaderingen. Hier valt 

ook de beoordeling van de directeur-bestuurder onder, de checks op de risicobeheersing, 

interne controle en de procedures van het AFK, evenals de terugkoppeling van de eventuele 

adviserende taken die buiten de vergadering hebben plaatsgevonden. 

De raad is verantwoordelijk voor zijn eigen samenstelling en waarborgt daarbij deskundig-

heid, diversiteit en onafhankelijkheid. In 2019 is de raad beter in balans gekomen door de 

toetreding van Charl Landvreugd, die de verbinding met de sector in zijn portefeuille heeft. 

De leden van de raad zorgen ervoor dat deze deskundig, divers en onafhankelijk is. Werving 

geschiedt publiekelijk en volgens een vooraf opgesteld profiel, dat past bij de opgave van 

de organisatie in de komende jaren en welke per werving wordt aangepast. De nieuwe leden 

volgen een op hem of haar toegespitst introductieprogramma.

De raad ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. 

Nevenfuncties directeur-bestuurder en leden van de raad van toezicht AFK

1. Directeur-bestuurder Annabelle Birnie
Lid raad van toezicht Stichting Anne Frankhuis, Amsterdam  

Bestuurslid Fonds van Rede, Boijmans van Beuningen, Rotterdam  

Bestuurslid Wertheimer Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Amsterdam 

Bestuurslid VandenBroek Foundation, Sassenheim  

Bestuurslid JK Art Foundation, Vught 

Lid adviesraad Huis van het Boek, Den Haag 

Jurylid Johannes Vermeer Prijs  

Lid raad van toezicht Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 (t/m 17 december 2019) 
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2. Leden raad van toezicht AFK
Heikelien Verrijn Stuart - voorzitter

Activiteiten: Publicist, rechtsfilosoof

Nevenactiviteiten:

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

• Voorzitter van de Nuhanovic Foundation, war crimes reparations

• Lid van de Preparatory Committee of de European Press Prize

 

Erik van Ginkel - vicevoorzitter

Activiteiten: Zakelijk directeur/bestuurder Rijksmuseum

Nevenactiviteiten:

• Vicevoorzitter bestuur Museumvereniging en Stichting Museumkaart, Amsterdam

• Vicevoorzitter Fundacion Han Nefkens, Barcelona

• Secretaris/penningmeester Stichting Codart, Den Haag

• Lid bestuur Stichting Nederlandse Dansdagen, Maastricht

• Lid bestuur Stichting Nieuw Rosa Spierhuis, Laren

• Lid adviesraad Allard Pierson, Amsterdam

• Lid adviesraad Jacqueline van Tongerenstipendium,  

Rijksakademie voor Beeldende Kunst, Amsterdam

 

Sietze Haringa - lid/voorzitter financiële commissie 

Activiteiten: Wethouder Terschelling en zelfstandig adviseur 

Nevenactiviteiten:

• Voorzitter Raad van Advies JOG Group

• Lid Raad van Toezicht Dunamare Onderwijs Haarlem

• Lid Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Terschelling

 

Matthijs ten Berge - lid

Activiteiten: Directeur Amsterdam Creative Industries Network

Nevenactiviteiten:

• Secretaris stichting Knowledge Mile Bedrijveninvesteringszone

• Medeoprichter en aandeelhouder Groundforce Studio B.V.

 

Simone van den Ende - lid 

Activiteiten: VandenEnde Coaching- presentatiecoach, mediatrainer en life coach

Creative Drama Consultant

Nevenactiviteiten:

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

Activiteiten: Hoofd Brandmanagement bij NS

Rachelle Virginia-Sanders - lid/lid financiële commissie

Activiteiten: Senior toezichthouder bij De Nederlandsche Bank (ism de Europese Centrale 

Bank)

Nevenactiviteiten:

• Lid van de Kunstcommissie DNB 

 

Charl Landvreugd - lid

Activiteit: Kunstenaar bij Studio Landvreugd

Nevenactiviteit:

• Core Tutor Masters Institute of Visual Cultures, AKV|St. Joost Den Bosch

• Lid Commissie van de Tekeningen, Stadsarchief Amsterdam 

• Lid Bestuur Akademie van Kunsten, Amsterdam

Rooster van aftreden

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 26-4-1955 24 januari 2017 -
23 januari 2021

24 januari 2021 -
23 januari 2025

E. van Ginkel m vicevoorzitter 24-3-1966 11 maart 2014 -
10 maart 2017

11 maart 2017 -
10 maart 2021

R. Hamelynck m Lid/lid financiële 
commissie

24-3-1970 1 juni 2013 -
31 mei 2016

1 juni 2016 -
31 mei 2020

S. Haringa m Lid/voorzitter 
financiële 
commissie

3-2-1958 17 juli 2018 -
16 juli 2022

17 juli 2022 -
16 juli 2026

C. Landvreugd m Lid 22-3-1971 1 juni 2019 -
31 mei 2023

1 juni 2023 - 
31 mei 2027

H.M. Verrijn Stuart v voorzitter 12-8-1950 1 augustus 2013 -
31 juli 2016

1 augustus 2016 -
31 juli 2020

R. Virginia-Sanders v Lid/lid financiële 
commissie

29-4-1971 24 januari 2017 -
23 januari 2021

24 januari 2021 -
23 januari 2025
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Het AFK besluit over subsidieaanvragen. Als een aanvrager het niet eens is met het besluit, 

kan hij een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na het 

 verzenden van het besluit, door het AFK zijn ontvangen. Het bezwaar dient te zijn onder-

tekend, met vermelding van de naam en het adres van de indiener, net als de vermelding  

van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt als ook de reden van het bezwaar. 

Het AFK heeft een onafhankelijk bezwaarschriftencommissie ingesteld. Deze commissie 

 adviseert de directie over de afhandeling van het bezwaarschrift. Bezwaarmakers kunnen  

bij de bezwaarschriftencommissie hun bezwaar toelichten tijdens een hoorzitting. Namens  

het AFK is er ook een vertegenwoordiger aanwezig, die uitlegt waarom het besluit is geno-

men. De secretaris maakt een verslag van de hoorzitting en de bezwaarcommissie brengt  

haar advies uit. Op basis van het advies neemt de directie uiterlijk binnen twaalf weken na  

het aflopen van de termijn om bezwaar te maken een beslissing. Volgens de wet mag deze 

beslistermijn éénmaal met zes weken worden verdaagd. 

Als een bezwaarmaker het niet eens is met de beslissing op bezwaar, kan beroep worden 

aangetekend bij de rechtbank.

Bezwaarzaken

In 2019 hebben we in totaal vijf projectbezwaren ontvangen. Drie bezwaren zijn ingetrokken 

na een toelichtend gesprek met de directie en een medewerker. Twee bezwaren zijn behan-

deld op een hoorzitting bij de bezwaarcommissie. De bezwaarcommissie heeft voor beide 

bezwaren geadviseerd om deze ongegrond te verklaren. Dit advies is overgenomen. 

Het AFK heeft in 2019 drie bezwaren ontvangen tegen het afwijzen van subsidieaanvragen 

in het kader van de Regeling Tweejarige subsidies. Deze bezwaren zijn ongegrond verklaard. 

Ook hebben we één bezwaar ontvangen tegen het niet in behandeling nemen van een aan-

vraag in het kader van de Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst. Ook dit bezwaar is 

ongegrond verklaard.

Beroepszaken

In 2019 zijn er geen beroepszaken geweest.

9. BEZWAAR EN BEROEP
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2020 wordt een jaar van vooruitkijken. We finaliseren ons Beleidsplan 2021-2024 en   

werken dit uit in de vorm van regelingen, ondersteunende instrumenten en activiteiten  

die een impuls geven aan de kunstsector. Ook behandelen we de aanvragen voor de vier-

jarige regeling 2021-2024, waarvoor we de organisatie tijdelijk versterken. Daarnaast hou-

den we aandacht voor alle projectaanvragen en de uitvoering van overige AFK-activiteiten, 

die ondertussen plaats hebben. Om nieuwe regelingen en activiteiten voor de beleidsperi-

ode 2021-2024 te onderzoeken, voert het AFK in 2020 een aantal pilots uit. Zo vindt er, in 

 samenwerking met Bureau Broedplaatsen, een pilot plaats voor programmering in broed-

plaatsen als ook de Pilot Cultuurcoach in samenwerking met Mocca en de afdeling Kunst & 

Cultuur van de gemeente Amsterdam.

Begin februari 2020 komen de aanvragen voor de vierjarige regeling binnen. De kwaliteit  

van het behandelproces staat bij onze werkwijze voorop. Van het vierjarig proces 2017-2020 

is geleerd dat er meer handen en hoofden nodig zijn om de werkdruk aanvaardbaar  

te  houden en onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen. Dit vraagt om een 

 projectmatige aanpak waarop we onze eigen infrastructuur aanpassen, voor de duur van 

het behandelproces vierjarige regeling. Deze uitbreiding vindt plaats van februari tot en met 

augustus 2020, met naast het basisteam - dat onder meer de projectaanvragen behandelt - 

een projectorganisatie voor de behandeling van de meerjarige aanvragen. 

Het AFK Beleidsplan 2021-2024 publiceren we in 2020, de basis hiervoor hebben we  

in 2018 en 2019 gelegd. Belangrijke onderwerpen als diversiteit, fair practice, internationa-

lisering, innovatie en educatie kwamen najaar 2018 naar boven in een ronde langs vijfen-

twintig instellingen. Het AFK heeft deze in juni 2019 verder geagendeerd bij ronde tafels en  

in beleidsbijeenkomsten in samenwerking met de gemeente, die ook als input dienden voor 

de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur. In de vierjarige AFK regeling 2021-2024 zijn de eerste 

accenten van het toekomstig beleid al meegenomen. We verheugen ons erop om in 2020 

zicht te krijgen op alle plannen van de instellingen voor de komende Kunstenplan-periode  

en de trends daarin. Alle inbreng werken we uit tot een helder AFK Beleidsplan 2021-2024 

met bijbehorende regelingen, waar in raadpleging zowel de eigen organisatie als de sec-

tor nauw bij betrokken wordt. De Regeling Innovatie & Ontwikkeling, die al is aangekondigd 

in het Kunstenplan werken we uit tot een volwaardige regeling en we focussen ons op het 

 herijken van het totale pakket van regelingen, dat we zo nodig zullen vernieuwen.

In aanloop naar de beleidsperiode 2021-2024 bezinnen we ons op een meer krachtige 

 positie van het AFK als kennispartner. Deze rol spelen we vaak al in de praktijk en wordt  

aan het AFK toegeschreven vanwege ons brede overzicht van het veld. We weten wat er 

speelt en leeft en hoe dat effectief te vertalen is in activiteiten, programma’s en regelingen, 

ten behoeve van een sterkere cultuursector. Stakeholders binnen en buiten het kunsten-

veld vragen het AFK voor kennissessies, panels en beleidsbijeenkomsten - zowel op stedelijk, 

 landelijk als internationaal niveau. We zijn betrouwbaar als gesprekspartner vanwege  

en  kunnen partijen in het veld makkelijk naar elkaar verwijzen. Door de sector-overstijgende 

kennis die het AFK in huis heeft zijn we als fonds goed in staat om onverwachte verbindingen 

te leggen. De totstandkoming van de nieuwe vierjarige regeling 2021-2024 en onze interactie 

met het veld, de Amsterdamse Kunstraad en de gemeente daarbij, hebben die rol benadrukt. 

10. TOEKOMSTVISIE
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Deze kracht zullen we in de komende beleidsperiode extra gaan benutten, om nog meer  

te kunnen betekenen voor de groeiende metropool, de kunst op wijk- en stadsniveau  

en voor de culturele sector zelf. 

Begroting 2020

 begroting 2020 

ACTIVITEITEN
Baten
Meerjarige subsidies gemeente Amsterdam  25.902.883 
Projectsubsidies gemeente Amsterdam  7.857.513 

Totaal baten activiteiten  33.760.396 

Lasten
Meerjarige subsidies  26.127.701 
Projectsubsidies  7.856.036 

Totaal lasten activiteiten  33.983.737 

BEHEER
Baten
Bijdrage beheerslasten gemeente Amsterdam  2.211.603 
Bijdrage uitvoeringskosten gemeente Amsterdam  106.398 

 2.318.001 

Lasten
Salarissen en personele lasten  2.573.018 
Huisvesting, kantoorkosten, algemene kosten  631.000 
Kosten aanvraagproces meerjarige subsidies 21-24  367.000 

Totaal baten beheer  3.571.018 

Resultaat activiteiten en beheer  -1.476.358 

Dekking
Rentebaten en activiteitenlasten  126.398 
Eerder ontvangen beroepen en bezwaren  224.818 
Bestemmingsfondsen 2017-2020  1.125.142 

 1.476.358 
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2019 stond in het teken van beleidsvoorbereiding. Met de nieuwe Kunstenplanperiode 

2021-2024 in zicht, richtte het AFK zich op de totstandkoming van nieuwe, meerjarige 

 regelingen. Een intensief, maar vruchtbaar proces waarbij het AFK vanuit eigen kracht  

en met groot inzicht te werk ging. De raad van toezicht onderzocht in 2019 in welke mate  

het fonds de eigen positie en beleidsrichting toetste aan de uitgangspunten van verschil-

lende belanghebbenden, waaronder de gemeente en het culturele veld. 

De raad onderschreef volmondig de keuze die het AFK maakte om diversiteit en inclusie  

als één van de vier beoordelingscriteria op te nemen in de vierjarige regeling ‘21-’24.  

Alleen door deze beoordelingscriteria expliciet op te nemen en maatgevend te laten zijn,  

kan een extra impuls worden gegeven aan 

een sector die zoekt naar beweging op het 

gebied van diversiteit en inclusie. 

Wanneer je als fonds een wezenlijke 

 inspanning vraagt van het veld, is het des  

te belangrijker om goed naar de eigen 

 organisatie te kijken; ook naar de toezicht-

houders. Een meer diverse samenstelling 

van de raad verbreedt diens visie en exper-

tise, op meerdere vlakken. De benoeming 

van curator en kunstenaar Charl Landvreugd 

verdiept de kunst-inhoudelijke blik, naast 

de expertise die Landvreugd als schrijver/

onderzoeker inbrengt op gebied van het 

Nederlandse kunstlandschap in relatie tot  

de migratiegeschiedenis.  

De vertrouwenspersoon voor de organisatie, die binnen de raad van toezicht is aangewezen, 

heeft in 2019 geen noemenswaardige kwesties behandeld en complimenteert de gang van 

zaken bij het AFK.

Een ander aandachtspunt bij het AFK is mogelijke belangenverstrengeling en het borgen van 

de gewenste onafhankelijkheid bij het fonds. Extra aandacht is in 2019 door de raad besteed 

aan nevenfuncties van adviseurs, medewerkers, directie en van de leden van de raad zelf. 

Voor het beoordelen van aanvragen is een even wichtige samenstelling van adviescommissies 

essentieel voor de komende beleidsperiode. Alle opgedane ervaring in de huidige periode 

stelde het  AFK in staat om ruimschoots te voorzien in  de gewenste representatie van de 

hele stad en sector. 

In de overgang van een beleidsvoorbereidend naar een besluitvormend jaar keek de raad 

als toezichthouder mee bij de vraag hoe je een organisatie zo inricht, dat deze klaar is voor 

een dusdanig omvangrijk proces. We keken scherp mee op het financieel kader dat voor-

ziet in een solide fundament voor het meerjarenbeleid. In 2018, 2019 en 2020 is de financiële 

11. VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht heeft als voor-

naamste taak om toezicht te houden 

op het beleid van de directie en op de 

algemene gang van zaken binnen het 

fonds. De rolverdeling tussen de raad van 

toezicht en de directeur-bestuurder is 

primair bepaald door de statuten en het 

directiereglement. Binnen deze formele 

kaders fungeert de raad als adviseur 

en sparringpartner van de directie. 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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situatie gestabiliseerd, vanwege de extra ter beschikking gestelde gelden voor bedrijfsvoe-

ring vanuit de gemeente. Deze en andere onderwerpen kwamen ter sprake in het bestuurlijk 

overleg dat in 2019 driemaal is gevoerd met wethouder Meliani. 

Een ander thema van betekenis was de aangepaste Governance Code Cultuur, die in 2019  

in werking trad. Het functioneren volgens de Code is het afgelopen najaar besproken en 

geëvalueerd. In het komende voorjaar volgt een uitgebreide zelfevaluatie rond de rol  

van raad, waarbij ook de statuten en het directiereglement betrokken worden. In 2019 is  

de functie van de directeur-bestuurder extern getoetst. De bezoldiging van de bestuurder  

is naar aanleiding van de resultaten van de weging herbevestigd en onderbouwd.

 

Toezichthouden op het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van een organisa-

tie laat zich uiteindelijk het beste vertalen in de praktijk. ‘Neem elkaar mee in jouw wereld’ 

 vroegen theatermaker Adelheid Roossen en platform Zina aan bestuurders én studenten 

van ROC West. Zo ‘adopteerden’ AFK-directeur Annabelle Birnie en vanuit de raad Matthijs 

ten Berge student verpleegkunde Stefan Koning en laborant-in-opleiding Leon Karreman 

elkaar. Tijdens kroeg-, theaterbezoek en bestuurlijk overleg gingen zij met elkaar in gesprek. 

De  studenten en bestuurders maakten zo kennis met een andere kant van de werkvloer en 

gaven elkaar wederzijds inzicht in verschillende werelden.  

Namens de raad van toezicht, 

Erik van Ginkel     Heikelien Verrijn Stuart 

Waarnemend voorzitter    Voorzitter

Amsterdam, 16 maart 2020 
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Balans per 31 december 2019 
(na bestemming van saldo van baten en lasten)

ACTIVA noot  31 december 2019  31 december 2018 

Immateriële Vaste Activa 1  47.600  - 
Materiële Vaste Activa 2  75.120  85.761 
Financiële Vaste Activa 3  19.470  19.470 

 142.190  105.231 

Vlottende Activa
Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen 4.1  24.373.543 47.722.057
Vooruitbetaalde kosten 4.2  84.251  49.708 

 24.457.794 47.771.765

Liquide Middelen
Spaarrekeningen en deposito’s 5  20.017.755  20.407.394 
Betaalrekeningen 5  139.753  132.349 

 20.157.508  20.539.743 

TOTAAL ACTIVA  44.757.492 68.416.739

PASSIVA

Eigen Vermogen
Algemene reserve 6.1  933.773  933.773 
Bestemmingsfondsen 6.2  3.216.398  4.063.295 

 4.150.171  4.997.068 

Kortlopende Schulden
Nog te betalen projectbijdragen op 
toekenningen

7  4.844.316  5.302.071 

Nog te betalen subsidiebijdragen meerjarig 8  25.062.685  48.263.767 
Crediteuren en overige schulden 9  1.078.044  107.139 
Belastingen/pensioenpremies/personeel 10  178.790 173.804
Nog te betalen kosten/vooruitontvangen 
bedragen

11  9.443.485  9.572.890 

 40.607.320 63.419.671

TOTAAL PASSIVA 44.757.492 68.416.739
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Staat van baten en lasten over 2019

noot  realisatie 2019 begroting 2019  realisatie 2018 

ACTIVITEITEN

Activiteitenbaten
Subsidie gemeente Amsterdam activiteiten  
(projectsubsidies)

12  7.785.945  7.785.963  7.573.828 

Subsidie gemeente Amsterdam activiteiten  
(meerjarige subsidies 2017-2020)

13  24.319.438  24.319.438  23.662.965 

Subsidie gemeente Amsterdam activiteiten  
(innovatiesubsidie 2017-2020)

13  1.577.217  1.577.217  1.534.245 

Lager vastgestelde en ingetrokken bijdragen 14  351.775  338.300 
Totaal Activiteitenbaten  34.034.375  33.682.618  33.109.338 

Activiteitenlasten
Verleende bijdragen regelingen/Amsterdamprijs 
voor de Kunst

15.1  8.288.457  7.892.875  7.101.776 

Verleende bijdragen speciale projecten/
programma’s, additonele taken en opdrachten

15.2  76.641  7.500 

Verleende bijdragen meerjarige subsidies 15.3  24.274.746  24.319.438  23.499.534 
Verleende bijdragen innovatiesubsidie 15.3  2.047.584  1.577.217  728.850 
Totaal Activiteitenlasten  34.687.428  33.789.530  31.337.660 

SALDO ACTIVITEITEN  -653.053  -106.912  1.771.678 

BEHEER
Baten
Bijdrage gemeente Amsterdam Beheerslasten 16  2.191.876  2.191.876  2.131.710 
Bijdrage uitvoeringskosten 16  106.930  106.930  104.000 

 2.298.806  2.298.806  2.235.710 

Beheerslasten
Beheerslasten personeel 17  1.956.685  2.184.180  1.821.667 
Beheerslasten communicatie en project-advisering 18  160.673  123.000  159.460 
Beheerslasten materieel overig 19  290.033  343.696  334.816 
Uitvoeringskosten 20  98.840  114.000  82.003 
Totaal Beheerslasten  2.506.231  2.764.876  2.397.946 

SALDO BEHEER  -207.425  -466.070  -162.236 

EXPLOITATIESALDO  -860.478  -572.982  1.609.442 

OVERIGEN
Rentebaten 21  2.586  4.000  4.669 
Overige baten en lasten 21  10.994  -1.000  4.238 

 13.580  3.000  8.907 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN  -846.898  -569.982  1.618.349 

De resultaatbestemming 2019 wordt op de volgende pagina weergegeven.
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BESTEMMING SALDO 2019

Mutaties bestemmingsfondsen Dotatie aan 
bestemmingsfonds

Onttrekking uit 
bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds nog te besteden  
Projectsubsidies 2017-2020

Saldo regeling Professionele kunst 2019 en 
herbesteedbaar Professionele Kunst 2019 

 864.560 

Saldo subsidies Cultuurparticipatie 2019  567.453 
Saldo Waarderingssubsidie Amateurkunst 2019  14.898 

Bestemmingsfonds reserve kunstenplansubsidies  
2017-2020

Saldo vierjarige subsidies Professionele Kunst 2019  13.068 
Saldo tweejarige subsidies en herbesteedbaar 
Professionele Kunst 2019 

 86.251 

Saldo regeling innovatie 2019 en herbesteedbaar regeling 
innovatie 2019

 440.367 

Rentebaten en overige baten  13.580 
Resultaat bedrijfsvoering  207.424 

 Totalen  680.352  1.527.249 

 Saldo  -846.898 

kasstroomoverzicht over 2019 2019 2018

SALDO VAN BATEN EN LASTEN  -846.898  1.618.349 
Aanpassing voor:
- afschrijvingen materiële vaste activa  37.665  43.232 

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutatie vorderingen overlopende activa  -63.412  225 
-  Mutatie te vorderen gemeente Amsterdam inzake vierjarige 

regeling
 22.006.072  21.354.687 

-  Mutatie te vorderen gemeente Amsterdam inzake 
tweejarige regelingen

 1.327.201  -466.521 

-  Mutatie nog te betalen projectbijdragen op toekenningen  -457.755  -591.856 
- Mutatie overige kortlopende schulden  890.597  8.091.011 
-  Mutatie nog te betalen subsidiebijdragen vierjarige 

regeling op toekenningen
 -23.201.081  -19.847.311 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  -307.611  10.201.816 

Investeringen (im)materiële vaste activa  -74.623  -14.251 
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -74.623  -14.251 

Mutatie liquide middelen  -382.234  10.187.565 

Saldo liquide middelen 1 januari  20.539.743  10.352.178 

Saldo liquide middelen 31 december 20.157.507  20.539.743 
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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 haar doel te 

bereiken door het op meerjarige basis en het projectmatig verstrekken van verschillende 

 subsidies en het geven van prijzen. Het AFK initieert daarnaast bijzondere activiteiten voor  

de ontwikkeling, innovatie en stimulering van de Amsterdamse cultuursector, gericht op makers 

en organisaties - van bewezen kwaliteit tot jong talent. 

Het AFK is een belangrijke kennispartner voor de sector, de gemeente en is er voor de ontwik-

keling en stimulering van kunst in de hele stad, de stadsdelen en de wijken. Het AFK voert zijn 

taken uit in het kader van het kunstbeleid van de gemeente Amsterdam, zoals vastgelegd in  

de Verordening Amsterdamse culturele infrastructuur, de Hoofdlijnen kunst en cultuur en  

het gemeentelijk 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 2019.

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 RJ640 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 exclusief 

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 activitei-

tenplan en de meerjarenbegroting zoals opgenomen in het AFK Beleidsplan 2017-2020 ‘Kunst 

maakt Amsterdam’.

 

De toegekende subsidie voor de periode 2021-2024 wordt jaarlijks door de gemeente 

Amsterdam berekend. Voor 2019 zijn de op 26 juli 2016 gedateerde overeenkomst en daarmee 

verleende subsidiebeschikking verlengd. Op het subsidiebedrag 2019 is ten opzichte van  

dat van 2018 en de daarin opgenomen posten een accres verleend van 2,8%. De meerjarige 

subsidiebeschikking kent een begrotingsvoorbehoud van de gemeente.
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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 daadwerkelijke 

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 jaarrekening  

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 daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer 

het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen 

die economische voordelen in zich herbergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouw-

baar kan worden vastgesteld.

Immateriële vast activa: in 2018 heeft de website een upgrade gekregen en is deze moderner  

en toegankelijker  geworden. Het gedeelte ‘Mijn AFK’ was daar toen niet in meegenomen, gezien 

de complexiteit van het maken van aanpassingen in die omgeving.

In 2019 is onderzoek gedaan naar hetgeen nodig is om deze dringend gewenste upgrade  

uit te voeren en is een plan opgezet om dit fasegewijze op te pakken.

De identificeerbare kosten voor het vernieuwingstraject zijn, conform de geldende richtlijnen  

en in afstemming met de accountant ultimo 2019 geactiveerd, waarbij een afschrijvingstermijn 

van vijf jaar wordt gehanteerd.

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

afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit de ver-

krijgings- 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 en ICT 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.

Ten aanzien van de bestemmingsfondsen geldt dat de beperking van de bestedingsmogelijkheid 

door de gemeente is bepaald. Het AFK kent wel bestemmingsfondsen.
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Verplichtingen uit hoofde van verleende projectbijdragen, en de hieraan gerelateerde activitei-

tenlasten, 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 aangegaan 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 toekomstige 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 ver-

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

worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch 

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 systematisch 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 ‘Personeels-

beloningen’ van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft het AFK geen (extra) pensioen-

voorziening opgenomen in de jaarrekening. Dit komt doordat het AFK vrijwillig is aan gesloten  

bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Voor alle werknemers 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 verschuldigde 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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Toelichting op de balans per 31 december 2019

1. Immateriële Vaste Activa

Het verloop van de post Immateriële Vaste Activa (IMVA) is als volgt:

Website/Mijn AFK

Stand per 1 januari 2019
Aanschafwaarde  - 
Cumulatieve afschrijvingen  - 
Boekwaarde per 1 januari  - 

Mutaties
Investeringen 2019  47.600 
Afschrijvingen 2019  - 

Stand per 31 december
Aanschafwaarde  47.600 
Cumulatieve afschrijvingen  - 

Boekwaarde per 31 december 2019  47.600 

Afschrijvingstermijn

Immateriële Vaste Activa: vijf jaar

In 2019 is geïnvesteerd in het compleet vernieuwen van het digitale platform ‘Mijn AFK’.  

Dit platform is de toegangspoort voor de aanvragers om aanvragen in te dienen middels web- 

formulieren en de toegang tot alle benodigde informatie voor de beoordeling van de aanvragen 

door de adviseurs. Ook kunnen aanvragers (na afronden van de in gang gezette vernieuwing) 

hun NAW gegevens zelf raadplegen en (deels) beheren, conform de AVG voorschriften. Met  

een UX-designer is een plan en format opgesteld, waardoor Mijn AFK dezelfde uitstraling krijgt  

als de website van het AFK. Gestart is met de omgeving van de nieuwe vierjarige aanvragen  

voor de periode 2021-2024. Er is geïnvesteerd in specifieke ontwikkelsoftware en voor het 

 programmeren wordt tijdelijk 0,4 FTE ingezet. In 2020 worden de pagina’s van de overige 

 regelingen vernieuwd.
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2. Materiële Vaste Activa

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

kantoor-
inrichting

kantoor 
automatisering 

ict

verbouwing kantoor-
apparatuur

totaal

Stand per 1 januari 2019

Aanschafwaarde  29.939  99.431  92.442  2.985  224.797 
Cumulatieve afschrijvingen  -17.588  -79.409  -42.038  -139.035 
Boekwaarde per 1 januari  12.351  20.021  50.404  2.985  85.761 

Mutaties
Investeringen 2019  12.681  6.502  7.840  27.023 
Afschrijvingen 2019  -5.842  -12.040  -19.185  -598  -37.665 

Stand per 31 december
Aanschafwaarde  42.620  105.933  100.282  2.985  251.820 
Cumulatieve afschrijvingen  -23.430  -91.449  -61.223  -598  -176.700 

Boekwaarde per  
31 december 2019

 19.190  14.484  39.059  2.387  75.120 

Afschrijvingstermijnen: 

Kantoorautomatisering en ICT: drie jaar

Overige Materiële Vaste Activa: vijf jaar

De investering kantoorinrichting betreft een glazen afscheidingswand, waarmee een extra 

 kantoorruimte kon worden gerealiseerd voor de afdeling communicatie. Hierdoor zijn de bureaus 

uit de grote vergaderruimte verplaatst en is deze nu permanent als vergader/bespreekruimte 

beschikbaar voor adviesvergaderingen en overleggen. De investeringen bij de kantoorautomati-

sering ICT betreffen reguliere vervangingsinvesteringen van verouderde computers/laptops  

en benodigde uitbreiding vanwege de groei van de organisatie. Daarnaast is het AFK gestart  

met het werken met twee beeldschermen op sommige werkplekken. Tot slot is er software aan-

geschaft en geïmplementeerd om facturen die wij ontvangen digitaal te kunnen verwerken.

 

De investeringen verbouwing betreffen het ombouwen van het door vormgevers ontworpen 

gedeelte van balie, receptie en flexplekken. Er zijn nieuwe werkplekken bijgebouwd, die voldoen 

aan ARBO normering en er is een aangepaste opstelling gecreëerd, opdat de setting optimaal 

gebruikt kan worden.
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3. Financiële vaste activa

31 december 2019 31 december 2018

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 worden teruggestort.

4. Vorderingen en overlopende activa

4.1 Vorderingen

31 december 2019 31 december 2018

Te vorderen gemeente Amsterdam inzake vierjarige regeling  22.564.852  45.610.450 
Te vorderen gemeente Amsterdam tweejarige regeling AK  1.762.526  2.050.201 
Debiteuren  11.774 
Nog te ontvangen rente  2.944  5.522 
BTW terug te ontvangen  43.221  44.110 

 24.373.543  47.722.057 

De nog te ontvangen rente betreft de over 2019 te ontvangen rente bij de ING, ABN AMRO  

en ASN Bank, die in 2020 wordt bijgeschreven. 

Met de gemeente Amsterdam is in 2016 overeengekomen dat het AFK de regelingen voor  

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

van de cultuursector uitvoert. De aangegane verplichting voor meerjarige vaststellingen  

is middels toekenningen verwerkt en de bijbehorende subsidiebedragen zijn als vordering  

op de gemeente opgenomen, voor zover niet in het jaar zelf ontvangen.

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

voor het nieuwe jaar. Vervolgens wordt de inzake deze regelingen overgemaakte subsidie op  

de vordering voor het betreffende boekjaar in mindering gebracht.
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Als volgt gespecificeerd:

4.1A Vorderingen en overlopende activa

Specificatie vordering op gemeente Amsterdam vierjarige regeling

Vordering per 31 december 2018  45.610.450 
Accres 2020 (0,9%) vierjarige regeling jaren 2019-2020  222.362 
Ontvangen jaardeel 2019 vierjarige subsidies incl. bezwaarzaken  -23.267.960 

 22.564.852 

Specificatie vordering op Gemeente Amsterdam tweejarige regelingen

Vordering per 31 december 2018  2.050.201 
Accres 2020 (0,9%) tweejarige regeling jaren 2019-2020  9.179 
Tweejarige regeling waarderingsubsidie (amateurkunst) 2020  723.000 
Toegekend 2019 jaardeel tweejarige subsidies professionele kunst  -1.019.854 

 1.762.526 

Totaal vordering meerjarige regelingen en waarderingssubsidie AK  24.327.378 

4.2 Vooruitbetaalde kosten

31 december 2019 31 december 2018

Verzuimpakket NN  60.132  35.739 

Huur en servicekosten  8.831 

ICT-kosten jaaroverstijgend  7.353  5.458 

Diversen  5.705 

Abonnementen  1.125  2.917 

Verzekeringen  1.106  1.056 

Ontwerpkosten  3.543 

Opleidingskosten  995 

 84.251  49.708 

Conform de voorschriften worden hier de kosten die betrekking hebben op het boekjaar, 

maar voorafgaand aan het boekjaar in rekening worden gebracht, op de balans geplaatst  

en in het betreffende boekjaar als last opgenomen. Het betreft hier reguliere (jaar)abonne-

menten en overeenkomsten.
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5. Liquide middelen

Spaarrekeningen en deposito’s 31 december 2019 31 december 2018

ING  12.758.134  13.151.013 
ABN AMRO  4.754.132  4.752.250 
ASN bank  2.505.488  2.504.131 

20.017.755  20.407.394 

Betaalrekeningen 31 december 2019 31 december 2018

ING  20.692  13.096 
ABN AMRO  119.061  119.253 

 139.753  132.349 

Totaal liquide middelen 20.157.508  20.539.743 

Het AFK werkt met de ING als huisbankier. Vandaar de geringe mutaties in saldi bij de 

twee andere banken. Net als eind 2018 inzake eerste kwartaal 2019 is door de gemeente 

Amsterdam eind 2019 een voorschot overgemaakt inzake het eerst kwartaal 2020. Vanwege 

de bepalingen in het treasury statuut 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 geen middelen op depositorekeningen 

geplaatst.

6. Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen van het AFK is sinds 2018 verdeeld in twee componenten: Algemene 

reserve en bestemmingsfondsen (hierin worden gelden met een specifieke doelstelling 

of bestemming geplaatst, waarbij voor eventuele andere besteding toestemming van de 

gemeente Amsterdam is vereist). 

Het verloop van het Eigen Vermogen in 2019 is als volgt:

6.1  
algemene reserve

6.2 
bestemmingsfondsen

 
totaal

stand per 31 december 2018  933.773  4.063.295  4.997.068 

Bestemming saldo 2019:
Resultaatverdeling -846.898 -846.898
Dotaties/onttrekkingen

Stand per 31 december 2019  933.773  3.216.398  4.150.171 

6.1. Algemene reserve

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

Gezien de aard, omvang en groei van de organisatie, is het uiteindelijk streven om 

een Algemene reserve van ongeveer € 2 miljoen aan te houden. Dit is passend bij de 

 beheerslasten van de organisatie. Er zijn in 2019 geen mutaties ten laste of ten gunste  

van de Algemene reserve geweest, waarmee deze op € 933.773 blijft staan.
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6.2. Bestemmingsfondsen

De verwerking van het negatief resultaat 2019 is geheel ten laste van de daartoe bestaande 

bestemmingsfondsen verwerkt. Dit is als volgt weer te geven:

Projectsubsidies 
Amateurkunst 

Beleidsperiode 
2013-2016

Risicoreserve 
Kunstenplan 
beroepen en 

bezwaren*

Twee-  
en vierjarige 

subsidies 2017-
2020

Nog te besteden 
project-

subsidies 2017-
2020

reserve  
Kunsten-

plansubsidies 
2017-2020**

totaal

Stand per 1 januari 2018  18.391  850.000  164.096  127.715  1.303.135  2.463.337 

Bestemming saldo 2018
Mutatiesaldo 2018  -18.391  327.527  -164.096  802.852  805.395 1.753.287 
Dotaties/onttrekkingen  -153.329  -153.329 
Stand per 31 december 2018  -  1.177.527  -  930.567  1.955.201 4.063.295 

Mutaties 2019
Mutaties naar Algemene Reserve
Mutaties naar Risicoreserve 
Kunstenplan beroepen en 
bezwaren

 822.473  -822.473  - 

Bestemming saldo 2019
Toevoegingen 2019
Projectsubsidies PK 2019  
nog te besteden

 258.128  258.128 

Projectsubsidies CP 2019  
nog te besteden

 567.453  567.453 

Waarderingsubsidie AK  
(2 jarig) nog te besteden

 4.428  4.428 

Vierjarige subsidie 2019 
resultaat 2019

 13.068  13.068 

Tweejarige subsidie 2019 
resultaat 

 31.624  31.624 

Tweejarige subsidie 2019 nog te 
besteden

 54.627  54.627 

Innovatiesubsidies 2019 nog te 
besteden

 30.000  30.000 

Rentebaten en lasten en 
overigen

 13.580  13.580 

Onttrekkingen 2019
Resultaat subsidies 
Professionele kunst

 -1.050.639 -1.050.639 

Negatief nog te besteden CP 
2019

 -72.049  -72.049 

Resultaat waarderingssubsidie 
AK (2-jarig)

 -19.326  -19.326 

Innovatiesubsidies resultaat 
2019

 -470.367  -470.367 

Resultaat bedrijfsvoering AFK  -207.424  -207.424 

Mutatie 2019  -  822.473  -  -312.005  -1.357.365 -846.898

Stand per 31 december 2019  -  2.000.000  -  618.562  597.836  3.216.398 

* was voorheen ‘Risicoreserve Kunstenplan’ 
** was voorheen ‘Innovatiesubsidie 2017-2020’
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In overleg met de gemeente Amsterdam heeft tussentijds een overheveling plaatsgevonden, 

groot € 822.473, van de reserve Kunstenplansubsidies naar de risicoreserve Kunstenplan 

Beroepen en Bezwaren. Dit opdat deze reserve met € 2 miljoen, voldoende capaciteit kent om 

eventuele door de rechter gehonoreerde claims bij het aanvraagproces voor de meerjarige  

subsidies 2021-2024 op te vangen, aangezien het AFK hier zelf risicodrager voor is. Ultimo 2019 

is het inzicht van het AFK dat dit voldoende zou moeten zijn.

In 2019 is, vanwege de grote druk op de budgetten projectsubsidies, gekozen voor een een-

malige onttrekking uit het bestemmingsfonds ‘Nog te besteden projectsubsidies 2017-2020’. 

Hiervoor zijn eerder aan dit fonds gedoteerde middelen ‘herbesteedbaar’ (bestaande uit projec-

ten waar bij afrekening lager is toegekend, of die niet door zijn gegaan) ingezet. De onttrekking 

bedraagt in 2019 per saldo hiermee € 312.005.

Inzake Innovatiebudget zien we een ontwikkeling, die mede tot stand is gekomen door een tus-

sentijdse aanpassing van de regeling. Het maximaal aan te vragen bedrag is verhoogd en ook de 

toegankelijkheid van deze (voor meerjarig gehonoreerde organisaties bestemde) regeling is ver-

ruimd. Dit heeft ertoe geleid dat het beschikbare budget voor 2019 ruimschoots is overschreden 

(met € 470.367). Dit wordt opgevangen door een onttrekking uit de daarvoor bestemde reserve.

In 2018 is met de gemeente Amsterdam overeenstemming bereikt over een verhoging van 

het budget voor de bedrijfsvoering van het AFK zelf, uit niet bestede middelen 2017 en 2018. 

Geraamd was dat het negatief resultaat op dit onderdeel in 2019 ongeveer € 450.000 zou 

 bedragen. Dit blijkt nu met € 207.424 lager uit te pakken, waarmee in deze reserve iets meer 

beschikbaar blijft voor 2020.

De overige mutaties betreffen salderingen per regeling, waardoor beschikbare middelen ten 

gunste van de betreffende reserve beschikbaar blijven en tekorten ten laste van deze reserve 

worden gebracht. 

7. Nog te betalen projectbijdragen op toekenningen

Bij (toegekende) projectaanvragen zijn er 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 in een jaar 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 2019 als ‘herbesteedbare middelen’.

 

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

 procedures in 2018 is gestart, maar eind 2019 nog steeds niet is afgerond. Met de aanvrager 

vindt overleg plaats over de afhandeling van dit te lang lopende dossier. Het bedrag 2013 betreft 

het laatste deel van de financiering van de Amsterdamse Cultuurlening. De overeenkomst  tussen 

het AFK en Cultuur+Ondernemen hieromtrent wordt in 2020 geëvalueerd. Inzake de openstaande 

posten 2014-2016 zijn er inmiddels herinnerings- en aanmaningsacties ondernomen opdat deze 

dossiers kunnen worden afgehandeld. 
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Het overzicht inzake de projectsubsidies ultimo 2019 ziet er als volgt uit:

7. Nog te betalen projectbijdragen en toekenningen

jaren saldo  
1 januari 2019

toegekend  
2019

lager 
vastgestelde 

en ingetrokken 
bijdragen

betaald saldo  
31 december  

2019

Bijdragen 2010 20.000 20.000
Bijdragen 2012 500  1.500 -1.000
Bijdragen 2013 28.801 28.801
Bijdragen 2014 30.609 20.000 10.609
Bijdragen 2015 68.624 31.850 36.774
Bijdragen 2016 663.727 4.696 434.201 224.830
Bijdragen 2017 824.522 70.097 584.485 169.940
Bijdragen 2018 3.623.338 106.979 2.699.520 816.839
Bijdragen 2019 7.684.048 56.314 4.090.211 3.537.523

5.302.071 7.684.048 259.586 7.840.267 4.844.316

8. Nog te betalen meerjarige bijdragen

saldo  
1 januari 2019

toegekend 
2019

lager 
vastgestelde 

en ingetrokken 
bijdragen

betaald saldo  
31 december 

2019

tweejarige 
amateursubsidies  
2017-2018

 2.929  1.446.000 4.428 1.398.501 46.000

Tweejarige subsidies 
professionele kunst 
2017-2018

97.992  45.448 43.365 9.179

Tweejarige subsidie 
professionele kunst 
2019-2020

2.039.708 1.019.854 1.019.854

Vierjarige subsidies 
professionele kunst 
2017-2020

45.610.451 209.294 23.254.892 22.564.853

Innovatiebudget 
meerjarig 
gesubsidieerden

512.687 2.047.584  30.000 1.107.471 1.422.800

48.263.767 3.702.878 79.876 26.824.083 25.062.685

In dit overzicht zijn de diverse meerjarige subsidies professionele kunst opgenomen, alsmede  

de Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst en de innovatieregeling. Net als bij de project-

subsidies is in bovenstaande staat de stand begin van het jaar verwerkt, de toekenningen in 

2019, eventuele intrekkingen of lagere vaststellingen en de uitbetaling in 2019. Het resterende 

saldo wordt in 2020 verder uitbetaald en in 2021 afgerekend.
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9. Crediteuren en overige schulden

31 december 2019 31 december 2018

Crediteuren
Diverse crediteuren inkoop  61.275  66.630 
Betalingen onderweg dd. 31/12  26.736  40.509 

Totaal Crediteuren  88.011  107.139 

Overige schulden
Toegekende subsidies projecten 2020  341.269  -   
Toegekende subsidies AK meerjarig 2020  675.500  -   

Totaal Vooruit toegekende subsidies  1.016.769  -   

Totaal Crediteuren en overige schulden  1.104.780  107.139 

10. Belastingen, pensioenpremies en personele kosten

31 december 2019 31 december 2018

Loonheffing voorgaande jaren  93.070  84.075 

Nog te betalen reservering vakantiegeld  49.864  41.268 
Nog te betalen vakantiedagen  34.481  25.836 
tussenrekening  1.375 
Nog te betalen pensioenpremies  22.625 

 178.790 173.804

Bedrag loonheffing betreft de nog te betalen post over december 2019, die in 2020 is voldaan. 

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

2019 tot en met december 2019 en vastgelegd in de salarisadministratie. Dit vakantiegeld wordt 

uitbetaald in mei 2020. Jaarlijks vindt een inventarisatie plaats van de nog resterende vakantie-

dagen/verlofdagen en worden deze gekapitaliseerd tegen de nominale kosten. In 2019 was  

er een lichte stijging van niet opgenomen verlof in vergelijking met 2018, vandaar dat dit bedrag 

is verhoogd. De last is verwerkt in de staat van baten en lasten.
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11. Nog te betalen kosten en vooruit ontvangen bedragen

31 december 2019 31 december 2018

Vooruitontvangen gemeente Amsterdam inzake 
gehonoreerde bezwaarzaken

 224.819  449.638 

Overlopende posten
Vooruitontvangen bedragen gemeente Amsterdam volgend 
jaar

 9.135.708  9.054.220 

Juridische- en advieskosten  26.033  17.000 
Nog te betalen prijzengelden  24.698 
Accountants- en bankkosten  10.296  10.484 
Diversen  9.023  29.421 
ICT-kosten  6.093  4.027 
Uitzendkrachten en overige inhuur  4.816 
Verzekeringen  2.000 
Communicatiekosten  4.100 
3Package Deal  4.000 

9.443.485  9.572.890 

Het vooruit ontvangen bedrag van de gemeente Amsterdam betreft de subsidies die zijn toege-

kend op bezwaar voor de vierjarige subsidie (periode 2017-2020) in 2017. Per jaar onttrekken 

we het jaardeel dat uitbetaald wordt aan betreffende organisaties. 

De overlopende posten zijn diverse kosten 2019 waarvan de factuur eerst in 2020 is ontvangen 

en de betaling derhalve in 2020 plaats vindt, of overige nog te betalen bedragen inzake aan-

gegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn afgerond. Het bedrag van de 

gemeente Amsterdam ‘volgend jaar’ betreft het voorschot eerste kwartaal 2020 dat in december 

is overgemaakt.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen rechten

2019 was het derde 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 

jaarlijks namens de gemeente de Amsterdamprijs voor de Kunst uit. In 2019 bedroeg deze over-

eenkomst een totaal aan € 36.333.181 (inclusief de beheerslasten, het jaardeel van de beroeps-

zaken en een accres van 2,8% ten opzichte van de subsidie 2018).

Middels een brief heeft de gemeente in 2020 de jaarverantwoording van het AFK over 2018 

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.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 8 november 2018 de gemeentebegroting voor 

2019 vastgesteld waarin de bedragen voor de bedrijfsvoering van het AFK waren opgenomen. 

Op basis daarvan is de bijlage bij de overeenkomst tussen het AFK en gemeente (de financiële 

tabel) 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 beheers-

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

accres van 2,8%.
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Bij het schrijven van dit jaarverslag, is er uitwisseling met de gemeente aangaande de budgetten 

voor 2020. Deze betreffen de bedragen van 2019 als uitgangspunt, een accres van 0,9% en een 

tweetal nieuwe posten: ‘Pilot Programmering Broedplaatsen’ (€ 150.000) en ‘Pilot Cultuurcoach’ 

(€ 750.000), alsmede een bijdrage voor de uitvoering van de Pilot Cultuurcoach.

In de door de gemeenteraad van gemeente Amsterdam gehouden vergadering van december 

2019 zijn de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024 aangenomen. In dit plan is voor het AFK 

een uitbreiding van taken voorzien in deze periode, met bijbehorende budgettering. Tevens is 

voorzien in een verhoging van het budget voor de bedrijfsvoeringskosten voor het AFK. Dit na 

uitvoerige gesprekken met de afdeling Kunst & Cultuur. Hiermee wordt structureel voorzien in 

een betere mogelijkheid de bedrijfsvoering van het AFK ook in genoemde kunstenplanperiode 

voort te zetten.

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 2019 in totaal  

€ 85.102. De voorschotten op de energie- en servicekosten bedroegen € 33.097. De huurlasten 

worden door Stadsherstel voor 2020 met 2,6% verhoogd. 

Het AFK werkt met I&O Netsys als externe systeembeheerder voor de computers en infrastruc-

tuur op basis van overeenkomst voor dienstverlening. Dit geldt ook voor onze web omgeving  

en ‘Mijn AFK’, dat bij Hensel Hosting wordt gehost. Daarnaast is VBVB onze leverancier voor de 

telefonie en werken we met een virtuele telefooncentrale die door hen wordt gehost.

 

De verzekeringen zijn ondergebracht bij het Verzekeringsbedrijf van de gemeente Amsterdam 

(VGA), behoudens de ziekterisicoverzekering voor het personeel die bij Nationale-Nederlanden 

is ondergebracht. Daaraan gekoppeld is een abonnement bij ArboNed voor de Arbodiensten.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

Algemeen

Met ingang van deze jaarrekening 2019 vermelden we bij de toelichting op de staat van baten 

en lasten ook de gegevens van de jaarbegroting van het betreffende jaar. De jaarbegroting komt 

voort uit de door de gemeente Amsterdam goedgekeurde meerjarenbegrotingen, zoals opge-

nomen in het AFK beleidsplan 2017-2020. Deze begrotingen zijn in 2016 opgesteld en houden 

geen rekening met zaken als mutaties in afspraken en jaarlijkse accressen. Deze worden wel 

 verwerkt in de jaarbegrotingen. Zo is er in de jaarbegroting 2019 rekening gehouden met de 

tijdelijke uitbreiding van middelen voor de bedrijfsvoering, zoals door de gemeente in hun brief 

van 6 december 2018 is opgenomen. In de toelichting bij de diverse onderdelen van de staat 

van baten en lasten gebruikt het AFK de jaarbegroting als referentie.

Conform indeling van de staat van baten en lasten volgen hieronder eerst de baten en lasten  

van de diverse subsidieregelingen en vervolgens de baten en lasten van de bedrijfsvoering  

van het AFK.

Baten

Het AFK ontvangt zijn inkomsten louter van de gemeente Amsterdam. In de overeenkomst  

uit 2016 zijn afspraken geformuleerd inzake de werkzaamheden en het verstrekken van   

meerjarige subsidies, projectsubsidies, activiteiten (in 2018 omgezet naar uitvoeringskosten)  

en beheerslasten. 

12. Subsidiebaten projectsubsidies 2019

projectsubsidies realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018

Regeling projectsubsidies 
Professionele Kunst

 5.757.803  5.752.398  5.598.067 

Regeling projectsubsidies 
Amateurkunst

 1.219.468  1.219.479  1.186.253 

Amsterdamprijs voor de Kunst  105.000  110.405  105.000 
Regeling tweejarige Amateurkunst  703.674  703.681  684.508 

Totaal Projectsubsidies  7.785.945  7.785.963  7.573.828 

De baten projectsubsidies zijn conform tabel overgemaakt en de besteding hiervan wordt  

in deze jaarrekening verder verantwoord.



Jaarrekening 2019 / 53

13. Subsidiebaten meerjarige subsidies en innovatiebudget

realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018

Tweejarige Professionele Kunst  1.051.478  1.051.478  1.022.830 
Vierjarige Professionele Kunst  23.043.141  23.043.141  22.415.317 
Bijdrage bezwaarzaken  
vierjarige professionele kunst

 224.819  224.819  224.818 

Innovatiebudget  1.577.217  1.577.217  1.534.245 

Totaal Kunstenplansubsidies  25.896.655  25.896.655  25.197.210 

De baten meerjarige subsidies en innovatiebudget zijn conform tabel overgemaakt en de 

 besteding hiervan wordt in deze jaarrekening verder verantwoord. De bijdrage bezwaarzaken 

vierjarige professionele kunst betreft het jaardeel van het bedrag dat het AFK in 2017 van de 

gemeente vooruit ontvangen heeft inzake de toegekende bezwaar- en beroepzaken 2017-2020. 

Het laatst resterende deel hiervan is verantwoord op de balans onder ’11. Vooruit ontvangen 

bedragen’. 

14. Lager vastgestelde en ingetrokken bijdragen

realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018

Uit toekenningen verslagjaar
Professionele kunst  209.769  -  287.158 
Cultuurparticipatie  31.451  -  35.422 
Waarderinssubsidie Amateurkunst 
(Tweejarige subsidies 
Amateurkunst)

 4.428  -  5.858 

Uit toekenningen voorgaande 
jaren
Professionele kunst  20.000  -  4.862 
Cultuurparticipatie  1.500  -  5.000 

Meerjarige subsidies
Tweejarige subsidies  54.627  - 
Innovatiesubsidie  30.000  - 

 351.775  -  338.300 

Gedurende elk jaar vindt verantwoording en afrekening plaats van de afgeronde projecten.  

In 2019 gold dat tevens de tweejarige subsidies 2017-2018. Dit betreft de projecten waarvan  

de subsidie in hetzelfde jaar is verleend, maar ook projecten die hun toekenning 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 (herbesteed-

baar). Indien dit niet gebeurt, worden de vrijkomende middelen opgenomen op de balans in 

een van de betreffende bestemmingsfondsen, opdat het geld voor de activiteiten beschikbaar 

blijft. Omdat elk jaar onbekend is wat er wordt afgerekend, hoe die afrekening verloopt en hoe 

de vaststellingen plaatsvinden, wordt er in de begroting geen rekening gehouden met deze 

inkomsten.
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Lasten

We kunnen constateren dat de door de gemeente Amsterdam beschikbaar gestelde middelen 

voor de diverse regelingen goed gebruikt worden. De instellingen weten het AFK goed te 

 vinden. Door wekelijks budgetoverzichten te maken, houden we voor de projectsubsidies 

 nauwlettend vinger aan de pols. Gedurende 2019 bleek een grote druk op de budgetten, door 

een combinatie van aantallen aanvragen, de kwaliteit hiervan en hoogte van de aangevraagde 

 bedragen. Vooral bij de projectsubsidies Professionele kunst en met name bij de disciplines 

beeldende kunst, film en bij muziek/muziektheater was dit het geval. 

15. Activiteitenlasten projectsubsidies en Amsterdamprijs

projectsubsidies realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018

Regeling projectsubsidies 
Professionele Kunst

 6.808.442  5.811.259  5.880.803 

Regeling projectsubsidies 
Cultuurparticipatie

 652.015  1.272.935  420.810 

Amsterdamprijs voor de Kunst  105.000  105.000  105.000 
Regeling tweejarige Amateurkunst  723.000  703.681  695.163 

Totaal Projectsubsidies 
(Tweejarige subsidies 
Amateurkunst)

 8.288.457  7.892.875 7.101.776

De activiteitenlasten vallen in 2019 fors hoger uit dan begroot (per saldo € 395.582).

Belangrijkste oorzaak hiervoor is de verwerking van de Regeling projectsubsidies Professionele 

kunst (negatief € 997.183 ten opzichte van begroot) versus die van Amateurkunst 

(Cultuurparticipatie) (€ 620.920 positief ten opzichte van begroot). Per saldo voor die twee 

 subsidies gecombineerd een hogere uitgave ten opzichte van de begroting van € 376.263.

Het AFK constateerde in 2019 een forse druk op het projectenbudget professionele kunst, 

 alsmede op de budgetten spreekuren (onderdeel bedrag Cultuurparticipatie). In het jaar-

verslagdeel wordt hier nader op ingegaan. Het AFK heeft besloten om vanuit de eerder vrij-

gekomen middelen (herbesteedbare middelen uit voorgaande jaren, die waren toegevoegd  

aan de reserve projectsubsidies 2017-2020) een bedrag van maximaal € 600.000 extra ter 

beschikking te stellen hiervoor. In de resultaatverwerking is dit verder meegenomen. Deze 

 maatregel toont aan dat genoemde budgetten anno 2020 aan de te lage kant zijn, voor de 

 hoeveelheid van  aanvragen die binnenkomen, de kwaliteit ervan en de hoogte van de   

gevraagde bijdragen. 
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15.2 Activiteitenlasten projectsubsidies speciale projecten en additionele taken

realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018

verleende bijdragen Speciale 
projecten

 76.641  -  7.500 

Totaal Projectsubsidies  76.641  -  7.500 

Speciale projecten worden niet vooraf begroot als deze niet voorafgaande aan een begrotings-

jaar al bekend zijn. Het hier verwerkte bedrag is de resultante van de toekenning uit 2018 aan 

Mensen Maken Amsterdam, waarvoor op de balans een bedrag gereserveerd is en een toeken-

ning uit 2017 (ook geplaatst op de balans), die niet geheel gebruikt hoefde te worden.

15.3 Activiteitenlasten meerjarig en innovatiebudget

realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018

Kunstenplansubsidies
Tweejarige Professionele Kunst  1.019.854  1.051.478  878.044 
Vierjarige Professionele Kunst  23.254.892  23.267.960  22.621.490 
Innovatiebudget  2.047.584  1.577.217  728.850 

Totaal Kunstenplansubsidies  26.322.330  25.896.655  24.228.384 

De realisatie 2019 valt hoger uit dan begroot, met name doordat het innovatiebudget boven 

beschikbaar is gehonoreerd (€ 470.367 meer uitgegeven). Het is duidelijk dat de in 2019 

 aangepaste regeling een succes is. Er zijn fors meer aanvragen ingediend dan in 2018 en  

mede doordat ook het maximale aanvraagbedrag verhoogd is van € 37.500 naar € 50.000  

leggen de toekenningen een groter beslag op de beschikbare middelen. Toen dit tussentijds 

gesignaleerd werd, heeft het AFK besloten om het budget eenmalig met € 250.000 te verhogen, 

uit de niet bestede middelen van eerdere jaren (gereserveerd op reserve Kunstenplansubsidies  

2017-2020). Doordat er tegen het einde van het jaar een gecombineerde aanvraag van een 

drietal instellingen, die positief gehonoreerd zou worden, nog in het proces van besluitvorming 

zat, bovenop een aantal al gehonoreerde aanvragen is de realisatie hoger uitgepakt dan bedoeld. 

Dit legt een beslag op de nog beschikbare middelen voor innovatie in 2020.

Bedrijfsvoering AFK

Het AFK krijgt van de gemeente Amsterdam een bepaald bedrag voor de uitvoering van 

haar taken (bijdrage beheerslasten), alsmede voor de organisatie van bepaalde activiteiten 

(Uitvoeringskosten).

Daarnaast zijn er afspraken over de mogelijke onttrekking vanuit de daartoe beschikbare  

reserve kunstenplan 2017-2020. 
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16. Bijdrage beheerslasten en uitvoeringskosten

realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018

Bijdrage gemeente Amsterdam 
Beheerslasten

 2.191.876  2.191.876  2.131.710 

Bijdrage uitvoeringskosten  106.930  106.930  104.000 

 2.298.806  2.298.806  2.235.710 

De bijdrage van de gemeente is conform de tabel overgemaakt.

17. Beheerslasten personeel

gemiddeld aantal 
fte’s 2019

realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018

Formatie
Directeur-bestuurder  1,0  158.636  147.516 
Adjunct-directeur  1,0  78.934  117.531 
Secretarissen  3,1  311.427  330.056 
Staf  4,4  342.287  337.152 
Teammedewerkers  1,8  101.270  96.996 
Communicatie  1,8  145.416  147.112 

Secretariaat en 
directiemedewerker

 2,0  138.566  89.652 

Financiën  2,7  242.670  214.107 
Cultuurverkenners  
(2018 vanaf 1-7-2018)

 1,1  53.446  22.119 

Stagiaires, oproepkrachten  
en vrijwilligers

 1,0  4.598  2.993 

overige formatielasten (geen fte’s)  2.961 
Formatielasten  19,9  1.580.211  1.946.118  1.505.234 

Tijdelijke inhuur (voor oa. 
(ziekte)vervanging) en overige 
kosten
Inhoudelijke en zakelijke 
beoordeling

 21.741 0  53.810 

Flexibele schil (tijdelijke inhuur)  164.957  38.782  84.579 
Juridische zaken  40.394  30.000  - 
Overige kosten meerjarige 
regelingen

 22.697  38.000  13.033 

ICT/P&O/Financiën  6.025  10.000  23.650 
Overige Personeelslasten  162.933  121.280  141.361 
Doorbelaste personeelskosten en 
uitkeringen

 -42.272 

 376.475  238.062  316.433 

1.956.685 2.184.180 1.821.667

Grootste kostenpost bij het AFK zijn de personele lasten. De formatielasten waren begroot op 

€ 1.946.118. Hiervoor is een opstelling van formatie (‘personeel in dienst’) gemaakt die nodig  

is om de taken goed uit te kunnen voeren. Deze formatielasten liggen hoger dan in de oorspron-

kelijke meerjarenraming was opgenomen. Dekking van deze hogere begrote kosten komt uit  

de toestemming van de gemeente om een gedeelte van niet bestede middelen hiervoor aan  

te wenden.
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Deze toestemming is eind 2018 verkregen en het AFK had tot die tijd, zekerheidshalve, geen 

extra personeel aangenomen. Ook in 2019 is het AFK zeer terughoudend geweest met het 

 (permanent) invullen van de vacatureruimte. Dit is te zien aan het totaal van de gemiddeld  

aantal fte’s dat in 2019 19,9 bedraagt tegen 19,1 in 2018. 

Dit verklaart ook de lagere lasten formatie ten opzichte van de begroting (voordeel € 365.907). 

Het AFK heeft ervoor gekozen om middels uitbreiding van de flexibele schil (hogere last ten 

opzichte van begroot van € 126.175) extra menskracht gericht in te zetten, alsmede door 

het inzetten van enkele medewerkers op uitzendbasis (hogere overige personeelslasten van 

€ 41.653). Grotendeels betreft het hier tijdelijke inval/vervanging vanwege onder meer een half 

jaar sabbatical van een medewerker, vervanging van een gedetacheerd medewerker,  vervanging 

van vertrokken medewerkers waar de vertrekdatum niet aansloot bij de in dienst datum van de 

nieuwe medewerker. De post Juridische zaken is hoger uitgevallen vanwege alle voorbereidin-

gen van de vierjarige regeling 2021-2024 en de nieuwe Regeling Innovatie & Ontwikkeling. De 

opbrengsten ‘doorbelaste personeelskosten en uitkeringen’ betreffen de  vergoeding voor de 

detachering van een medewerker en de ontvangen UWV-gelden inzake  

een zwangerschapsverlof.

Samenvattend is te concluderen dat door de goede bewaking en sturing op het budget, de 

 personeelskosten in totaal binnen beschikbaar budget zijn gebleven (met € 227.494), waardoor 

er een kleiner beroep hoeft te worden gedaan op de mogelijkheid om het tekort bedrijfsvoering 

uit de reserve te dekken. De niet bestede middelen zijn een aanvulling op het budget voor 2020, 

wanneer de meerjarige subsidies 2021-2024 worden behandeld. 
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17A. WNT-verantwoording 2019 Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

De WNT is van toepassing op Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Het voor 

AFK toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000. Het betreft hier het algemeen 

bezoldigingsmaximum.

bedragen x € 1 A. Birnie

Functiegegevens directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 
Dienstbetrekking  ja 

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 127.736
Beloningen betaalbaar op termijn  19.831 
Subtotaal  147.567 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 

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

Totale bezoldiging 147.567

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

Gegevens 2018

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

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  189.000 

Totale bezoldiging  135.901 

De inkomsten uit nevenfuncties van directeur-bestuurder A. Birnie bedroegen  

in 2019 € 8.782. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging

 

Nevenfuncties directeur-bestuurder Annabelle Birnie

• Lid raad van toezicht Stichting Anne Frankhuis, Amsterdam 

• Bestuurslid Fonds van Rede, Boijmans van Beuningen, Rotterdam 

• Bestuurslid Wertheimer Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Amsterdam

• Bestuurslid VandenBroek Foundation, Sassenheim 

• Bestuurslid JK Art Foundation, Vught

• Lid raad van advies Huis van het Boek, Den Haag

• Jurylid Johannes Vermeer Prijs 

• Lid raad van toezicht Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 (t/m 17 december 2019)
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18. Beheerslasten communicatie en projectadvisering

realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018

Communicatie  47.977  56.000  39.235 
Kosten projectadvisering 
(beoordelingen en bezwaren)

 112.696  67.000  120.225 

 160.673  123.000  159.460 

De kosten communicatie zijn in 2019 binnen begroting gebleven, ondanks hogere las-

ten (€ 6.571) voor jaarverslag (vanwege de nieuwe opzet van het online gedeelte) en events 

(€ 1.802 hoger dan begroot). Dit is gecompenseerd door zorgvuldig om te gaan met de kosten 

voor de website (€ 2.061 binnen begroot) en de overige communicatiekosten. 

De projectadvisering kent een forse overschrijding, die het AFK tijdig in beeld had. Het verschil 

met de begroting bedraagt € 45.696. Dit is vooral te verklaren vanuit de meerkosten van de 

 projectadviezen zelf: € 36.808. € 13.125 daarvan betreft de werving en selectiekosten voor  

de adviescommissies voor het aanvraagproces meerjarige subsidies 2021-2024, die hier zijn 

verantwoord. De kosten voor de verstrekte adviezen kennen een overschrijding van € 26.075. 

Dit komt mede door een aanpassing van de tarieven voor adviezen en doordat er meer adviezen 

gevraagd zijn, gezien groter aantal hogere aanvragen. De kosten voor bezwaarcommissie vielen 

juist weer € 4.319 voordeliger uit dan begroot, door het geringe aantal zaken dat te behandelen 

was.

19. Beheerslasten materieel overig

realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018

Huisvestingskosten  132.678  137.906  126.206 
Afschrijvingskosten  37.664  69.530  43.232 
Bureaukosten  118.654  134.260  159.227 
Kosten Raad van Toezicht  1.037  2.000  6.151 

 290.033  343.696  334.816 

De overige materiële kosten pakken, mede door terughoudendheid, positief uit ten opzichte  

van begroot en ook in vergelijking met voorgaand jaar. Inzake de afschrijvingskosten zal in  

2020 een herziene raming volgen vanuit een meerjarig investeringsplan dat de volgende 

Kunsten planperiode overbrugt. 

De bureaukosten kennen een scala aan posten die geen grote verschillen tussen begroot en 

werkelijk opleveren. Een enkele begrotingspost zal in de toekomst aangepast worden aan de  

te verwachten vaste hogere of lagere werkelijkheid versus huidige raming. 



Jaarrekening 2019 / 60

20. Uitvoeringskosten

realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018

kosten prijsuitreiking en jury 
Amsterdamprijs voor de Kunst

 69.039  63.000  60.336 

3Package Deal kosten 
eindpresentatie

21.877  20.000  

AFK in de wijk (‘AFK x’)  4.996  10.000  6.065 
Internationale missie  2.928  6.000  6.192 
City, Company & Crowd  
(was Kunst³) 

 15.000  9.411 

98.840  114.000 82.003

Met ingang van 2018 heeft het AFK de mogelijkheid om de uitvoeringskosten voor diverse 

 activiteiten die ze zelf organiseert apart te begroten en verantwoorden. Er staat een budget van 

€ 106.930 tegenover. De budgetcomponenten worden nog ingeregeld en er is nog geen door-

rekening van personele kosten of overhead op toegepast. We constateren dat de uitvoerings-

kosten Amsterdamprijs voor de Kunst oplopen, doordat er hogere locatiekosten gemaakt moeten 

worden dan in het verleden. De realisatie van Kunst³ (m.i.v. 2019 City, Company & Crowd) pakt 

lager uit doordat hiervoor in 2019 nog gebruik is gemaakt van een reservering op de balans. 

21. Rentebaten, bankkosten en overige baten en lasten

realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018

rentebaten  3.699  4.000  5.947 
Bankkosten  -1.113  -1.000  -1.278 
Overige baten en lasten  10.994  -  4.238 

 13.580  3.000  8.907 

De rentebaten staan al jaren onder druk door de lage rentestand. Voor 2020 wordt zelfs een 

negatieve rente verwacht, nu de banken hogere banksaldi gaan belasten. De bankkosten betref-

fen de standaardkosten (account, digitale verwerkingskosten, betaalpassen en beheer) voor 

het voeren van de rekeningen bij de ING, ABN AMRO en ASN Bank. De overige baten en lasten 

betreffen onder andere een bijdrage van Bureau Broedplaatsen aan de kosten 3Package Deal 

en het verwerken van diverse afrondingsverschillen.

Amsterdam, 16 maart 2020

Annabelle Birnie

directeur-bestuurder

Raad van Toezicht

Heikelien Verrijn Stuart (voorzitter)

Erik van Ginkel (waarnemend voorzitter)

Matthijs ten Berge

Simone van den Ende

Rutger Hamelynck

Sietze Haringa

Charl Landvreugd (per 1 juni 2019)

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 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 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 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in  

de relevante 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 

2019 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 2019;

2) de staat van baten en lasten over 2019; en

3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

 verslaggeving 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 2019. Onze verantwoordelijk-

heden 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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Paragraaf betreffende overige aangelegenheden

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatie-

bepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT,  

niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake 

is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele 

dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 

alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

 informatie, 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 ver-

antwoordelijk 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 
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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 verslaggevings-

stelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronder-

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

te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

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 

 redelijkerwijs 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, 16 maart 2020 Ref: BvH.2020.629000

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 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidsei-

sen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

 materieel 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- 

informatie 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 ver-

slaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

 jaarrekening staan.

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aan-

vaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of  

er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen 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 jaarre-

kening. 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 

 transacties 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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Regeling projectsubsidies Professionele kunst 2019 

BEELDENDE KUNST, FOTOGRAFIE, NIEUWE MEDIA EN VORMGEVING 2019

Naam project, programma, plan Aanvrager Soort aanvraag Verleend in euro *)

Molenwijk, van artefact tot amulet M. (Magda) Augusteijn Community Art-project 8.660

Vrouwen van Nieuw-West Stichting Pakhuis de Zwijger Community Art-project 40.000

De Stoplap S.J.M. (Sanne) van de Goor Community Art-project 8.500

SALON/CRAFT 2019-2021 SALON/ Community Art-project 25.000

Fashion Collective: Community by Design K.A. (Karim) Adduchi Community Art-project 24.770

Non Native Native Embassy N. (Nuankhanit) Phromchanya Community Art-project 20.550

Still I Rise B.E. (Bernice) Medema Community Art-project 5.000

Stretching is a Matter of Spelling N.P. (Anastasia) Papadopoulou Maandelijks spreekuur 5.000

Lost in Depiction/part two E. (Eva) Hoonhout Maandelijks spreekuur 5.000

Lightspace 20 years - Tamar Frank T. (Tamar) Frank Maandelijks spreekuur 5.000

Vital practices: Self-experimentation as 
art and science

A.M. (Ana María) Gómez López Maandelijks spreekuur 2.500

DIT WORDT HET NIEUWS Stichting ACED Maandelijks spreekuur 5.000

Homies M.M. (Monica) Mays Maandelijks spreekuur 5.000

Het nadeel van de twijfel Y.L. (Ype) Driessen Maandelijks spreekuur 4.870

Nosetalk N.B. (Niklaus) Mettler Maandelijks spreekuur 3.000

Faces on the Ferry R.A. (Rachelle) Meyer Maandelijks spreekuur 4.760

As Above, So Below M. (Mark) IJzerman Maandelijks spreekuur 4.700

“Let’s Get in Touch” Z. (Zaira) Pourier Maandelijks spreekuur 5.000

The Yellow Papers J. (Philip) Baber Maandelijks spreekuur 5.000

Weaving Realities A. (Aldo) Esparza Ramos Maandelijks spreekuur 5.000

Evita Vasiljeva’s solo exhibition at Marwan E. (Evita) Vasiljeva Maandelijks spreekuur 5.000

The Psychoanalysis of Fire K.M. (Kitty) van Ekeren Maandelijks spreekuur 5.000

A Journey of Migrations A.M. (Ana) Bravo Perez Maandelijks spreekuur 5.000

SALON TOUTOU J. (Josephine) van Schendel Maandelijks spreekuur 3.756

Germano S.M. (Sarah Mei) Herman Maandelijks spreekuur 5.000

I say hello to the ground and choose 
to be happy

M.H. (Mong-Hsuan) TSAI Maandelijks spreekuur 5.000

Alive to Die J. (Juri) Sato Maandelijks spreekuur 5.000

PLAY D. (Daniella) Rubinovitz Maandelijks spreekuur 5.000

Test Press H. (Henk) Groenendijk Maandelijks spreekuur 4.300

Garagefest x ODAM  
Samenleven in de nieuwe stad

E.N. (Ella) Overkleeft Maandelijks spreekuur 5.000

Everything OK not OK P.J. (Pieter) Numan Maandelijks spreekuur 5.000

On Resilience F.T. (Filippo) Tocchi Maandelijks spreekuur 5.000

I want to belong to the living I.A. (Isfrid Angard) Siljehaug Maandelijks spreekuur 3.928

Yo soy otro tú, tú eres otro yo R.A. (Robin Alysha) Clemens Maandelijks spreekuur 5.000

‘Boterhammen Chow’ G.C. (Gijsje) Heemskerk Maandelijks spreekuur 5.000

Pas de Deux J. (Jaap) Beyleveld Maandelijks spreekuur 4.936

Stand Your Ground N.M. (Nine) Parre Maandelijks spreekuur 5.000

Thought about a Thought (Werktitel) J. (Josse) Pyl Maandelijks spreekuur 5.000

Fighting dead or non existing spirits or, 
do we need German Romanticism to 
imagine revolution 

S. (Sonia) Kazovsky Maandelijks spreekuur 5.000

Pleasure-Pain P.J. (Philipp) Gufler Maandelijks spreekuur 5.000

ONE TIME GROUND ZERO J.T. (Jaakko) mr. Myyri Maandelijks spreekuur 5.000

Indebt Studio : Open Atelier T.M. (Tom) Galesloot Maandelijks spreekuur 5.000
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Naam project, programma, plan Aanvrager Soort aanvraag Verleend in euro *)

Everything Must Go M. (Martin) Kistemaker Maandelijks spreekuur 5.000

on/kunst #2 en #3 J.M.W. (Jan) Rooduijn Maandelijks spreekuur 2.500

Permanente Projecties K. (Klaske) Oenema Maandelijks spreekuur 3.000

IK MAG ZIJN WIE ER IS E. (Erik) Alkema Maandelijks spreekuur 4.900

Un/folding-interventions A. (Arefeh) Riahi Maandelijks spreekuur 4.995

The Finger Rub Rug L.A. (Laura) Dima Maandelijks spreekuur 5.000

Woza Sisi F.H. (Flip) Bool Maandelijks spreekuur 4.950

Water-thieves and time-givers S.M. (Sissel Marie) Tonn Maandelijks spreekuur 4.000

Kloppen AUB bel is kapot B.T. (Bergur) Anderson Maandelijks spreekuur 4.732

A dissonance of landscapes A. (Aram) Lee Maandelijks spreekuur 4.000

When I come to you, tears become a 
dance

L. (Long) Wu Maandelijks spreekuur 5.000

The struggle is real R. (Roosje) Verschoor Maandelijks spreekuur 4.600

The taste of earth is Halva M. (Maria) Khajadourian Maandelijks spreekuur 5.000

YET THERE ARE MOMENTS WHEN THE 
WALLS OF THE MIND GROW THIN

R.M. (Reza) Mirabi Maandelijks spreekuur 5.000

Occulting Disk J.F.P. (Jean-François) Peschot Maandelijks spreekuur 5.000

Real Virtuality V.C. (Vincent) Ceraudo Maandelijks spreekuur 4.725

Kabane L. (Lukas) Heistinger Maandelijks spreekuur 4.900

Een lijn kan je ook samen trekken L. (Liesje) van den Berk Ontwikkeling 15.000

Ontwikkeltraject Radna Rumping R. (Radna) Rumping Ontwikkeling 13.800

Confluential Shift J.N. (Judith) Quax Ontwikkeling 15.000

De Feministische Handwerk Partij E. (Emmeline) de Mooij Ontwikkeling 14.995

LAND - WALK - SCAPE D.M. (Dorien) de Wit Ontwikkeling 15.000

Project Walter Benjamin en Albert S M. (Maurice) Bogaert Ontwikkeling 15.000

Werkperiode Turkije S. (Samuel) Otte Ontwikkeling 13.527

Performance as female resistance D.A. (Dorothé) Orczyk Ontwikkeling 10.600

Under the influence: cosmic space versus 
domestic space

V. (Vincent) Verhoef Ontwikkeling 15.000

Van internationale ervaring, via materiaal 
onderzoek en -experiment, naar 
ontwikkeling van mijn kunstenaarschap in 
Amsterdam

T. (Tim) Breukers Ontwikkeling 15.000

Peak of Eternal Light J. (Jorge) Mañes Rubio Ontwikkeling 15.000

Abacus B.I. (Bilal) Chahal Ontwikkeling 15.000

Bea McMahon New Work J.E. (Beatrice) ms McMahon Ontwikkeling 15.000

HUMUS M.C.Q. (Marielle) Videler Ontwikkeling 15.000

parrhesia in the city U.M. (Ulrike) Möntmann Ontwikkeling 15.000

Ontwikkeling studio Marko Bakovic M. (Marko) Bakovic Ontwikkeling 10.000

Kunstenaar-curatorschap in (post) 
Koloniaal Europa

R. (Raul) Balai Ontwikkeling 15.000

Ontwikkelplan M.P. (Marc Philip) van Kempen Ontwikkeling 15.000

Reflecting Archives E.B. (Belit) Sag Ontwikkeling 15.000

Guess who’s coming to dinner too? P.E. (Patricia) Kaersenhout Ontwikkeling 15.000

Ziwzih Ziwzih OO-OO-OO S.L. (Sophie) Lee Ontwikkeling 15.000

Few perfect gardens- various projects 
2019-20

D. (Dan) Walwin Ontwikkeling 15.000

The Great Weave F. (Fleur) van Dodewaard Ontwikkeling 15.000

ontwikkelbudget Chris Teerink J.C. (Chris) Teerink Ontwikkeling 12.540

Ontwikkeltraject Bas Hendrikx S.P. (Bas) Hendrikx Ontwikkeling 15.000

Nieuwe presentatievorm van de Hortus 
Conclusus

E.C. (Emilie) Hudig Ontwikkeling 14.301
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Naam project, programma, plan Aanvrager Soort aanvraag Verleend in euro *)

Stilstand P. (Pim) Zwier Ontwikkeling 9.750

ontwikkelbudget Jaap de Ruig J. (Jaap) de Ruig Ontwikkeling 9.228

X (werktitel) M. (Maartje) Fliervoet Ontwikkeling 15.000

Artists Don’t Get Mad at Museums, They 
Get Even

S.M. (Suzanne) Wallinga Ontwikkeling 15.000

A Kangaroo Whose Heads Was On Fire B.L.J. (Bart) Groenendaal Ontwikkeling 15.000

Bioregonition C.C. (Christiaan) Zwanikken Ontwikkeling 10.000

I Was Here M. (Merel) van ‘t Hullenaar Ontwikkeling 10.000

I Was Here N.M. (Niels) Vis Ontwikkeling 10.000

‘Vergeet nooit te dromen’ Stichting Vrienden OLVG Opdrachtgeverschap 51.000

Nicole Eisenman NACH DBMO B.V. Opdrachtgeverschap 100.000

‘Passage’ Sloterdijk Stichting Largo Opdrachtgeverschap 24.185

Social Capital TAAK Opdrachtgeverschap 60.000

De bultrug Surfing4art Opdrachtgeverschap 3.436

Van heinde en ver Stichting Perron Oost Opdrachtgeverschap 20.000

Amsterdam Light Festival #8 Disrupt! Amsterdam Light Festival Opdrachtgeverschap 75.000

Trust in the Blockchain Society debate 
series

Stichting Archis Programma 12.500

‘100 jaar Vereniging Ons Suriname in 
Nederland: Een verborgen geschiedenis 
van Surinamers in Nederland’

New Urban Collective Programma 28.250

Machine Wilderness Artis Foamlab Programma 25.000

Van Hout en Lithium Cargo in Context Programma 9.920

Programmaserie mister Motley kiest Stichting mister Motley Programma 10.000

We Make M-ODE M-ODE Programma 20.000

/b/channel Fanfare Programma 13.344

The Hmm The Hmm Programma 10.095

ODAM Stichting Stem van de Nacht Programma 15.000

Story Station en programma 2019 Docking Station Programma 34.564

A Matter of (In)digestions La Cocina Programma 9.650

Parademuseum met Ted Noten T.J.M. (Ted) Noten Project 7.500

THE MODEST MASTER’S MESMERIZING 
SCREEN PRINT SHOP

Het Paleis van Typografisch 
Metselwerk

Project 7.500

SPEEDYHARMONYCOLLECTOR 
THINGSSWEATSHOP

H.M. (Hedwig) Vervoort Project 14.200

Muurschildering Leidse dwarstuin G. (Gerti) Bierenbroodspot Project 5.250

Summer School #3: Model 2050 Kunstenaarsverbijf Het Vijfde 
Seizoen

Project 12.500

 werktitel : sculptuur voor W139 A.H. (Ad) de Jong Project 9.208

A.Void L.E. (Lianne) ter Maat Project 8.109

Der Rausch F.L. (Frank) Koolen Project 6.000

Rehearsal H.H.M. (Heidi) Vogels Project 9.000

De Grote Kunstshow met Bas Kosters Musis @ Stadstheater Arnhem Project 7.500

ZEEN M.G.R. (Maurice) Scheltens Project 18.000

The Academy of the Sublime (TAotS) E.C. (Erik) Odijk Project 10.657

D-press Open Mind Project 15.000

Let’s Fly Away! Stichting Maria Austria Instituut Project 14.425

It Happens Anyway S. (Sachi) Miyachi Project 18.910

PROJECT STARTBLOK Stichting Picture Bridge Foundation Project 17.500

Amsterdam Ferry Festival 2019 Stichting Amsterdam Ferry Festival Project 30.000

Schone kunst, from niche to norm. N.O. (Nouchka) Huijg Project 5.950
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Naam project, programma, plan Aanvrager Soort aanvraag Verleend in euro *)

Buurtbanden Stichting Thuismakers Collectief Project 15.000

Issho-ni/Tomo-ni (re-creating pure 
wisdom, together!)

J. (Jikke) van Loon Project 16.020

ETEN! J.O. (Jorge) Camal Project 4.600

Radio RARA P.G. (Pieter-Paul) Pothoven Project 19.875

houtskool, het materiaal, de tekening E.A.S. (Lisanne) Sloots Project 3.500

Transversal Scepters I The Future of 
Justice

J.C.K. (Julia) Stein Project 22.350

Dus Wat Gaan Wij Doen @ De Ceuvel Vereniging De Ceuvel Project 7.500

Filip Vervaet (werktitel) Stichting Vlaams Cultuurhuis de 
Brakke Grond

Project 15.000

ONGEMAKKELIJK over het gat dat gaapt 
tussen wat de mens wil en wat de wereld 
hem te bieden heeft

C. (Claudia) Mulder Project 20.000

De slag om het Weilandje Vrije Geer T. (Tamar) Frankfurther Project 5.000

a perfect day 2 Stichting A Perfect Day Project 35.000

Buku Artes in media Project 7.000

Pleuriversum Arti et Amicitiae/Stichting Caspar 
Rapak

Project 20.000

ASCENDING Balthasar Prinsen Design Project 25.000

Common Good#2 Look Inside Stichting De oefening voor het echte 
leven

Project 16.000

MIM M. (Mehrshad) Tajfar Project 10.000

De Kracht van de Tuinsteden P. (Pernille) Lonstrup Project 7.223

Lentesneeuw in Amsterdam E.M.L. (Beppe) Kessler Project 8.678

Projectplan - Videokunst Chris Kondek C. (Chris) Kondek Project 12.500

Parklicht Polderlicht Project 17.000

Gender Monologues D. (Diana) Blok Project 24.632

PS1999-2019 J. (Jan) van der Ploeg Project 3.539

SEMANTIC NOISE A.A. (Aaro) Murphy Project 13.670

UN CONDITIONAL J.C.M. (Juul) Sadee Project 4.930

Two in a Coffin I.D. (Isabelle) Sully Project 5.605

de GROTE krimp S. (Sascha) Landshoff Project 8.950

City Circles Amsterdam WOW Amsterdam Project 20.000

Zachtaardig Radicaal Young Artsupport Amsterdam Project 26.300

Untouched Intimacies M. (Manique) Hendricks Project 5.000

They man-made, so I exist A.P. (Anastasija) Pandilovska Project 9.585

Maalstroom: Sporen van een landschap//
een landschap als een Ruïne.

J.C. (Jolanda) Jansen Project 6.500

Abramacabra Stichting Nest Foundation Project 9.000

De Droom van Stockhausen Stichting Interakt Project 20.000

UIT JE HOKJE A.M.F. (Martijn) Engelbregt Project 9.450

Solo Show at NeverNeverLand JCH (Joakim) Derlow Project 4.320

Dead Air A. (Aurélien) Lepetit Project 7.500

Familie Amsterdam Amsterdams 4 en 5 mei comité Project 9.813

Reading by Osmosis S. (Sema) Bekirovic Project 15.000

Welkom Today A.T.M. (Ad) van Denderen Project 22.000

Tourist Attraction Number One J.S.L. (Jimini) Hignett Project 16.236

Ik ben hier K.M.R. (Karlijn) van Diepen Project 15.195

PLAY STATION SLOTERDIJK GET LOST Project 30.000

Doorstart Pride Photo Award en  
editie 2019

Pride Photo Award Project 20.000
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DOEM Stichting WG Kunst Project 8.500

How To Show Up? A.Y. (Annie) Goodner Project 12.500

Reality Y.L.R. (Yasmijn) Karhof Project 12.500

The Miracle Garden 2019 E.C. (Elspeth) Diederix Project 15.000

FULL MOON R.J. (Robbie) Schweiger Project 10.830

Sacred Hill M.R. (Ali) Eslami Karrabi Project 18.000

PAPA in Amsterdam J.J. (Lino) Hellings Project 15.000

Schommelzolder Stichting Artery Project 22.580

Langs de Eeuwige Snelweg | Along the 
Eternal Highway. Revisiting the Via Appia 
Antica in Rome

Stichting Steunfonds Allard Pierson 
Museum

Project 10.000

Op reis met Wim Hofman Stichting WG Kunst Project 9.000

On Friendship/(Collateral Damage) 
III - The Third GaLUT: Baghdad, 
Jerusalem,Amsterdam

Metropool Internationale 
Kunstprojecten

Project 30.000

Input Party reeks R.S.S. (Rachel) Sellem Project 3.768

TRANSMISSION OF BEING S. (Sarah) Grothus Project 7.500

The Travels of Here and Now S.S. (Stéphanie) Saadé Project 23.000

transformatie [werktitel] Stichting Bradwolff Projects Project 25.000

Kunst is Lang - seizoen 6 Stichting mister Motley Project 14.500

SBK Sprouts Young Talents 2019 Stichting Beeldende Kunst 
Amsterdam

Project 7.500

ReUnion Network A. (Aiwen) Yin Project 15.000

#myowngender S.M. (Sevilay Maria) van Dorst Project 15.220

HAUNTED SEEING MACHINES 
Foregrounding the Spectre of the 
Medium in CCTV, Military Drones and A.I.

P. (Paula) Albuquerque Project 6.500

TouchMETell M. (Melanie) Bonajo Project 20.000

VETARM! - een fotodocument over 
Gewichtige Dames en Zware Jongens

J.W.C. (Willeke) Duijvekam Project 7.800

Taskforce Fashion 2033 M-ODE Project 10.000

9.15 A. (Anan) Striker Project 4.000

Good Neighbours K. (Klasien) van de Zandschulp Project 15.600

Sociëteit SEXYLAND Sociëteit SEXYLAND Project 38.000

PUK* solotentoonstelling F (Floris) TM Schonfeld Project 16.550

This clock before it existed S.R.R. (Smári) Róbertsson Project 3.200

OBSESSED! 2019 M. (Marina) Elenskaya Project 10.500

DIALOOG (voorlopige titel) M. (Maaike) Schoorel Project 13.000

Ruïnes in Transitie R. (Rene) Bosch Project 3.320

Soul Space M.C. (Tine) Wilde Project 3.705

OPEN ART ROUTE 2019 Stichting Open Ateliers Zuidoost Project 10.000

Programmering Manifold Books 
2019/2020

K. (Knut) Birkholz Project 13.262

stadman.lara Nude Weekend // + 
ondertitel: Het naakte lichaam, sensualiteit 
& Amsterdam’

M. (Mark) Stadman Project 10.139

Other Futures Stichting Mouflon/Other Futures Project 30.000

Kotomisi, de kracht van klederdracht Stichting Het Klederdracht Museum Project 15.000

ART FWRD Stichting CS1 Project 19.550

‘The Golden Light’Amsterdam - Varanasi 2 J.B.T.H.M. (Joop) Haring Project 4.125

TOURIST LAND Huurdersvereniging Paleisstraat 
107/Vrij Paleis

Project 10.000

Hollandse Meesters Her-Zien J.C. (Jörgen) Tjon A Fong Project 20.000

Totaal BEELDENDE KUNST, FOTOGRAFIE, NIEUWE MEDIA EN VORMGEVING 2019 2.738.546
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DANS 2019

JEZEBEL C.K. (Cherish) Menzo Maandelijks spreekuur 4.500

How to Clash Harder T.D.M. (Thais) Di Marco Maandelijks spreekuur 5.000

Tipping Point A.M. (Aleksandra) Lemm Maandelijks spreekuur 5.000

Spinner A.S. (Antonia) Steffens Maandelijks spreekuur 5.000

second E.B.M. (Enrico) Meijer Maandelijks spreekuur 4.000

About Dance, Fireflies and the end  
of the world as we know it

A. (Alexandra) Kramerova Maandelijks spreekuur 4.500

Himalaya E.Z. (Elisa) Zuppini Maandelijks spreekuur 5.000

One Month/One Dance J. (Alexander) Negron Maandelijks spreekuur 5.000

The Desire to Create Something that 
Already Exists

V.J. (Vincent) Riebeek Maandelijks spreekuur 5.000

TRANS D.A.F. (Dominik) Feistmantl Maandelijks spreekuur 5.000

Escapetheater K.K.M. (Charlie) Duran Ontwikkeling 14.940

Wie is de Afropeaan J.E.D. (Jomecia) Oosterwolde Ontwikkeling 14.045

Trust D. (Dorit) Weintal Ontwikkeling 15.000

City on Wheels J.H.W. (Joop) Oonk Ontwikkeling 15.000

Aanvraag ontwikkeling Cecilia Moisio L.C. (Cecilia) Moisio Ontwikkeling 15.000

Healing en dans S.G.K. (Sherise) Strang Ontwikkeling 13.480

NEW YORK P. (Perry) Gits Ontwikkeling 3.136

Laag over laag over laag A.H.E. (Anne-Beth) Schuurmans Ontwikkeling 14.430

African Performance Arts O.R. (Otmar) Watson Ontwikkeling 13.376

Voice of Void Stichting Sanne Clifford & Co Project 8.200

Impulse De Chatel sur Place Project 11.000

TREMBLE A. (Andreas) Chanis Project 20.000

Gioia Live Bitter Sweet Dance Project 14.400

Hitting True North St. Kalpana Arts Reimagined Project 15.000

WhyNot x Julidans: OFF VENUE Stichting de Vreemde Beweging/
WhyNot

Project 10.000

De Voorlopers IVGI&GREBEN Project 23.900

The Lost Art of Grief Stichting kudde Project 20.000

AURA M. (Moreno) Perna Project 12.500

Dagdonker Stichting Plan d- Project 25.000

NO(MADS) C.M. (Christina) Mastori Project 5.625

Secrets Stichting Helden Project 16.750

Festival WhyNot Stichting de Vreemde Beweging/
WhyNot

Project 17.500

Boom goes the dynamite MANCO bewegingstheater Project 25.000

Klank Dado Project 16.600

Totaal DANS 2019 407.882

FILM 2019

Charlotte’s Daydream M.E. (Marlies) van der Wel Maandelijks spreekuur 5.000

Baby’s Berserk L.B. (Lieselot) Elzinga Maandelijks spreekuur 4.637

Suïsok We Are Will Maandelijks spreekuur 5.000

True Sailors (working title) Meneer Palma Audiovisual Maandelijks spreekuur 4.953

CLINCH C.V. (Cintia) Taylor Maandelijks spreekuur 5.000

Piece of Art InFocus Producties Maandelijks spreekuur 5.000

So I Stay R.J. (Rosanne) Groenendijk Maandelijks spreekuur 5.000
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Verstilling In De Stad M. (Marc) Driessen Maandelijks spreekuur 4.925

Zorg dat je niks mist Stichting Room for Film Maandelijks spreekuur 3.000

Fietspad Extravaganza- short 
documentary

J.A. (Julia) Sokolnicka Maandelijks spreekuur 5.000

A Stranger From The Past J.J.H. (Jan) Verdijk Maandelijks spreekuur 5.000

Ammehoela Film Festival Stichting Ammehoela Maandelijks spreekuur 5.000

Alone/Together S.D. (Steve) Elbers Maandelijks spreekuur 4.000

LUX B.P. (Bregt) Verhagen Maandelijks spreekuur 5.000

Repetities & voice-over t.b.v. definitief 
concept korte dans/poëzie film

J. (Jocelyne) Moreau Maandelijks spreekuur 5.000

Lalla Moulati A.S. (Annelieke) Holland Maandelijks spreekuur 5.000

The Moroccan Tea K. (Kristina) Daurova Maandelijks spreekuur 5.000

Het laatste pianoconcert van Hans 
Henkemans

H.K. (Harro) Henkemans Maandelijks spreekuur 5.000

HEL L.P. (Lars) van de Grift Maandelijks spreekuur 5.000

(De) Tafel D.A. (Daan) Simons Maandelijks spreekuur 5.000

Boys Don’t cry T.W.K. (Thomas) Born Maandelijks spreekuur 3.375

West Beach (Film) Festival 2019 Stichting Out of Office i.o. Maandelijks spreekuur 5.000

Aanvraag Ontwikkelbudget AFK M.M. 
Smits

M.M. (Martijn Maria) Smits Ungari Ontwikkeling 15.000

Hoe speel je liefde? D. (Denise) Janzee Ontwikkeling 2.500

Aanvraag AFK Ontwikkelbudget - Kasper 
Verkaik

K. (Kasper) Verkaik Ontwikkeling 14.744

Aanvraag Ontwikkelbudget Virtual Reality H.J.A.M. (Helena) Muskens Ontwikkeling 15.000

Aanvraag Ontwikkelbudget Virtual Realty C.Q. (Quirine) Racké Ontwikkeling 15.000

Verhalen & steen A.T.M. (Andrea) Bijen Ontwikkeling 15.000

The Atomic Soldiers, The Garden of 
Earthly Delights & Forbidden Fruits

M.M.M. (Morgan) Knibbe Ontwikkeling 15.000

Towards a Sustainable Art Practice N. (Nina) Jan Ontwikkeling 15.000

Ontwikkelbudget AFK Sjeng Schupp J.A. (Sjeng) Schupp Ontwikkeling 10.000

Night Darlings F.H. (Fadi) Hindash Ontwikkeling 8.300

Film en Geluid Festival - Home Movies De Ruimte Programma 10.000

Een wereld van verschil Stichting Worldvisuals Film Programma 20.000

RIP J.R.F. (Jan) Boiten Project 7.000

Week tegen Racisme Stichting Pakhuis de Zwijger Project 10.000

Downward facing dogs K. (Karsten) de Vreugd Project 7.000

Puck & Hans D.P. (Danielle) Guirguis Project 12.000

Liminal Space Stichting Metafoor Project 6.000

Het zwijgen van mijn vader Stichting Docmakers Project 30.000

See Me Y. (Yvonne) Kroese Project 15.000

Zeepaard N. (Natalie) Bruijns Project 7.500

Trouble in Mind Mooves Project 20.000

The Man Who Changed in Appearance Stichting Natte Haring Project 12.500

Zoon van Mokum Wilde Harten Producties Project 20.000

De Ontmoeting IV Stichting De Ontmoeting Project 25.000

De Libi Stichting Windkracht 11 
(handelsnaam The Rogues)

Project 20.000

Any resemblance to actual persons - 
living or dead - or actual events are 
purely coincidental

R. (Roman) Ermolaev Project 18.128

Beeld voor Beeld Stichting Beeldlijn Project 7.500

Bus From Adana Stichting Ulexiet Project 18.000
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Kenzo San J. (Jellie) Dekker Project 5.000

Shangri-La paradise under Construction De Productie Project 20.000

Lust For Life Stichting Geelprodukt Filmproducties Project 7.500

Tien Jaar Bijlmer Parktheater Boa Producties Project 20.000

People in my House Spacedust Productions Project 25.000

De Bezette Stad Family Affair Films BV Project 100.000

Cargo M. (Mariia) Ponomarova Project 7.500

Metro Movies H. (Hans) Meiboom Project 17.500

Koerdisch Filmfestival Stichting Samenwonen-Samenleven Project 7.500

Human Nature S. (Sverre) Fredriksen Project 7.500

Amsterdam Spanish Film Festival 2019 Stichting ASFF Project 20.000

Atilla A. (Alkan) Coklu Project 10.000

Kunstenaars van Perestroika M.L. (Masha) Novikova Project 4.500

Het Leven is Droom St. Basalt Film Project 20.000

Kralen & Nootmuskaat - Het Rijksmuseum 
en de slavernij (werktitel)

Ocean Film Project 20.000

International Queer & Migrant Filmfestival 
2019

Stichting art.1 Project 15.000

Onvoorwaardelijk St Black Sheep Can Fly Project 7.500

Da Bounce Urban Film Festival Stichting Capture 22 Project 20.000

El azul bajo sus pies IJswater/Rocketta Project 15.000

CAMERA JAPAN Festival 2019 Stichting Tamago Project 10.000

Landschap met Twee Eiken T.J. (Thomas) Stokmans Project 15.000

Silent Heat L.A.F. (Luciënne Anne Francisca) 
Venner

Project 15.000

Second Hand stories D.A. (Danielle) van Vree Project 7.200

Amsterdamse Helden J.E. (Julia) Strijland Project 15.000

The Young Man as a Movie Star 
(werktitel)

R.D. (Rogier) Kramer Project 10.000

Press Lots of Keys to Abort | Festival J. (Jurian) Strik Project 18.000

Totaal FILM 2019 935.762
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LETTEREN 2019

DUS V.M. (Valerie) Bollegraf Maandelijks spreekuur 3.000

Speech Choke H. (Helena) Grande Maandelijks spreekuur 3.000

Prijs de Poëzie Poëzieclub Programma 10.000

Concerto. Een muziekgeschiedenis 1955-
2020. 

E.M. (Ewoud) Kieft Project 10.000

Poeziebus Amsterdam 2019: wortels in 
de wijk

Stichting Poëziebus Project 4.059

Verhalen over Afro-Amerikaanse 
Bevrijders in Nederland Een verdwenen 
Bevrijdingsgeschiedenis

Stichting LovingDay.nl Project 5.200

Caraïbische Letterendag 2019. De 
nieuwe generatie

Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde

Project 6.000

Poëzie op de Stoep 2019 Granate Project 6.000

Nacht van de Arabische Literatuur El Hizjra Project 10.000

Biografie Hans van Manen J.L.J. (Sjeng) Scheijen Project 10.050

Totaal LETTEREN 2019 67.309

MUZIEK/MUZIEKTHEATER 2019

muziekwerkplaats azc Willinklaan Orchestre Partout Community Art-project 20.000

Whispering Nights: harpsichords, 
clavichords, lute

MouseEar Concerts Maandelijks spreekuur 3.147

The Simulation H.C.G.M. (Hedwig) van Leuven Maandelijks spreekuur 5.000

Miss A.I. (Astrit) Ismaili Maandelijks spreekuur 5.000

Voices from Letters V.A.J. (Vernon) Chatlein Maandelijks spreekuur 5.000

Non Muore Mai Stichting Studio Salix Maandelijks spreekuur 4.500

Love Rocks H. (Hein Mees) Bal Maandelijks spreekuur 5.000

I AM FREE AND THAT’S WHY I”M LOST S.B. (Sinem) Kavus Maandelijks spreekuur 3.552

ANTIMAN Stichting LvdS Maandelijks spreekuur 5.000

Telemagic: Concert in AI (werktitel) Y.S.M. (Ymer) Kneijnsberg Maandelijks spreekuur 5.000

U wordt met volle buik weer thuis 
gebracht

L. (Laurien) van Rijswijk Maandelijks spreekuur 4.000

NO SIR, no dancing today E.C. (Esther) de Haas Maandelijks spreekuur 3.843

Supernature - Savage Ranch T. (Thijs) Weijland Maandelijks spreekuur 5.000

KING CHAMPION SOUNDS FESTIVAL A.A. (Ajay) Saggar Maandelijks spreekuur 3.500

Schouwburg in Vuur en Vlam Stichting Amsterdam Corelli 
Collective

Maandelijks spreekuur 2.500

Cyberhuman R.S.J. (Reinier) van Harten Maandelijks spreekuur 5.000

Streetview M. (Maya) Felixbrodt Maandelijks spreekuur 5.000

Lost Lines P. (Pitou) Nicolaes Maandelijks spreekuur 4.998

P(L)AY HAUS maakt ?Privileged The 
Musical

C.S. (Charlotte) Dommershausen Maandelijks spreekuur 3.500

Drasland Stretch R. (Ruben) Patiño Maandelijks spreekuur 4.766

Ambigu - Concertserie Stichting Musica 
Ambigua

Stichting Musica Ambigua Maandelijks spreekuur 5.000

Afrogrooves ADE-special J. (Joel) Sperling Maandelijks spreekuur 4.844

Décolo J. (Julie) Kurris Maandelijks spreekuur 4.200

Land van Glas E.M. (Liesbeth) Vreeburg Maandelijks spreekuur 5.000

Strumm W. (William) Pen Maandelijks spreekuur 5.000

Lenient Fervent P. (Pia) Podgornik Maandelijks spreekuur 3.000

‘59 jazz collective T. (Thomas) Welvaadt Maandelijks spreekuur 3.400
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ON/OFF cello and electronics A.C. (Alistair) Sung Ontwikkeling 10.000

James Oesi - effectieve studie voor 
solistische topontwikkeling

J.I.X. (James) Oesi Ontwikkeling 15.000

De solist G. (Guillermo) Celano Ontwikkeling 10.000

Publikator E.A. (Tony) Roe Ontwikkeling 14.000

Ahaddaf Jazz development M. (Mohamed) Ahaddaf Ontwikkeling 10.000

Ontwikkelaanvraag Katharina Gross K. (Katharina) Gross Ontwikkeling 12.500

Ties * Compositie * Electronica * 
Improvisation

T.H. (Ties) Mellema Ontwikkeling 13.500

Paspoort Amsterdam E.R.S.S.P. (Shishani) Vranckx Programma 9.000

On the Roof 2019 Stichting Handmade Music Programma 12.000

CNY Amsterdam 2019 & 2020 Stichting Monokino Programma 7.740

Concerten in het Witte Kerkje Holysloot Stichting Waterland Projecten Programma 2.700

Dekmantel Concerts St. t.b.v. Traditionele en Elektronische 
Muziek

Programma 25.000

SoWhat Kinderconcerten Stichting SoWhat Programma 5.000

Space is the Place in Bimhuis Space is the Place Programma 15.758

Nieuwe Noten Amsterdam Stichting Podium Partners Programma 15.000

Klassiek krijgt kleur Music Stages (voorheen Music 
Bridges)

Programma 18.500

The Warp Autumn Rambles 2019 Stichting CLOUD Programma 20.000

Super Sonic Jazz Festival 2019 Stichting Super Sonic Programma 15.000

WARP Stichting De Muziekstraat Programma 10.000

Alkebulan Festival Alkebulan Project 7.500

Django Amsterdam R.B. (Robin) Nolan Project 7.400

Sloterplas Art Festival 2019 # 11 CreAmClub Slotermeer Project 2.600

Het Gevonden Manuscript, de Codex 
Lerma

Capella Sancta Maria Project 2.750

Last Night On Earth Bevordering Muzikale Ontwikkeling 
en Uitvoer

Project 4.000

Nevenwerk II Stichting Ives Ensemble Project 3.000

Strijkkwartet BiÃ«nnale Amsterdam Strijkkwartet Biennale Amsterdam Project 50.000

Playing New York Stichting Eef van Breen Producties Project 20.000

Club Antre 2019-2020 talentexpress Stichting Antre Project 10.000

De Markt Stichting Doek Project 10.000

Objet Sonore #1 Stichting Buro Luc Ex Project 10.000

Generations Stichting New Jazz Orchestra Project 7.500

Schatten van Vrouwen Intercontinental Ensemble Project 2.500

Lost Tango Stichting Via Berlin Project 24.750

Permanent Destruction: The HM Concert Stichting Naomi Velissariou Project 15.000

Popronde Amsterdam Popwaarts Project 6.250

Todos los fuegos el fuego Muziek van Morgen Project 7.000

GoodVibez FL E. (Elyah) Amonoo-Neizer Project 4.750

Misa Criolla Musica Temprana Project 7.000

Zamenhof Project - Breaking the Codes Stichting Futurists Project 15.000

Pianoduo Festival Amsterdam 2019 Stichting Pianoduo Festival Project 8.750

(kinder)Prinsengrachtconcert 2019 Stichting Prinsengrachtconcert Project 20.000

Nicht mehr hier PRJCT Amsterdam Project 6.000

Een Groter Gebeuren Stichting Brokken Project 4.500

MEANWHILE MUSIC Lima Limo Project 10.000
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Ali & Nino Theatergroep Witte Raaf Project 6.350

De Jas De Witte Pomp Project 20.000

Sounds Like Juggling! Stichting Goed Bezig! Project 10.000

De Wasserette draait vrijwillig Het Volksoperahuis Project 25.000

Beethoven Lost in Silence Stichting Viola Viola Project 20.000

Winteravonden aan de Amstel. Versieren 
& Verleiden

Stichting Winteravonden aan de 
Amstel

Project 25.000

The Unknown Chaplin J.M. (Julian) Schneemann Project 6.000

L’Arianna: Het Eiland en het Labyrint World Opera Lab Project 25.000

Seizoen Oude Muziek 2019/2020 Stichting Oude Muziek Amsterdam Project 8.000

Opera Melancholica Stichting Opera2Day Project 10.000

Black Achievement Month 2019 Nationaal instituut Nederlands 
slavernijverleden

Project 8.500

Sinterklaasavond: afscheid Nieuw 
Ensemble

Stichting Nieuw Ensemble Project 15.000

Noiserr: The Perrforrmance Edition M. (Martina) Raponi Project 4.000

Red Light Jazz 2019 Stichting Red Light Jazz Project 10.000

VROUWENSTEMMEN Operafront Project 25.000

Jazz en de Walvis Jazz en de Walvis Project 3.000

The Raindance Project Stichting Justdiggit Foundation Project 15.000

Happy Bachdag Stichting Johann Project 10.000

Every Breath We Take The Junction Project 5.000

Klassifest KlassiekFabriek Project 7.500

BRISK op donderdag Stichting BRISK Project 4.600

Opera Op Straat - Love in a bottle Bredewegfestival Project 12.500

Koorbiennale10 - Bos, Stad, Metropool II Stichting Internationale Koorbiennale 
Haarlem

Project 30.000

Turan Dokht World Opera Lab Project 23.000

Ludmilla Stichting Punto Arte Project 8.000

Who’s afraid of Charlie Stevens I come in Peace Project 3.786

Reprise Hidden Agreements Stichting Ensemble Modelo62 Project 4.535

Sticklip Stichting Rodeo of Wonder Project 9.000

Open Recorder Days Amsterdam Stichting The Royal Wind Music Project 20.000

Delight in Musicke Stichtiong Seldom Sene Project 3.500

Kindermuziekfestival Stichting Kindermuziek Nederland Project 16.000

Het arsenaal der ongeleefde dingen Stichting Nieuw Amsterdams Peil 
Muziek

Project 20.000

Company Stichting PIT Producties Project 30.000

Fun Home Stichting OpusOne Project 10.000

(Non)Corpus: God - 2019 Here & Now, interdisciplinary instant 
composition

Project 24.495

ALL. BOG. Project 13.500

De Heelalbeuker Stiching TM Project 20.000

PRIX Annelie de Man Annelie de Man Project 15.000

Adele Hugo Stichting de Diamantslooperij Project 6.699

Poems Stargazer Project 7.858

Het Verhaal van Erica Speen (een 
remake)

Stichting Circus Treurdier Project 30.000

Het hele eieren eten: trouw aan angst 
én liefde

Stichting Cherubino Project 6.250

Het Toverbos Stichting Muzikale Magie Project 3.100
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Fokker-orgel concertserie 2019-2020 Stichting Huygens-Fokker Project 5.000

This is not a Fairy Tale Stichting In de Knop Project 2.500

Nieuw Kollektief speelt Willem Breuker B. (Bernard) Hunnekink Project 4.000

ABO&C in Amsterdam (werktitel) Stichting Amsterdam Baroque 
Orchestra & Choir

Project 17.500

Compositie voor Kabarett Dapitulet met 
Hans Dagelet

M. (Michiel) Mensingh Project 2.500

Meesters@Gezellen 2020 Stichting Tettix Project 6.000

Sounds of Interstellar Space Accordion in Motion Project 2.500

Old Roots New Routes 2020 Stichting Ritmundo Project 16.000

La Vida Breve Stichting Cantate Project 13.000

Totaal MUZIEK/MUZIEKTHEATER 2019 1.289.871

TALENTONTWIKKELING 2019

The Dark Side of Porn  T. (Thomas) Kok Maandelijks spreekuur 5.000

Art-up incubator. Pilot van de eerste 
start-up incubator voor de cultuursector.

Art-up Programma 30.000

AYPhil 2019 Stichting Amsterdam Young 
Philharmonic

Project 20.000

Friman Storytelling Centre Project 16.000

Masterclass Concertgebouw Grote Zangers Project 5.000

Performing Opera Summerschool Stichting Pitstopstudio Project 5.500

SoccerRocker Festival 2019 Stichting SoccerRocker Project 10.000

Mezrab Storytelling School opleiding 
2020-21

Mezrab Project 12.000

Totaal TALENTONTWIKKELING 2019 103.500

THEATER 2019

Smal pad A.C. (Nannette) Poortinga Maandelijks spreekuur 5.000

Don Qui-wie? D.J. (Daphne) Verweij Maandelijks spreekuur 5.000

MINUS 9 K. (Karla) Isidorou Maandelijks spreekuur 3.650

The Untold Stories of Women From  
The Bible

G.C. (Cené) Hale Maandelijks spreekuur 5.000

Quatsch Phoenix Maandelijks spreekuur 5.000

Het Mysterie van de Grote Mensen J. (Jelle) Hoekstra Maandelijks spreekuur 2.500

De Dood van Tintagiles M.M. (Marc) Wortel Maandelijks spreekuur 5.000

kinderwunsch P. (Philipp) Schledt Maandelijks spreekuur 3.500

ANTIWORLD K. (Kaz) Schonebeek Maandelijks spreekuur 4.500

Andy Kipple C. (Chiel) Zwinkels Maandelijks spreekuur 3.600

Voor en mus is mijn huis een rots M.L. (Mara) van Nes Maandelijks spreekuur 5.000

De Avondwinkel J. (Jildau) de Boer Maandelijks spreekuur 5.000

1000 kleine balletjes H. (Henri) Overduin Maandelijks spreekuur 4.925

Verdedig Noord M. (Massih) Hutak Maandelijks spreekuur 5.000

THE SPLIT D.S. (Diederik) Kreike Maandelijks spreekuur 2.600

Hysterisch Historisch, een unieke duik in 
de geschiedenis

B.J.M. (Bart) Gielen Maandelijks spreekuur 2.500

Theatervoorstelling Spiegelbeeld De rijke leeromgeving Maandelijks spreekuur 4.000
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Het gewicht van een gedachte J. (Jurrien) van Rheenen Maandelijks spreekuur 5.000

‘The God of Carnage’ door Yasmina Reza E.H. (Bryony) Cole Maandelijks spreekuur 4.500

Prometeo I. (Isabel) alonso Pola Maandelijks spreekuur 3.930

Ons succesverhaal Y. (Yula) Altchouler Ontwikkeling 15.000

Mixed in Amsterdam N.D. (Thabi) Mooi Ontwikkeling 13.028

De Vrije Vloer Stichting Podium Partners Programma 40.000

Plein JEUGD Theater Stichting Podium Partners Programma 20.000

Clybourne Park Well Made Productions Project 25.000

Requiem voor Tomaat Ter Bevordering van de Podiumkunst 
in Nederland

Project 15.000

Slate. Amsterdam. Lab. P.A. (Priscilla) Macintosh Project 7.500

Rel of Revolutie WeThePeople Project 20.000

Wie is Baas? Studio 52nd Special Edition-
voorstelling over koloniale heden

Studio 52nd Project 25.000

Stilleben Stichting De Koude Kermis Project 5.000

Rust Zacht Billy Euphoria Project 15.000

Sites of Memory - Emerging Memory K.L. (Katy) Streek Project 24.000

Vormen Van Opdringerigheid Het Paradijs Project 15.000

Hoe ik talent voor het leven kreeg George en Eran Producties Project 50.000

De Suriname Monologen Stichting Julius Leeft! Project 10.000

VETARM, een voorstelling over 
Gewichtige Dames en Zware Jongens 

Parels voor de Zwijnen Project 30.000

Sisi Boy Groots en Meeslepend Project 8.500

Trojan Wars Het Nationale Theater Project 5.000

De WALVIS Mundus vult decipi Project 20.000

ITS Festival 2019 Stichting ITS Festival Project 30.000

Markttheater De Gloed 2019 De Gloed Project 22.813

Botan Doro C.M. (Céline) Talens Project 5.865

Circusbende op de NDSM Stichting Circusbende Project 26.550

Trojaanse Wijven D. (Dewi) Reijs Project 5.000

DogWoman J.D. (Joske) Koning Project 5.000

Dutchman Stichting Orange Theatre Company Project 8.900

Descartes & Elisabeth Stichting Zaal 4A - Huis voor makers Project 2.650

Come Unity E.S. (Eva) Bartels Project 15.000

Lessen van een hert Stichting Moskou Project 5.000

2048 A. (Alaa) Minawi Project 12.000

Doornroosje Het Kleine Theater Project 10.000

Toneelstuk Transit 3 I. (Ibrahim) Mousa Project 4.961

Al Maktoub (het Lot/het Voorbestemde) Allang Vrienden Project 4.000

De Managers La Isla Bonita Project 15.000

Pocahontas Stichting A Company Project 7.500

In order of disappearance Stichting Cinergy Project 7.800

Amsterdam Storytelling Festival Storytelling Centre Project 17.000

1991 ‘t Barre Land Project 12.000

BOYS WON’T BE BOYS ZOU JIJ HET ZIJN Project 16.500

Melk & Dadels - reprise Stichting ROSE Project 20.400

Het Grote Kleurenballet Stichting TS Project 12.500

Afrovibes 2019 - Speak Truth to Power Afro Vibes Project 35.000
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The Tree Tijd van de Wolf Project 22.500

Oorlogsvrouwen Compagnie Karina Holla Project 25.000

Totaal THEATER 2019 797.172

TOTAAL PROJECTSUBSIDIES PROFESSIONELE KUNST 2019 6.340.042

Regeling projectsubsidies Amateurkunst 2019

Mee met ICP Waterlandse Harmonie Community Art-project 2.000

The Mystifiers: Slow Down Amsterdam The Mystifiers Community Art-project 15.157

Radio Komkomkommer Buurtcamping Stichting de Buurtcamping Community Art-project 12.728

ONSbank nieuw west ONSbank Community Art-project 10.878

Licht in de Buurt Het Projektenburo Community Art-project 2.000

Volksoperette Jordaan Stichting Volksopera Nederland Community Art-project 27.500

Ik en de Ander ReDiscoverMe Community Art-project 19.900

Dialogue J. (Johannes) Roos Maandelijks spreekuur 5.000

You Press the Button, We Do the Rest: 
Encountering Experience

A. (Annosh) Urbanke Maandelijks spreekuur 4.566

Urban roots A. (Athina) Liakopoulou Maandelijks spreekuur 3.955

Toneelvereniging De Tijger Toneelvereniging De Tijger Maandelijks spreekuur 2.000

HYPER, leven, lijden en liefhebben met 
Diabetes type 1

T.M. (Thecla) Groot Koerkamp Maandelijks spreekuur 5.000

Los in Reigersbos D.S.A. (Dennis) Daniels Maandelijks spreekuur 5.000

The Paper Club K. (Krisztina) Czika Maandelijks spreekuur 3.160

“ De Ontdekker” Houtlicht Maandelijks spreekuur 2.000

JIP Live! Friends in the crowd... G. (Guus) Witteveen Maandelijks spreekuur 4.999

Pontsteiger in Context M.T. (Moni) Dekkers Maandelijks spreekuur 2.764

Writerscamp 48H A.S.J. (Alexandro) Benton Maandelijks spreekuur 5.000

Outsider Art Galerie op This Art Fair, 
gecurateerd door Jan Hoek

Outsider Art Galerie Maandelijks spreekuur 3.000

Russische Klassiekers Muziekvereniging Groot Excelsior Project 3.000

AmsterDans 2019 AmsterDans Project 5.145

Sreka Untold Project 11.422

Café Chantants Kleinkunstkoor 
Amsterdam

Stichting Nederlied Project 13.000

Ghanaian Choral Music Festival Stichting Ghachodam Project 2.500

North Dance Skills Stichting Samenscholers Project 5.000

Haydn op zondag Haydn Op Zondag Project 5.417

Political Catwalk 2019 Stichting F6 Project 10.000

De brave soldaat Svejk Stichting Beheer Badhuis Project 5.000

Navidad Mexicana Stichting Coro del Mundo Project 2.000

Postproductie documentaire 
‘Eigenheimers’

J.I.M. (Jolanda) van Ommeren Project 10.000

ID Club Storytelling Centre Project 3.750

Pompeia 2019 St. Kwaku Summer Festival Project 10.000

Het VU-koor zingt het Requiem van Fauré Verenigd Universiteitskoor Project 1.500

Best of the West 2019 Stichting Operatie Periscoop Project 8.000

AFC Hotmamahot Stichting Hotmamahot Project 15.000

Salaam Shalom Stichting Hebrew Groove Project 6.000
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Franse midzomernacht Stichting Het Klassiek Collectief 
Muziekprojecten

Project 2.500

UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck op het 
podium met Nieuw Amsterdams 
Klarinet Kwartet. Een groot Amsterdams 
interdisciplinair project.

Amsterdams Studentenorkest J.Pzn 
Sweelinck

Project 5.000

De Amsterdamse Studenten Bigband Stichting CREA Project 3.500

Bevrijdingsdans Festival Stichting Bevrijdingsdans Festival Project 7.500

Musicalproductie Cabaret Stichting CREA Project 3.500

Krak Majeur Boeuf Majeur Project 3.300

Amsterdam Bodypaint Art Event Stichting Amsterdam Body Art Project 4.805

Pa se sliš Vereniging van deelnemers aan het 
Studentenkoor Am

Project 9.500

Chicago Stichting Rumoer Project 5.000

Lleno de Flamenco 2019- Vanesa 
Aibar:’Liminal’

Stichting Terremoto - Kunst en 
Flamenco

Project 6.610

Herzlich lieb hab ich dich Lelikoor Project 2.400

werktitel: ‘Buut Vrij’ Stichting Achter de Berg Project 7.000

The World is Yours Stichting LostProject Project 19.467

Seeyou@art Fair? Seeyouatart Project 3.165

Vergeten Helden Stichting Metafoor Project 6.178

Sweet sweet sweet sweet sweet Tea 
(Jubileumconcerten Koor Fenix 20 jaar)

Stichting Fenix Project 3.000

N’Zassa We Are On The Move Project 7.000

Jubileumconcert Gloria De Amsterdamse Bachvereniging Project 6.500

Kantlijn Live Stichting Kantlijn Amsterdam Project 4.120

Culturele bijeenkomst voor 
buurtbewoners op zaterdag 21 
december in buurthuis NoLIMIT

Stichting Samaniyan Project 2.235

Klassiek op het Amstelveld Stichting Musica Omnia Vincit Project 18.500

Indiase-Hindoestaanse muziek Saraswati Art Project 4.954

Lustrumconcert Concertgebouw De Nieuwe Muziekvereniging Project 7.500

Nataykala Your Pillars Foundation Project 3.279

PianoFest 2019 Stichting PianoFest Project 9.900

Umuntu Eternity Percussion Project 6.000

De Zachte Krachten Feest der Poëzie Project 3.750

Habitat X redt Nederland Toneelgroep Habitat X Project 2.700

De Little Miss Kwakoe Verkiezing WI KON NA WAN Project 7.001

Project 2020 P.J.M. (Peter) Philipsen Project 1.500

ABG-Kamerorkest Stichting Amsterdams Barok 
Gezelschap

Project 1.660

Mijn buurt heeft talent New Challenge Project 4.650

The Armed Man op Dodenherdenking Amsterdam Brass Project 3.000

Jubileumconcert Weihnachts Talent voor Muziek Project 3.500

Bevrijdingsdans Festival Stichting Bevrijdingsdans Festival Project 15.000

Dance Connects Company/Live Stichting Dance Connects Project 17.000

NSO Extase Stichting Het Nederlands Studenten 
Orkest

Project 3.500

LGBT Youth Performance Initiative 
Amsterdam

Bodies in Action Project 2.500

In deine Hände Ensemble Hermes Project 1.500

My Son is Fine Stichting GAM Project 4.500

BaROCKS Stichting Jonge Strijkers & Blazers Project 6.000
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Het Groot Concertkoor Amsterdam zingt 
Faure’s Requiem

Groot Concertkoor Amsterdam Project 3.500

New Generations Stichting CREA Project 1.500

TOTAAL AMATEURKUNST 2019 498.515

Regeling projectsubsidies Innovatie 2019

BEELDENDE KUNST, FOTOGRAFIE, NIEUWE MEDIA EN ARCHITECTUUR INNOVATIE 2019

Project Kindermuseum The Beach Project 37.500

Digitaal Dynamisch Documenteren Stichting Waag Society Project 99.943

Werkplaats Molenwijk Framer Framed Project 50.000

Totaal BEELDENDE KUNST, FOTOGRAFIE, NIEUWE MEDIA EN ARCHITECTUUR INNOVATIE 2019 187.443

CULTUUREDUCATIE INNOVATIE 2019

Innovatietraject Stichting Nowhere 2019 Stichting Nowhere Project 30.000

EAST-OOST-OST - internationale 
uitwisseling

De Rode Loper op School Project 25.000

KinderKunstBiënnale De Rode Loper op School Project 50.000

Peter R. de Wolf Het Nederlands Philharmonisch 
Orkest|Nederlands Kamerkoor

Project 23.600

Amsterdam Schrijflab op School Stichting Noordjes Kinderkunst Project 37.500

DAT! THEATER DAT! school Project 50.000

vernieuwen van werkprocessen Stichting Theatraal IJburg Project 22.741

Actieplan VMBO Poldertheater Project 50.000

CultuurhuisNetwerk Oost, meer dan de 
som der delen

Stichting Nowhere Project 30.000

Totaal CULTUUREDUCATIE INNOVATIE 2019 318.841

DANS INNOVATIE 2019

MakersCluster & PEER  
(innovatie 2018 /2)

Neverlike Project 37.500

Innovatie LeineRoebana Project 50.000

NEW MOVES BRIGHT FUTURE Stichting SHARP Project 37.500

Veem in (inter)actie Stichting Het Veem Theater Project 50.000

Totaal DANS INNOVATIE 2019 175.000

ERFGOED INNOVATIE 2019

Verbreding toegankelijkheid vaste 
opstelling VMA

Stichting Verzetsmuseum Amsterdam Project 50.000

Laboratorium Rembrandt Museum Het Rembrandthuis Project 45.000

Totaal ERFGOED INNOVATIE 2019 95.000
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FILM INNOVATIE 2019

Augmented Reality in Het Ketelhuis 0.2 Stichting Het Ketelhuis Project 37.500

Aanvulling op Cross-over business Model 
CinemAsia

Stichting Cinema Asia Project 37.500

Wegplatform Klik, Imagine & Cinedans Cinedans Project 150.000

Totaal FILM INNOVATIE 2019 225.000

LETTEREN INNOVATIE 2019

Read My World: publieksontwikkeling Read My World Project 40.000

De Bewogen Tuin Tolhuistuin Project 50.000

De Verloren Tijd Perdu Project 37.000

Totaal LETTEREN INNOVATIE 2019 127.000

MUZIEK/MUZIEKTHEATER INNOVATIE 2019

Raqs Pera Project 37.500

Fayage Amsterdams Andalusisch Orkest Project 50.000

Een community voor Silbersee Silbersee Project 45.000

Diversiteit in Muziek en Publiek Grachtenfestival Project 50.000

Andalusia Connects Amsterdams Andalusisch Orkest Project 57.500

Yallah! Yallah! Paradiso Melkweg Productiehuis Project 37.500

VR Pikefel MaxTak Project 37.500

Mare Nostrum Inclusive Stichting Marmoucha Project 50.000

F?-net’iks ‘st??ries De Tekstsmederij Project 50.000

Totaal MUZIEK/MUZIEKTHEATER INNOVATIE 2019 415.000

THEATER INNOVATIE 2019

Onderzoek en ontwikkeling publiek 
Cultuurhuizen

Stichting de Meervaart Project 150.000

Nieuwe website Amsterdam Fringe 
Festival

De Theaterdagen Project 41.800

gilGAMEmesj - en wie ben jij? Theater De Krakeling Project 150.000

´Een Waanzinnig Gaaf Land´ Podium Mozaiek Project 112.500

Immersive Experience Amsterdam Jakop Ahlbom Company Project 50.000

Totaal THEATER INNOVATIE 2019 504.300

TOTAAL PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2019 2.047.584
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Andere activiteiten 2019

3 Package Deal - François Girard-
Meunier

F. (François) Girard-Meunier Ontwikkeling 22.500

Le Vent d’equilibre T. (Thierry) Oussou Ontwikkeling 22.500

3 Package Deal- María Molina Peiró M.M.P. (Maria) Molina Peiró Ontwikkeling 22.500

3Package Deal - Saša Spacal S.S. (Saša) Spacal Ontwikkeling 22.500

3Package Deal + Kuang-Yi Ku K.Y. (Kuang-Yi) Ku Ontwikkeling 22.500

3Package Deal - Timon Persoon T.R. (Timon) Persoon Ontwikkeling 22.500

3 Package Deal - Vasilis Papageorgiou V. (Vasilis) Papageorgiou Ontwikkeling 22.500

3 Package Deal + Tyna Adebowale X. (Augustina) Adebowale Ontwikkeling 22.500

3 Package Deal - Sterresoet van 
Schooten

S.R.A.B. (Sterresoet) van Schooten Ontwikkeling 22.500

BEIGE 2 S.A.L.M. (Sheralynn) Adriaansz Ontwikkeling 22.500

3 Package Deal - Lois Alexander L. (Lois) Alexander Ontwikkeling 22.500

Saampies B.M. (Brigitte) van Bakel Ontwikkeling 22.500

‘Engaged Art’ Coalitie 2019-2020 P.A. (Paula) Chaves Bonilla Ontwikkeling 22.500

3 Package deal Josefin Arnell J.A. (Josefin) Arnell Ontwikkeling 22.500

3Package Deal- Jessica van Halteren J.S.C. (Jessica) van Halteren Ontwikkeling 22.500

CineCrowd en AFK ‘19 CineCrowd Programma 50.000

Samenwerking Prins Claus Fonds 2019 Prins Claus Fonds voor Cultuur en 
Ontwikkeling

Project 50.000

Mensen Maken Amsterdam 2019 Prins Bernhard Cultuurfonds Project 50.000

Uitwisseling Paris - Amsterdam/Schepers 
Bosman in Parijs

A. (Anne) Bosman Project 13.591

Matchfunding voordekunst Voordekunst Project 65.000

Kunst3 (City, Company & Crowd) 
voordekunst 2019

Voordekunst Project 69.400

Mensen maken Amsterdam - stimulering 
en ontwikkeling

Prins Bernhard Cultuurfonds Project 105.000

Amsterdamprijs 2019 Raquel van Haver R. (Raquel) van Haver Project 35.000

Amsterdamprijs 2019 Aboozar Amini A (Aboozar) Amini Project 35.000

Amsterdamprijs 2019 Ted Brandsen T. (Ted) Brandsen Project 35.000

TOTAAL ANDERE ACTIVITEITEN 2019 845.491
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