
Jaar
verslag 

2021



Inhoudsopgave

Voorwoord 3

1. Beleidsperiode 2021-2024 6

2. 2021 in grote lijnen 8

3. Kunstenaars en culturele organisaties:Een fantastisch kunstaanbod 12

4. Amsterdammers:Kunst is van en voor alle Amsterdammers 17

5. Sector: Amsterdam als culturele wereldstad 24

6. Communicatie en marketing  27

7. Contacten met gemeente, rijk en sector 29

8. Financiën en organisatie 33

9. Codes: Governance, Diversiteit & Inclusie, Fair Practice 42

10. Bezwaar en beroep 47

11. Van de raad van toezicht  48

Jaarrekening 2021 51

Overige gegevens 78

Bijlage

Overzicht toegekende projectbijdragen 2021 83

Overzicht toegekende meerjarige subsidies 2021-2024 102

Colofon 111

2Jaarverslag 2021



Voorwoord

Als 2021 ons iets heeft laten zien, dan is het de weerbaarheid van de Amsterdamse 

 cultuursector onder grote druk. Kunstenaars werden door coronamaatregelen voort durend 

beperkt in hun honger om te creëren en ontmoeten, en het publiek in zijn verlangen om 

door kunst te worden opgetild. Toch werden tijdens lockdowns onophoudelijk culturele 

 plannen gesmeed, nieuw werk voorbereid en onderkomens opgefrist. Tussen de lockdowns 

door werd er gespeeld, getoond, genoten, geademd. Ook met afstand voelden we ons  

in de culturele ruimtes van de stad opeens ongekend dicht op de huid van de kunstenaar  

en onze medebezoekers.

AFK heeft in 2021 bijgedragen aan het werk van meer dan negenhonderd kunstenaars  

en culturele organisaties. Dat gebeurde overal in de stad met onder andere  projectsubsidies 

voor professionals en cultuurmakers, vierjarige subsidies, ontwikkelsubsidies, stipendia, en 

bijdragen voor cultuurcoaches, voor culturele voorzieningen in de wijken van de stad, en 

voor repetitieruimte van dansprofessionals. Mede door deze bijdragen bubbelde en broeide 

de stad, soms onzichtbaar onder de oppervlakte en soms schreeuwend van de daken, maar 

altijd met echte Amsterdamse levenslust.

Buitengewoon
Een makkelijk jaar was het ondanks die resultaten en initiatieven vol hoop niet. Het was  

bij het AFK een jaar met veel zorg vóór het veld, en ook óver het veld. Er was in de 

 pandemie weinig zicht op verbetering voor het culturele leven, vooral op de korte  

termijn. We startten het jaar met buitengewoon strakke financiële kaders voor makers  

en  onafhankelijk werkende initiatieven. Zij hadden het dubbel moeilijk door enerzijds  

hun kwetsbare positie in coronatijd en anderzijds de korting op project- en ontwikkel-

subsidies na de besluitvorming rond het Kunstenplan. Voor de Amsterdamse kunsten was 

het een opluchting dat de wethouder en de gemeenteraad in de loop van 2021 via het 

3Jaarverslag 2021



AFK in twee fasen geld uit het gemeentelijk 

steunplan ter  beschikking hebben gesteld 

van ook deze groep kunstenaars en orga-

nisaties. Weliswaar tijdelijk, maar zo konden 

zij afgelopen jaar toch blijven maken en 

ontwikkelen. 

Doorpakken
Het was in 2021 dus alle hens aan dek om 

de schade aan de sector te beperken, maar 

tegelijkertijd werkte het AFK keihard door 

aan nog betere ondersteuning van die 

sector. We waren zo coulant mogelijk  

met gewijzigde plannen en resultaten,  

en lanceerden in de tussentijd nieuwe 

 regelingen en activiteiten. De project-

subsidies werden in een nieuw jasje 

gestoken om ze eenvoudiger en laag-

drempeliger te maken voor nieuwe en 

kleinere aanvragen. Zij zijn belangrijk voor 

een levendige cultuursector in de stad. 

De pilot Cultuurcoaches in samenwerking 

met Mocca en de gemeente Amsterdam 

leidde tot een nieuwe driejarige vervolg-

regeling. Het programma Cultuurherstel, 

met bedrijfsmatige coaching en leen-

faciliteiten voor de sector, ging van start in 

nauwe samenwerking met de Amsterdamse 

Kunstraad, gemeente Amsterdam,  provincie 

Noord-Holland en Cultuur+Ondernemen. De succesvolle tweejarige regeling voor jonge 

organisaties die het AFK vier jaar geleden initieerde, kreeg voor de periode 2021-2024  

de regeling Ontwikkeling als opvolger, met meer flexibiliteit voor aanvragers. 

Extra en op locatie
De eerste nieuwe lichting van jonge organisaties, die we met de regeling Ontwikkeling  

vanaf 2021 (meestal tweejarig) ondersteunen, verdient hier een extra schijnwerper. 

Organisaties als Oxville Cinema, Well Made Productions, De Ruimte, Lost Project en de 

Theaterstraat laten met elkaar een doorkijkje zien naar de ontwikkeling van kunst en publiek 

in de zeer nabije toekomst. Wie dat ook doen, zijn de allernieuwste makers die het AFK 

verwelkomde in het afgelopen bij in totaal vijftien bijeenkomsten voor Mijn Eerste Aanvraag. 

Met de gelden uit het steunplan konden we extra edities organiseren naast de ‘normale’ 

maandelijkse bijeenkomsten. Voor het eerst deden we dat, ondanks diverse corona-

beperkingen, op locatie in verschillende stadsdelen. Dit beviel zo goed dat deze lijn  

in 2022 zal worden doorgezet; in de loop van het jaar wordt een aantal edities op locaties  

in de stadsdelen georganiseerd.

Aanzienlijke stappen 
Laten we vooral niet vergeten dat 2021 het eerste jaar was van onze beleidsperiode én  

het Kunstenplan 2021-2024. De 126 organisaties die het AFK vierjarig financiert, gaven  

de eerste uitvoering aan hun inspirerende plannen voor de periode 2021-2024. Door 
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corona vaak niet precies zoals ze oorspronkelijk voor ogen hadden, maar wel met grote 

creativiteit en flexibiliteit. Zo werd in 2021 toch al zichtbaar welke aanzienlijke stappen er  

met de toekenningen in dit nieuwe Kunstenplan gezet zijn in nieuwe artistieke en bedrijfs-

matige ontwikkelingen, in een inclusiever en diverser cultuuraanbod en publieksbereik,  

en in de aanwezigheid van kunst en kunstenaars in alle stadsdelen. 

De evaluatie van de totstandkoming van het Kunstenplan, die onderzoeksbureau Blueyard 

in 2021 uitvoerde, laat zien wat er goed is gegaan. Naast alle beleidsmatige resultaten blijkt 

uit de evaluatie waardering voor de kwaliteit van de vierjarige adviezen van het AFK en de 

Kunstraad over de ingediende aanvragen. Het rapport geeft ook zicht op  verbeteringen 

om het Kunstenplanstelsel toegankelijk en inzichtelijk te houden, en om bij een complexe 

financiële opgave de balans goed te houden tussen nieuwkomers en bestaande  culturele 

ankerpunten. Voor de vervolgstappen daarin is samenwerking in de stad essentieel. 

Blueyard heeft naar mening van het AFK uitstekend,  gedegen werk afgeleverd, waar  

alle betrokkenen op verder kunnen bouwen.

Samenspel
Het rapport van Blueyard lichtte uit hoe hecht het culturele 

 weefsel van de stad is en hoe wezenlijk een samenhangend 

 stelsel van verschillende subsidiemogelijkheden daarvoor is. 

Een meerstemmige, rijkgeschakeerde stad vraagt om  

een passende financieringsstructuur. Het werk van makers  

en  projectmatig werkende organisaties heeft directe invloed 

op het werk van  meerjarig gesubsidieerde  organisaties,  

en vice versa. De eerste groep is een levensbron van 

 vernieuwing en bovendien bespeler en hofleverancier  

van gevestigde organisaties. Die laatste vormen op hun  

beurt een onmisbaar fundament om kunst langdurig te laten 

bloeien en haar weg te laten vinden naar een groot publiek. 

Amsterdam kan er trots op zijn dat het zo’n rijk en hecht 

samenspel van kunst en cultuur heeft dat zoveel meer is dan 

de som der delen. Amsterdam onderscheidt zich door haar 

lef en speelsheid en weerbarstigheid onder druk. Wij kijken 

ernaar uit om de stad tijdens en na alle coronaperikelen  

weer op poten te krijgen samen met alle kunstenaars, cultu-

rele organisaties, cultuurmakers en andere Amsterdammers.

Laurien Saraber

directeur-bestuurder 
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1Beleidsperiode 
2021-2024

Fantastische kunst voor alle Amsterdammers. Met deze missie begeeft het AFK zich in 2021 

in het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode. De missie draagt een belofte in zich: ‘Een 

aanbod dat de verbeelding prikkelt van publiek en maker, voor een culturele wereldstad  

die altijd in ontwikkeling is. Het AFK staat voor een stad waar fantastische kunst wordt 

gemaakt en waar iedereen de kans heeft die kunst te ervaren of beoefenen. We zijn er  

voor de gehele Amsterdamse cultuursector. Van professionele kunst tot cultuurbeoefening 

in de vrije tijd, van afzonderlijke projecten tot meerjarig gefinancierde organisaties.’  

(Uit: AFK beleidsplan 2021-2024)

In de komende hoofdstukken zetten we per beleidslijn uiteen op welke wijze het AFK 

 hieraan heeft bijgedragen in 2021. Het volledige beleidsplan is te vinden op onze website.

Kunstenaars en culturele organisaties ondersteunt het AFK in de eerste plaats met 

 verschillende op elkaar aansluitende subsidieregelingen. Met als doel het realiseren  

van een fantastisch kunstaanbod. Er zijn subsidies voor organisaties en individuele 

 kunstenaars en daarnaast bieden we innovatieve programma’s om te zorgen voor  

een sector die toekomstbestendig en weerbaar is. Lees hier meer over vanaf pagina 12 

Binnen de beleidslijn Amsterdammers streeft 

het AFK ernaar dat alle Amsterdammers 

 deelnemen aan kunst, kunst zien en  ervaren, 

en bij kunst zijn betrokken. Dit doen wij door 

subsidies voor cultuurmakers in de stad, 

cultuureducatie en kunst in de openbare 

ruimte, maar ook door Amsterdammers zelf 

het culturele landschap te laten vormgeven 

met bijvoorbeeld crowdfunding en nominaties 

voor de Amsterdamprijs. Lees meer over  

deze beleidslijn vanaf pagina 17 

Met de cultuursector als geheel werkt  

het AFK aan Amsterdam als culturele 

wereldstad. Dit gebeurt onder meer door 

kennisdeling en door te zorgen dat de 

 activiteiten van het AFK de hele stad en  

regio bereiken. Cultuurverkenners werken 

in de  haarvaten van de stad. Met activiteiten 

op locatie, nieuwe manieren van aanvragen 

en kennissessies blijft het fonds toegankelijk 

en dichtbij voor aanvragers. Lees meer over 

deze beleidslijn vanaf pagina 24 
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Beoordeling van de aanvragen

Het AFK streeft ernaar om de drempel voor het indienen van alle aanvragen zo laag mogelijk 

te houden: met het digitale platform Mijn AFK, Mijn Eerste Aanvraag (soms op locatie), goed 

geïnformeerde medewerkers en cultuurverkenners in vijf stadsdelen. Adviezen voor de 

projectregelingen worden digitaal uitgebracht. Het AFK hanteert hiervoor een aantal criteria, 

die per regeling kunnen verschillen. 

De basiscriteria zijn:

Beoordeling vindt plaats door peer review. In 2021 werkte het AFK met 81 adviseurs 

voor de projectsubsidies. De adviseurs van het AFK komen uit de stedelijke en nationale 

(soms internationale) cultuursector en zijn geselecteerd op basis van hun professionele 

 deskundigheid in één of meer relevante disciplines en thema’s binnen de kunsten. Het fonds 

ziet er scherp op toe dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Bij de samenstelling 

van de pool van adviseurs wordt gelet op een goede balans wat betreft leeftijd, gender-

vertegenwoordiging en culturele achtergrond. De adviseurspool voor de projectsubsidies 

bestond in 2021 voor 37% uit adviseurs met een biculturele achtergrond.

UITVOERBAARHEID BELANG VOOR DE STADARTISTIEK BELANG
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22021 in grote lijnen

In 2021 werden door het AFK 1.295 aanvragen behandeld. Deze werden in verschillende 

regelingen ingediend, waarvan het merendeel bij de regeling Projectsubsidies Professionele 

kunst. Er werd in totaal voor € 17.971.242 aangevraagd bij het AFK, en er stroomde via 

AFK-toekenningen € 10.544.348 het Amsterdamse culturele veld in. Dit komt bovenop de 

€ 21.691.307 (excl. indexatie) die in het kader van de vierjarige regeling werd toegekend 

voor 2021. Het AFK behandelde in het voorjaar de eerste ronde van de nieuwe regeling 

Ontwikkeling, het vervolg op de tweejarige regeling voor jonge organisaties. 

In 2021 was er bijzondere aandacht voor onafhankelijk werkende makers, kleinere en jonge 

organisaties. In deze coronatijd was het voor hen nog moeilijker dan voor anderen om het 

hoofd boven water te houden, zonder meerjarige subsidie en in eerste instantie ook zonder 

aanspraak op steunplangelden. Vanuit het steunplan van de gemeente Amsterdam werd 

vanaf juni 2021 het AFK-budget voor de regelingen Projectsubsidies Professionele kunst  

en Cultuurmakers aangevuld ten behoeve van deze groep, evenals de tweede ronde van  

de regeling Ontwikkeling voor jonge organisaties die veelal rond makers zijn geformeerd. 

Behalve de aanvragen die in 2021 werden behandeld, werd er door het AFK veel werk 

verzet met betrekking tot de vierjarig gesubsidieerde organisaties. Met de organisaties  

die vanaf 2021 niet langer worden gesubsidieerd in het kader van het Kunstenplan, werden 

exitgesprekken gevoerd. Met de aanvragers die in 2021-2024 opnieuw vierjarige subsidie 

ontvangen, werden monitoringgesprekken gevoerd, waarin onder meer de heftige  gevolgen 

van coronamaatregelen, toekomstscenario’s en solidariteit in de sector aan bod kwamen. 

Het AFK stelde zich ook ten aanzien van de prestatieafspraken voor de meerjarige subsidies 

coulant op. 
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In onderstaande overzichten zijn verwerkt: Projectsubsidies Professionele kunst en Cultuurmakers inclusief 

Mijn Eerste Aanvraag, regeling Tweejarige subsidies Cultuurmakers, pilot en overbrugging Cultuurcoaches, 

3Package Deal, voordekunst en City, Company & Crowd, regeling Ontwikkeling 1e ronde, Stimuleringsregeling 

Eigentijdse Dans. Aanvragen uit de 2e ronde regeling Ontwikkeling en Cultuurcoaches niet opgenomen, omdat 

de toekenningen in 2022 vallen. Vierjarige aanvragen zijn opgenomen in het jaarverslag 2020, omdat ze in dat jaar 

behandeld werden. Niet alle aanvragen worden ingediend onder één discpline, waardoor totalen kunnen afwijken.

Aantal uitvoeringslocaties volgens aanvraag. In figuur 2 en 3 zijn meegenomen: projectsubsidies  professionele kunst, 

projectsubsidies cultuurmakers, tweejarige regeling cultuurmakers.

837
toekenningen

(64,6%)

1295
aanvragen

BKFNMV/Visuele Kunst  386

Dans 54

Film 131

Letteren 24

Muziek/muziektheater 392

Theater 168

Centrum 31%

Nieuw-West 8%

Noord 14%

Oost 14%

West 17%

Westpoort 1%

Zuid 9%

Zuidoost 5%

0 20% 40% 60% 80% 100%

FIG. 1  Aantal aanvragen en toekenningen in 2021

FIG. 3   Uitvoeringslocaties toegekende aanvragen: verdeling over stadsdelen

FIG. 2   Verdeling over kunstdisciplines 

in aantallen aanvragen

Het AFK streeft naar optimale spreiding van culturele activiteiten door de hele stad.  

In aansluiting op het gemeentelijk beleid hebben we extra aandacht voor cultuur en publiek 

in de stadsdelen Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Spreiding bevorderen we onder andere 

door de criteria in de regelingen. Zo is spreiding onderdeel van het criterium ‘belang voor 

de stad’ in de projectregelingen. We houden bij waar beoogde  activiteiten van  aanvragers 

zullen plaatsvinden. In het afgelopen jaar hebben we gezien dat Noord aan een flinke 

opmars bezig is, maar vooral aan de oevers van het IJ. Cultuur in Amsterdam Zuidoost en 

Nieuw-West groeit, maar kan nog steeds een flinke impuls gebruiken. De stadsdelen Noord, 

Zuidoost en Nieuw-West krijgen ook komende tijd extra aandacht door het speciale budget 

voor culturele voorzieningen in de wijken en door Speeddates en Mijn Eerste Aanvraag op 

locatie (zie 5.2) te organiseren in deze stadsdelen.

Actualiteit: corona in 2021
Het leidende actuele thema in 2021 was,  onvermijdelijk, corona. De stad, de culturele  

sector en het AFK hadden hier de handen aan vol. De gevolgen van de pandemie  sloegen 

hard neer in het Amsterdamse kunstenveld: bezoekersaantallen vielen wederom tegen, 

producties moesten worden uitgesteld of afgelast, en kunstenaars spraken soms van  

een ‘stuwmeer’ van nieuw werk dat niet altijd een podium vond in volgeboekte zalen en 

tentoonstellingsruimtes. Dit zorgde voor moeilijke keuzes bij organisaties en inkomensverlies, 

met name ook voor kleine organisaties en makers en organisaties die sterk van publieks-

inkomsten afhankelijk zijn. 
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De gemeente Amsterdam kon met eigen en rijksbudget in eerdere fasen van de pandemie 

zorgen voor steunplangeld voor meerjarig gesubsidieerde organisaties in het Kunstenplan. 

Vanaf juni 2021 kwamen daar door nauwe samenwerking van gemeente en AFK in de derde 

en vierde fasen van het steunplan middelen voor onafhankelijk werkende makers bij. Dat 

gebeurde onder andere via de AFK-projectregelingen waaraan in de derde fase € 2 miljoen 

aan steunplangelden werd toegevoegd voor 2021 en in de vierde fase € 1 miljoen voor eind 

2021 en 2022. Dit was een welkome impuls, daar het AFK in de eerste helft van het jaar – 

dus vóór deze steunplangelden – terughoudend moest omgaan met toekenningen vanwege 

de korting op het budget voor de projectsubsidies. Met het  steunplangeld uit de derde fase, 

toegekend vlak voor de zomer, kon het AFK weer  ruimhartiger omgaan met zijn regelingen.

Deze steun aan makers was van grote betekenis voor de sector. Het belangrijkste voor 

herstel van makers is immers dat zij kunnen blijven maken en zich ontwikkelen. Temeer daar 

als gevolg van de Kunstenplanbesluitvorming eind 2020 het jaarlijkse AFK-projectbudget 

is terug gelopen met 1,75 miljoen euro en de regeling Ontwikkeling voor jonge  organisaties 

met € 220.000 per jaar. De tijdelijke steun  betekende dat makers in 2021 toch een stevige 

basis hadden voor hun werk. 

Ook het steunplangeld uit de vierde fase, toegevoegd in het late najaar, is welkom voor 

deze doelgroep. Zo kunnen makers ondanks praktische beperkingen werk blijven maken 

en zich blijven ontwikkelen. Het AFK organiseerde hiermee ook extra edities van Mijn Eerste 

Aanvraag om nieuwe aanvragers op weg te helpen. Deze en andere projectenaanvragen 

lopen nog door in 2022. Daarnaast werd het budget voor jonge organisaties in de tweede 

ronde van de regeling Ontwikkeling aangevuld met € 1 miljoen.

Het AFK betrachtte bij de verwezenlijking van de plannen van alle gesubsidieerde 

 organisaties en kunstenaars grote coulance ten aanzien van voorgenomen  uitvoeringen, 

publieksbereik en eigen inkomsten. Waar we subsidies normaal gesproken vaak zien 

 fungeren als een vliegwiel, werden ze nu in de eerste plaats een noodzakelijk vangnet  

voor de kunst in de stad. Dit gold in het bijzonder voor projecten van makers: beeldend 

kunstenaars, muzikanten, schrijvers, theatermakers en choreografen. Het aandeel makers  

in de projectsubsidies is hoog: maar liefst 80% van alle aanvragen in 2021 was afkomstig  

van makers. Het gaat hierbij om een breed scala aan activiteiten, van experimentele 

 installaties tot nieuwe composities over klimaatverandering en van muziektheater voor 

kinderen tot een nieuwe dichtbundel. Ook stipendia en ontwikkelsubsidies, die direct 

 bijdragen aan de beroepsontwikkeling van kunstenaars, zijn hierin opgenomen.
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FIG. 4  Projecten van makers binnen reguliere projectenregelingen
Fig. 4 Projecten van makers binnen reguliere projectenregelingen

478
aanvragen

384
toekenningen

(80,3%)

€ 5.419.423 
aangevraagd

€ 4.651.292
toegekend

Specifiek voor productie en ontwikkeling door onafhankelijk werkende makers en initiatie-

ven werd er in 2021 € 5.419.423 aangevraagd, waarvan het AFK € 4.651.292 aan projecten 

van makers en stipendia kon toekennen. Toekenningen in de regeling Ontwikkeling zijn 

 hierbij niet meegeteld. Daarnaast zijn eind 2021 nog aanvragen van deze groep ingediend 

die begin 2022 worden toegekend met gebruikmaking van steunplangeld uit de vierde fase. 

Het aantal wijzigingen dat binnenkwam voor reeds toegekende bijdragen aan projecten was 

buitengewoon groot. In 2020 en 2021 werden tal van aanvragen ingediend die met hoop of 

optimisme keken naar de periode die voor ons lag. Nieuwe lockdowns zorgden vervolgens 

voor teleurstellingen en het opschorten van producties en presentaties. Tijdens lockdowns 

werden vooral plannen gesmeed en werd tijd besteed aan artistieke ontwikkeling. Tussen 

lockdowns in werden zo goed als het ging voorstellingen, concerten, exposities en films 

getoond voor (handjesvol) publiek. Er werd vooral in planning gewijzigd: 966 voorstellen 

voor wijziging in planning in 2021 tegenover 748 in 2020, en 479 in 2019 vóór de pandemie. 

Locatiewijzigingen namen daarentegen drastisch af; vaak was een nieuwe locatie nog niet 

gevonden ten tijde van het wijzigingsverzoek. Inhoudelijke verzoeken, die we in 2020 nog 

zagen toen creatieve herformulering van projecten aan de orde van de dag was, kwamen  

in 2021 weer terug op het oude niveau.

FIG. 5  Aantal wijzigingen projectregelingen 2021 t.o.v. eerdere jaren

planning inhoudelijk locaties

0 300 600 900 1200
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3Kunstenaars en culturele organisaties: 

Een fantastisch 
kunstaanbod

3.1 Sterk werk

Met Sterk Werk kiest het AFK voor organisaties en kunstenaars die het verschil maken.  

Dit zijn artistiek en organisatorisch sterke projecten die kunnen rekenen op  draagvlak 

onder de bewoners van de stad. Zij zijn van artistiek belang maar ook zichtbaar voor 

Amsterdammers omdat ze nieuwe perspectieven bieden, nieuwe verhalen vertellen  

en bijdragen aan een veelvormig aanbod voor het veelkleurige publiek in de stad.

Vierjarige subsidies
De aanvragen voor de vierjarige regeling  

2021-2024 werden behandeld in 2020.  

In 2021 konden de organisaties met  positieve 

toekenningen eindelijk aan de slag met hun, 

vaak ambitieuze, plannen. In het  jaarverslag  

van 2020 is een uitgebreide analyse opge-

nomen van de behandeling en toekenning 

binnen deze regeling. Er zijn 126 organisaties 

met een  vierjarige toekenning, met een totaal-

bedrag van € 21.691.307 ondersteuning per 

jaar (excl. indexatie). 

In 2021 vonden de eerste kennismakings-

gesprekken plaats met de organisaties  

die een toekenning kregen binnen deze 

 regeling. Opvallend was het optimisme van  

veel organisaties dat uit deze gesprekken  

bleek. De meerjarige subsidie van het AFK 

 betekent ondanks alle nood vaak toch ook  

dat de  organisatie nét even wat meer slagkracht 

heeft voor de komende periode, ook omdat  

de steun van het AFK een onderlegger vormt 

voor verdere fondsenwerving. 

Er zijn ook zorgen. Zo is ook hier zichtbaar  

dat de zelfstandigen het moeilijk hebben;  

door uitgestelde of afgelaste activiteiten  

is er voor hen te weinig betaald werk.  

Er vindt daarom een uitstroom plaats  

van personeel, en dus kennis en kunde,  
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uit de sector. Een ander zorgpunt is de huisvesting in Amsterdam. De stijgende prijzen van 

 vastgoed en huur zorgen ervoor dat het vestigingsklimaat voor de kunsten in Amsterdam  

in rap tempo achteruitgaat. Tenslotte zet de situatie rondom corona organisaties met 

 internationale focus op een flinke achterstand.

Er vonden in 2021 monitorgesprekken plaats over de jaarverantwoording 2020 en als 

eindevaluatie 2017-2020 met organisaties uit het Kunstenplan 2017-2020. Ook met  

de organisaties die juist níet in het Kunstenplan werden opgenomen, werd gesproken.  

Vele probeerden de overstap te maken van vierjarige subsidies naar een nieuw 

 businessmodel zonder structurele subsidie maar mét incidentele subsidies. 

Regeling Projectsubsidies Professionele kunst
Met de regeling Projectsubsidies Professionele kunst ondersteunt het AFK in de eerste 

plaats prikkelende, ambitieuze en betekenisvolle projecten in de stad. Op 1 juli werd de 

nieuwe projectenregeling gelanceerd die de oude vervangt. De kern van de regelingen  

blijft onveranderd: de regeling professionele kunst ondersteunt projecten van professionele 

individuele makers en culturele organisaties. 

Het doel van de vernieuwing is enerzijds de regeling aantrekkelijker en toegankelijker  

te maken voor nieuwe typen projecten en makers, en anderzijds het vergroten van de 

impact van de met de regeling ondersteunde projecten en makers op de stad. Aanvragen 

tot € 15.000 krijgen een lichtere toets op alleen het artistiek belang en de uitvoerbaarheid  

van het project. Aanvragers vanaf € 15.000 worden aanvullend uitgedaagd op het gebied 

van zichtbaarheid, spreiding van activiteiten door de stad, diversiteit en inclusie,  

en publieks bereik. De ontwikkelbudgetten zijn omgevormd tot stipendia, die zijn bedoeld 

voor individuele trajecten van kunstenaars, programmeurs en curatoren voor ontwikkeling, 

onderzoek of experiment. 

Er werd in totaal voor € 11.064.424 aangevraagd in de regeling Projectsubsidies 

Professionele kunst. Er werd € 5.273.028 toegekend aan organisaties en kunstenaars  

in Amsterdam. Het toekenningspercentage schommelt per jaar; in 2021 werd 52%  

van het aantal aanvragen toegekend.

Onderstaande overzichten zijn inclusief aanvragen in het kader van Mijn Eerste Aanvraag (MEA).

440
toekenningen

(52%)

852
aanvragen

BKFNMV/Visuele Kunst 370

Dans 34

Film 127

Letteren 19

Muziek/muziektheater 180

Theater 122

Centrum 35%

Nieuw-West 7%

Noord 15%

Oost 14%

West 16%

Westpoort 1%

Zuid 8%

Zuidoost 4%

0 20% 40% 60% 80% 100%

FIG. 6  Aantal aanvragen en toekenningen in 2021 

FIG. 8  Uitvoeringslocaties toegekende projecten: verdeling over stadsdelen

FIG. 7   Verdeling over kunstdisciplines 

in aantallen aanvragen
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Ieder jaar wordt in de loop van het jaar een inschatting gemaakt van de uitnutting van  

de beschikbare budgetten. In het begin van 2021 werd, vanwege de forse korting op  

het projectenbudget (zie 2: Actualiteit), nog enigszins voorzichtig omgegaan met toeke- 

nningen om grote tekorten aan het einde van het jaar te voorkomen. Met de toevoeging  

van  steunplangelden vlak voor de zomer, was er weer meer mogelijk en kon er juist in  

deze moeilijke tijden ruimhartiger toekenningsbeleid worden toegepast. Desondanks  

baarde de uitnutting in de loop van het najaar alsnog dusdanig zorgen dat werd besloten  

om de regeling Projectsubsidies Professionele kunst vanaf 1 november gedurende een 

maand te sluiten. De pas daarna beschikbaar gekomen steunplangelden uit de vierde fase 

konden hierdoor niet volledig worden ingezet voor projectsubsidies in 2021 en worden in 

2022 alsnog besteed binnen deze regeling.

3.2  Futureproof makers en organisaties

De veranderende stedelijke samenleving en de gevolgen van corona vragen om een  

sterk kunstenveld dat in staat is om zich aan te passen, te reageren, kritisch te bevragen  

en de samenleving uit te dagen. Beweging en dynamiek in de sector zijn belangrijk voor  

de impact van kunst op Amsterdam. Het AFK stimuleert kunstenaars en organisaties om  

zich te blijven ontwikkelen.

Regeling Ontwikkeling organisaties professionele kunst 2021-2024
Er waren in 2021 twee aanvraagrondes voor de regeling Ontwikkeling Organisaties 

 professionele kunst 2021-2024 (hierna regeling Ontwikkeling). De regeling is bedoeld  

voor twee doelgroepen, met twee afzonderlijke subsidieplafonds. Categorie A bestaat uit 

jonge organisaties tussen de twee en zes jaar, die kunnen aanvragen voor een  ontwikkel - 

doel naar keuze: ontwikkeling in artistiek opzicht, in zakelijk opzicht, van  marketing/

publieks bereik of van de bijdrage aan diversiteit en inclusie. Daarnaast is de regeling  

op verzoek van de gemeente Amsterdam tijdelijk in 2021 en 2022 opengesteld voor  

een  specifieke groep organisaties (categorie B) die op hun aanvraag voor de regeling 

Vierjarige subsidies 2021-2024 van het AFK een positief advies ontvingen, maar waarvoor  

in het geheel geen budget beschikbaar was. 
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In categorie A zijn in de eerste ronde acht aanvragen gehonoreerd. Deze aanvragen waren 

alle voor twee jaar, 2021 en 2022. In categorie B zijn in de eerste ronde acht aanvragen 

gehonoreerd voor het jaar 2021. Een overzicht van aanvragen en toekenningen is te vinden 

op onze website, www.afk.nl. In november ging de tweede ronde open en werden nieuwe 

aanvragen ingediend. De toekenningen van de tweede ronde zullen worden opgenomen  

in het jaarverslag van 2022. 

Fig. 9 Aanvragen regeling Ontwikkeling

Aangevraagd Gehonoreerd

1e ronde

Categorie A 17 aanvragen

€ 2.448.126

8 toekenningen

€ 1.145.000

Categorie B 8 aanvragen

€ 728.000

8 toekenningen 

€ 703.000

2e ronde

Categorie A 23 aanvragen

€3.152.570

Nog in behandeling

Categorie B Staat nog open Nog in behandeling

Stipendia
In de nieuwe projectenregeling (zie 3.1) is de voormalige voorziening voor ontwikkelbudget 

omgezet naar stipendia. Het stipendium is meer bedoeld voor individuele trajecten gericht 

op ontwikkeling, onderzoek of experiment. De aanvraagprocedure is vereenvoudigd ten 

opzichte van de ontwikkelaanvragen. Met name bij muziek is sprake van een grotere  toeloop 

voor stipendia, vooral voor pop en hiphop met name door producers en dj’s. In 2021 werden 

66 aanvragen ingediend voor stipendia en ontwikkeltrajecten. Daarvan werden er in  

35 toegekend; een aantal is nog in behandeling en komen in 2022 in het verslag.

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 beroepspraktijk. In 2021 is aan 9 nieuwe leningnemers een bedrag  

van in totaal € 126.000 verstrekt. 

In 2021 hebben 5 nieuwe Amsterdamse leningnemers een begeleidingstraject afgesloten  

in combinatie met een Cultuurlening via Cultuur+Ondernemen. Amsterdamse makers konden 

gebruik blijven maken van dit aanbod in combinatie met andere leenfaciliteiten. 

Per 1 januari 2021 is het rentepercentage van de Amsterdamse Cultuurlening aangepast 

van 3% naar 1%. Dit om ook in crisistijd de cultuurlening nog meer aan te laten sluiten bij 

de doelgroepen. De verlaging van het rentepercentage in 2020 en de daarop ingezette 

communicatieactiviteiten hebben ervoor gezorgd dat de interesse in de cultuurlening ook  

in 2021 is toegenomen.

Cultuurherstel 
Cultuurherstel is een nieuw platform waar financiële kennis en culturele organisaties samen 

worden gebracht. Culturele organisaties worden gematcht met coaches uit verschillende 

sectoren, waaronder financiële dienstverlening, organisatie en advies, bedrijfsleven,   

juridisch advies en marketing. Cultuurherstel kreeg in 2021 vorm op initiatief van het AFK  
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en de Amsterdamse Kunstraad, in samenwerking met Cultuur+Ondernemen en met finan-

ciering van de provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam. Het model is geïnspireerd 

op het Waarborgfonds Sport, dat Cultuurherstel-projectleider Hans van Hooren eerder 

leidde. Het platform zelf is voorlopig organisatorisch en administratief ondergebracht bij  

het AFK; het provinciale leeninstrumentarium loopt via Cultuur+Ondernemen. Cultuurherstel 

werd in juni gelanceerd in het Frans Hals Museum en ging in november van start met een 

bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger. Er werden tot nu toe 49 verzoeken om  ondersteuning 

ingediend, waarvan er 33 passend zijn bij de doelstelling van het programma. Met de eerste 

16 trajecten is een start gemaakt met matching en coaching. Cultuurherstel is in 2021 

 opgezet als pilot en wordt medio 2022 geëvalueerd. 

Overige futureproof-activiteiten
In de 3Package Deal wordt (internationaal) 

 toptalent gestimuleerd en gefaciliteerd  

met betaalbare woon- en werkruimte, budget 

en een netwerk. Dit  succesvolle programma van 

het AFK en Bureau Broedplaatsen (BBp) wordt 

gerealiseerd in samenwerking met tientallen 

gerenommeerde Amsterdamse culturele orga-

nisaties. De lichting van 2020/2021 heeft haar 

eindpresentatie tijdens de lockdown begin 2022 

gepresenteerd met het online festival Unpacking 

the 3Package Deal vanuit Felix Meritis. De lichting 

2021/2022 had een lastige start, omdat corona 

zorgde voor minder zichtbaarheid van  bijzondere 

kunstenaars, en reisbeperkingen voor internatio-

nale talenten. Uiteindelijk is er in september alsnog 

een sterke selectie van start gegaan van zestien 

nieuwe talenten.

Het AFK voerde in 2021 voor het eerst de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans uit, die 

voorheen bij Cultuur+Ondernemen was ondergebracht. Onafhankelijke (freelance) dans-

professionals krijgen een tegemoetkoming van maximaal € 3.000 in huurkosten voor ruimte 

voor repetitie, montage of onderzoek. Het totale budget is jaarlijks met € 125.000 zeer 

beperkt in verhouding tot de vraag. In 2021 was het subsidieplafond binnen minder dan  

10 minuten bereikt, zoals in het verleden ook bij de aanmeldingen via Cultuur+Ondernemen 

gebruikelijk was. Er konden 42 aanvragen worden gehonoreerd, waarvan dertien dansers  

en choreografen de bijdrage voor het eerst ontvingen. De toekenningen zijn voor een mix 

van professionals met een langdurige praktijk, ‘midcareer’ dansers en net afgestudeerde 

dansers en makers in tal van dansgenres, en voor locaties verspreid over de hele stad. 

In 2021 ging de derde lichting van City, Company & Crowd van start. Negen organisaties 

leren via workshops over private sponsoring en hoe een duurzame relatie op te bouwen 

met donateurs en bedrijfsleven. Het ‘coronaproof’ format uit 2020 werd voortgezet, waar-

mee een lager doelbedrag dan voorheen werd vereist. Bij een bijeengebracht bedrag 

van € 5.000 wordt dit gelijk gematcht door het AFK. City, Company & Crowd zorgt bij het 

AFK onder meer voor toestroom van organisaties die nog niet eerder met ons in contact 

kwamen. Deelnemers in 2021 zijn Vrienden van de Kamermuziek, The Beach, Platform Nexus, 

Homemade Productions, ZOGrace Creative Agency, Stichting de Doopsgezinde Singelkerk, 

Stichting Beleef de Nederlandse Natuur, Sino and Europe Cultural Interaction Foundation,  

en Stichting Embrace. 
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4Amsterdammers: 

Kunst is van en voor  
alle Amsterdammers

4.1 Deelnemen

Het AFK is er voor alle Amsterdammers die uit passie, plezier of engagement kunst beoefe-

nen in hun vrije tijd. Deze Amsterdammers zijn enthousiaste ambassadeurs voor de kunst  

en maken deze voor hun omgeving laagdrempelig en toegankelijk. Zij zijn essentieel voor 

het draagvlak, de zichtbaarheid en de spreiding van kunst in de stad.

Regeling Tweejarige subsidies Cultuurmakers
Op 1 februari 2021 werden de besluiten voor de regeling Tweejarige subsidies 

Cultuurmakers 2021-2022 bekend gemaakt over de aanvragen, die in november 2020 

werden ingediend. Met deze regeling sluit het AFK aan op nieuwe genres en vormen waarin 

Amsterdammers actief meedoen aan kunst en cultuur in hun vrije tijd. Het toekennings-

percentage bij deze regeling is hoog: van de 246 aanvragen werden 237 toegekend: 96,3%. 

Er zijn 21 nieuwe aanvragers met een toekenning en veertien doorgroeiers: deze laatsten 

waren de vorige periode nieuw in de regeling en ontvangen nu opnieuw een bijdrage.  

Er is veel waardering in het veld dat we dit deel van de sector ook de komende twee jaar 

blijven ondersteunen in het elkaar ontmoeten en cultuur beoefenen. 

237
toekenningen

(96,3%)

246
aanvragen

BKFNMV/Visuele Kunst 4

Dans 18

Letteren 2

Mengvorm 2

Muziek/muziektheater 189

Theater 31

Centrum 26%

Nieuw-West 8%

Noord 12%

Oost 18%

West 15%

Zuid 15%

Zuidoost 7%

0 20% 40% 60% 80% 100%

FIG. 10  Aantal aanvragen en toekenningen in 2021 

FIG. 12  Uitvoeringslocaties toegekende projecten: verdeling over stadsdelen

FIG. 11   Verdeling over kunstdisciplines 

in aantallen aanvragen
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Regeling Projectsubsidies Cultuurmakers 
In 2021 werd de oude regeling Amateurkunst vervangen door de regeling Projectsubsidies 

Cultuurmakers. De regeling is bedoeld om Amsterdammers te enthousiasmeren actief mee 

te doen aan kunst en cultuur, en om de zichtbaarheid van actieve cultuurbeoefening in de 

vrije tijd te vergroten. De regeling heeft specifiek op deze doelgroep gerichte criteria waar-

bij de deelnemers centraal staan. Nieuw is dat ambitieuze gezelschappen nu ook aan kunnen 

vragen voor ontwikkeltrajecten, waarmee ze bijvoorbeeld nieuwe leden kunnen werven, hun 

financieringsmodel kunnen verstevigen of kunnen experimenteren met nieuwe presentatie-

vormen. In 2021 werd voor € 837.475 aangevraagd, waarvan € 606.793 werd toegekend. 

Steeds meer disciplines weten de weg naar de regeling te vinden. Zo is er meer spoken 

word en multimediale producties. Ook de doelgroepen zijn steeds breder, van nieuw-

komers in Nederland tot activiteiten in zorginstellingen. Bij de projectenaanvragen voor 

Cultuurmakers zorgden de frequente lockdowns in 2021 ervoor dat cultuurmakers moeilijk 

ergens terecht konden. Publieke ruimtes voor sport en cultuur waren dicht. Inhoudelijk is er 

vaker dan voorheen sprake van introspectieve projecten, zoals filmaanvragen voor persoon-

lijke documenten. Vanuit de steunplangelden was het in 2021 tijdelijk mogelijk om binnen 

de regeling Projectsubsidies Cultuurmakers ook voor cultuureducatie aan te vragen voor 

bijzondere buitenschoolse projecten in alle kunstdisciplines voor jeugd en jongeren van zes 

tot achttien jaar. De aanvragen hiervoor kwamen in de loop van het jaar geleidelijk op gang. 

49
toekenningen

(67%)

71
aanvragen

Centrum 14%

Nieuw-West 14%

Noord 17%

Oost 8%

West 27%

Westpoort 3%

Zuid 10%

Zuidoost 8%

BKFNMV/Visuele Kunst 12

Dans 2

Film 4

Letteren 3

Muziek/muziektheater 23

Theater 15

Culturele Voorzieningen 

Nieuwe Wijken 11

Cultuureducatie 1

0 20% 40% 60% 80% 100%

FIG. 13  Aantal aanvragen en toekenningen in 2021 

FIG. 15   Uitvoeringslocaties toegekende projecten Projectsubsidies 

Cultuurmakers: verdeling over stadsdelen

FIG. 14   Verdeling over kunstdisciplines 

in aantallen aanvragen
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Cultuurcoaches 

Het inzetten van cultuurcoaches op Amsterdamse scholen heeft als doel om  cultuur educatie 

op school te versterken én om de doorstroom naar buitenschoolse  cultuureducatie 

te bevorderen, vooral bij leerlingen die een risico hebben op leerachterstand. De pilot 

Cultuurcoach Amsterdam liep van 2020 tot en met 2021 en kwam voort uit een intensieve 

samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen voor Onderwijs, en Kunst & Cultuur.  

De pilot en daaruit voortvloeiende driejarige regeling worden uitgevoerd door het AFK  

en Mocca zorgde voor de implementatie, monitoring en evaluatie van de pilot en de leer-

gemeenschap van de coaches. De pilot werd geplaagd door corona. Door schoolsluitingen 

en doordat externen vaak niet op scholen werden toegelaten, kon een aantal activiteiten 

geen doorgang vinden of kon langer worden gedaan met toegekend budget. Het rest-

budget krijgt een bestemming die aansluit bij de kaders die de betrokken overheden voor 

deze middelen hebben gesteld. De aanvragen voor de Driejarige regeling Cultuurcoach zijn 

ingediend in november 2021: in totaal 30 aanvragen. Behandeling en toekenning vinden 

grotendeels plaats in 2022 en zullen in het volgende jaarverslag worden besproken. 

88

cultuurcoaches

32

culturele instellingen

80

scholen

actief op

FIG. 16   Pilot cultuurcoaches
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4.2 Zien en ervaren

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met de fantastische  

kunst die er in onze stad wordt gemaakt. Zo verbreden we ook het draagvlak voor cultuur  

in de stad.

Amsterdamprijs
De Amsterdamprijs is een belangrijk moment voor 

de kunst in Amsterdam: voordrachten zijn afkom-

stig uit de hele stad. De Amsterdamprijs had in 2021 

een iets gewijzigde opzet ten aanzien van eerdere 

edities. Zo werd de categorie ‘ Beste  prestatie’ 

omgedoopt tot ‘Werk van het jaar’, om de aandacht 

te vestigen op een concreet werk dat in dit jaar 

werd gerealiseerd. Daarnaast ontvingen niet alleen 

de winnaars een geldprijs, maar kregen voor het 

eerst ook de genomineerden een bescheiden 

bedrag als gebaar van waardering van de stad.  

De prijs voor de categorie Bewezen Kwaliteit die 

sinds kort direct wordt toegekend aan de winnaar 

werd dit jaar voor het eerst pas tijdens de prijsuit-

reiking bekend gemaakt. De jury bestond dit jaar  

uit Daria Bukvić (vz), Thomas Martojo, Judith 

Leysner, Fiep van Bodegom, Jan Rothuizen. 

De genomineerden in de categorie 

Stimuleringsprijs:

	 Cherella Gessel

	 Zeinab el Bouni

	 Willem Smit

De genomineerde in de categorie  

Werk van het jaar

	 Klassen van Ester Gould en Sarah Sylbing

	 Miracle Garden van Eslspeth Diederix

	 The Hmm

Winnaars in 2021 waren

	 Cherella Gessel (Stimuleringsprijs)

	 Klassen (Werk van het jaar)

	 Aslan Muziekcentrum (Bewezen kwaliteit)
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Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR)
Kunst in de openbare ruimte is een zeer direct toegankelijke vorm van kunst die het AFK 

subsidieert. Deze aanvragen worden (deels) beoordeeld in samenwerking met het nieuwe 

Stadscuratorium. De subsidievoorwaarden voor een beeldend kunstwerk in de openbare 

ruimte zijn in 2021 aangepast ten opzichte van voorgaande jaren. Er kan maximaal € 50.000 

worden aangevraagd om een eerlijke verdeling en voldoende spreiding van middelen te 

kunnen waarborgen. Bij aanvragen vanaf € 10.000 is een positief advies op het ontwerp  

van het nieuwe Stadscuratorium Amsterdam een voorwaarde. 

Bij het AFK zijn in 2021 35 aanvragen binnengekomen voor kunst in de openbare ruimte, 

waarvan er 17 werden toegekend. De projecten hebben vaak een lange looptijd en worden 

zelden binnen hetzelfde jaar gerealiseerd. We zagen we in het afgelopen jaar dus ook een 

aantal kunstwerken vorm krijgen die al eerder werden toegekend. 

In 2021 werd met steun van het AFK het Nelson Mandela gedenkteken in Amsterdam 

Zuidoost onthuld. Dit prachtige en opvallende werk is een nieuw herkenningspunt in het 

stadsdeel. Mooi om te vermelden is ook de bijdrage aan het kunstwerk Asphalt Street Art 

Surround Sound in Nieuw-West dat de omgeving van Plein 40-45 van uitbundige kleuren 

voorziet. Dit project werd mede gefinancierd door Bloomberg en uitgevoerd in samenwer-

king met stadsdeel Nieuw-West en Street Art Museum Amsterdam. 

Een ander aansprekend en toegankelijk werk is Ontdek de Dam, een openbare audiotour 

rondom de Dam van kunstenaar Frankey, op initiatief van de ondernemers en organisaties 

in de directe omgeving van de Dam. Dit project omvat onder meer miniatuurgebouwen om 

tijdens het luisteren te ‘zien’ met de handen, waardoor dit werk ook voor mensen met een 

visuele beperking toegankelijk is. Een voorbeeld van weer heel andere orde is Idemunda, 

een binnen/buiten project bij Artis dat de sappen en levensenergie van een boom meet  

en weergeeft.
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Culturele voorzieningen in de wijken
Er is per jaar een bijzonder budget beschikbaar voor culturele voorzieningen in de wijken. 

Dit budget wordt besteed in nauw overleg met de stadsdelen Noord, Nieuw-West en 

Zuidoost. Er is € 100.000 per stadsdeel beschikbaar. In 2021 werd in nauw overleg met  

de stadsdelen een nieuw inhoudelijk kader opgesteld. Het budget is bedoeld voor de 

ontwikkeling van organisaties en inbedding in de lokale omgeving. In totaal 11  organisaties 

ontvangen een bijdrage: Van Eesteren Museum, Stichting Zichtbaar, Bureau Postjesweg, 

Street Art Museum Amsterdam, Productiehuis Noord, Stichting Sismo, Parels voor  

de Zwijnen, OSCAM, Heesterveld Ccreative Community, Dutch Gospel Arts Institute  

en Hoodstock.

Pilot programmering broedplaatsen
De eerste pilot programmering broedplaatsen werd afgerond in 2021. Bij deze pilot krijgen 

twee broedplaatsen de gelegenheid om de ontwikkeling van inhoudelijke programmering 

te combineren met het vergroten van de publiekstoegankelijkheid van het gebouw. Vanuit 

het AFK wordt € 50.000 per organisatie ter beschikking gesteld, Bureau Broedplaatsen van 

gemeente Amsterdam brengt hetzelfde bedrag in voor de verbouwing. ISO en Heesterveld 

voerden in 2020-2021 hun activiteiten uit. Door corona werd de volgende ronde iets verlaat; 

de selectieprocedure zal plaatsvinden in de eerste helft van 2022.

4.3 Betrekken

Kunst is niet alleen voor en door Amsterdammers gemaakt, maar ván alle Amsterdammers. 

Het AFK wil dat zoveel mogelijk Amsterdammers dat ook zo ervaren. Door een sterke 

publieke positionering en door concreet de mogelijkheid te geven om ook zelf financieel  

bij te dragen, willen we dat kunst door Amsterdammers wordt gesteund.

Development
Naast het stimuleren en ondersteunen van 

kunst en de actieve deelname aan kunst, wil 

het AFK Amsterdammers dichter bij de kunst 

betrekken. Betrokkenheid en  eigenaarschap 

kunnen ook blijken uit directe  financiële 

bijdragen van Amsterdammers. In het verleden 

zette het AFK daarom  meerdere activiteiten  

op die andere en nieuwe financieringsstromen 

op gang  brengen. Dit zijn bijvoorbeeld het 

eerste culturele crowdfundingsplatform  

‘voordekunst’, de Amsterdamse Cultuurlening 

en het meer recente  creative funding 

programma City, Company & Crowd (zie 3.2).  

In 2020 werd door het AFK ervaring opgedaan 

met private fondsenwerving in het programma 

Futureproof. In 2021 werd in samenwerking 

met onder meer de Amsterdamse Kunstraad 

en provincie Noord-Holland het programma 

Cultuurherstel opgezet waarbij de culturele 

sector  gekoppeld wordt aan kennis uit het 

 bedrijfsleven (zie 3.2).
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Voordekunst en Cinecrowd
Het crowdfundingsplatform voordekunst, dat al sinds 2010 bestaat, is een  waardevol 

 instrument om de betrokkenheid van Amsterdammers bij kunst te vergroten. Door een 

 financiële bijdrage, maar vooral ook vanwege de communicatie rondom een project 

 waardoor er grotere zichtbaarheid is, en het draagvlak dat ontstaat door een campagne.  

Het AFK matcht de bijdrage van geselecteerde Amsterdamse projecten. In 2021 bleek dat 

Amsterdammers graag de cultuursector steunen in coronatijd; de gemiddelde donatie steeg 

van € 62 naar € 68. Ook bereikten meer projecten hun financieringsdoel: maar liefst 92% 

van de campagnes in 2021 zijn geslaagd. Wel nam in de tweede helft van 2021 het aantal 

campagnes af door de grote onzekerheid in de sector. 

Cinecrowd werd in 2021 opgenomen in voordekunst. Dit crowdfundingsplatform is in het 

bijzonder ontwikkeld voor filmproducties. Opvallend in 2021 was dat veel van de makers in 

hun onderwerpkeuze kozen voor maatschappelijke thema’s. De meeste makers waren jong 

talent, waarvan er twee wel ruime ervaring hadden in andere disciplines, maar een debuut 

maakten als filmregisseur: fotograaf Herma Darmstadt en animator Kaj Driessen.

Mensen Maken Amsterdam
Mensen Maken Amsterdam is een laagdrempelig publiek-privaat initiatief waarmee  brede 

culturele en sociale projecten in de stad worden gefinancierd. Vrijwillige buurtcomité’s 

bestaande uit buurtbewoners beslissen zelf welke projecten gefinancierd worden.  

Het aanhouden van de corona-maatregelen heeft flinke impact op de betrokkenheid  

van buurtbewoners: vrijwilligers bij de fondsen hebben (persoonlijk) veel aan hun hoofd 

waardoor het risico bestaat dat vrijwilligerswerk, inclusief Mensen Maken Amsterdam,  

op een lager pitje komt te staan.

In 2021 werd het laatste buurtfonds opgericht: Fonds voor Centrum. Daarmee bereikt 

Mensen Maken Amsterdam nu alle stadsdelen. In 2020-2021 maakte Mensen Maken 

Amsterdam een professionaliseringsslag op het gebied van marketing en communicatie.  

Er werd een medewerker aangenomen en een nieuwe strategie geformuleerd. In de 

komende jaren zal de stichting MMA verder verzelfstandigen en zal de samenwerking  

met het AFK een meer inhoudelijke invulling krijgen.
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5Sector:  

Amsterdam als 
culturele wereldstad

5.1 Kennis delen

Een sterke sector is het fundament voor fantastische kunst in de stad. Amsterdam is door 

zijn aantrekkingskracht en zijn vrije, creatieve en intellectuele klimaat niet alleen de culturele 

hoofdstad van Nederland en kraamkamer voor nieuwe ontwikkelingen en talent, maar ook 

een internationale cultuurmetropool. De geografische en demografische groei van de stad  

is terug te vinden in het culturele landschap, dat lokaal met internationaal verbindt. 

De vlucht die Amsterdam hiermee neemt, 

heeft ook een keerzijde: grootstedelijke 

vraagstukken die steeds urgenter worden 

voor de Amsterdamse cultuursector. Hoe blijft 

cultuur op langere termijn publiek en deel-

nemers aan zich binden, nu de samenleving 

zich zo snel ontwikkelt? Hoe kan kunst ten 

goede komen aan de steeds  veelvormiger 

bevolking van de stad? Hoe maken we ruimte 

in opkomende stadsdelen voor kunstenaars 

en culturele organisaties? 

Het AFK beschikt over een schat aan informa-

tie over de Amsterdamse cultuursector, door 

zijn dagelijkse activiteiten en contact met 

aanvragers en partners. Het AFK is in 2021 

begonnen die kennis meer te benutten en 

ontwikkelen. 

Zo hebben we een inventarisatie gemaakt van knelpunten rondom huisvesting en  vastgoed 

die ons via gesubsidieerde organisaties bereiken, en zijn daarover het gesprek gestart 

met de gemeente. Van mei tot en met juli realiseerde het AFK in samenwerking met 

DEN (kennisinstituut cultuur en digitale transformatie) en Pakhuis de Zwijger een serie 

online kennissessies over digitalisering in de cultuursector. De gemeente Amsterdam was 

opdrachtgever van de serie. Naast het meedenken over de opzet, tekende ons hoofd 

 visuele kunsten voor de inhoud van drie van de acht kennissessies die werden uitgezonden 

via de Livecast van het Pakhuis. Ook hebben we in 2021 de voorbereidingen getroffen  

voor een handreiking Kunst in de openbare ruimte voor aanvragers en kunstenaars, in 

samenwerking met de gemeente en het Stadscuratorium, die in 2022 wordt gepubliceerd. 
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5.2 De hele stad

De stad groeit in alle opzichten en daarmee ook het kunstenveld. Nieuwe initiatieven  

en nieuwe organisaties komen op, het aanbod wordt meer divers en pluriform. Toch zien 

we ook wijken en buurten waar de vraag naar kunst en cultuur groter is dan het aanbod. 

Het AFK streeft ernaar dat kunst in de hele stad wordt beoefend en ervaren, en voor alle 

Amsterdammers toegankelijk is.

Cultuurverkenners
Vijf Cultuurverkenners, in West, Zuidoost, 

Noord, Nieuw-West en Oost, zijn de ogen  

en oren van het fonds en zijn bereikbaar  

en zichtbaar voor kunstenaars, cultuur-

makers en culturele organisaties.  

De Cultuurverkenners hebben veel contact 

in de buurt en waren in 2021 onder meer 

luisterend oor en klankbord voor organisa-

ties en kunstenaars die door corona in de 

knel kwamen. In 2021 traden drie nieuwe 

cultuurverkenners aan: in Noord, Nieuw-

West en Zuidoost. De cultuurverkenners  

zijn jonge professionals in de cultuur sector. 

Hun vragen uit de wijken scherpen het 

beleid en de werkwijze van het AFK aan. 

Tegelijkertijd vormt de groep cultuurver-

kenners een kweekvijver van talent voor 

de  beleids- en fondsenwereld, en voor  

het AFK zelf. 

De waardering voor de cultuurverkenners is groot, zowel binnen als buiten het AFK. 

(Potentiële) aanvragers kunnen hun ideeën bespreken en toetsen aan de missie en 

 regelingen van het AFK. Tegelijkertijd hebben onder meer ambtenaren en partners in  

de wijken aan de cultuurverkenners een directe gesprekspartners van het AFK waar  

het gaat om lokale ontwikkelingen en initiatieven.

Online toegankelijkheid en offline support, andere manieren van aanvragen
Het AFK streeft er altijd naar om het aanvraagproces zo toegankelijk mogelijk te maken  

voor een zo breed en divers mogelijke doelgroep. Dat betekent niet alleen aandacht voor 

onze boodschap en begeleiding, maar ook ons instrumentarium. Onze communicatie via 

social media kreeg in 2021 een nieuw gezicht en achter de schermen werd gewerkt aan 

verbeterde toegankelijkheid van de website. De nieuwe projectenregelingen (zie 3.1 en 4.1) 

bieden een uitgebreidere mogelijkheid om de aanvraag in te vullen met andere media dan 

het geschreven woord. 

Persoonlijk contact is een belangrijke factor; het AFK verzorgt met enige regelmaat 

 informatiebijeenkomsten en workshops voor nieuwe aanvragers. Tijdens Speeddates 

kunnen potentiële aanvragers vragen stellen over regelingen en procedures; in 2021 

werden speeddates georganiseerd die zich specifiek richtten op Zuidoost, Oost en Noord.  

In West vonden live speeddates plaats tijdens AFK x West, een intensief programma om  

het stadsdeel beter te leren kennen. 
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Mijn Eerste Aanvraag
Mijn Eerste Aanvraag (MEA) is een maandelijkse live ontmoeting tussen nieuwe aanvragers 

en medewerkers van het fonds. Tussen corona-lockdowns door organiseerde het AFK naast 

de gebruikelijke maandelijkse MEA’s vier extra edities, waarvan twee op locatie, om nieuwe 

groepen aanvragers te helpen de weg naar het AFK te vinden. De toeloop in het Zonnehuis 

in Noord en Meervaart Studio’s in Nieuw-West was, ondanks alle beperkingen, inspirerend 

en leverde voor het AFK welkome inzichten op in de praktijk van nieuwe aanvragers.  

Begin 2022 volgen nog twee extra bijeenkomsten. De extra MEA’s op locatie en online 

werden mogelijk gemaakt met steunplangelden van de gemeente Amsterdam.

119
toekenningen

(50%)

236
aanvragen

Centrum 32%

Nieuw-West 3%

Noord 18%

Oost 16%

West 17%

Westpoort 2%

Zuid 7%

Zuidoost 5%

0 20% 40% 60% 80% 100%

BKFNMV/Visuele Kunst 112

Dans 12

Film 27

Letteren 7

Muziek/muziektheater 44

Theater 34

FIG. 17   Mijn Eerste Aanvraag:  

aantal aanvragen en toekenningen in 2021 

FIG. 19   Mijn Eerste Aanvraag: verdeling over stadsdelen

FIG. 18   Mijn Eerste Aanvraag: 

Verdeling over kunstdisciplines 

in aantallen aanvragen
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6Communicatie  
en marketing 

2021 is voor de communicatie met, voor, en rondom het Amsterdams Fonds voor de Kunst 

een jaar met verschillende gezichten geweest. Waar het fonds in de eerste maanden vooral 

energie, tijd en middelen stopte in de communicatie rondom nieuwe en bestaande regelin-

gen voor makers en organisaties, konden we daar in de tweede helft van 2021 mede door 

de tijdelijke versoepeling van coronamaatregelen een aantal enerverende activiteiten voor 

publiek aan toevoegen. De uitreiking van de Amsterdamprijs in oktober in een goed gevuld 

Internationaal Theater Amsterdam (ITA) is daarvan het meest sprekende voorbeeld. 

De communicatie rondom de edities van Mijn Eerste Aanvraag kreeg in de tweede helft van 

2021 een vlucht doordat deze tweemaal op locatie plaatsvonden. Onze netwerken in Noord 

en Nieuw-West werden specifiek aangesproken, onder meer door de cultuurverkenners. 

De belangstelling voor de MEA’s was groot. In de zomer vond er rondom de lancering van 

de nieuwe projectenregelingen een campagne plaats met onder meer direct mailings naar 

specifieke doelgroepen en stakeholders, en een campagne op social media. De gebruike-

lijke feestelijke eindpresentatie van de 3Pacakage Deal kon door de coronarestricties geen 

fysieke doorgang vinden, maar is in plaats daarvan op locatie in Felix Meritis opgenomen en 

omgewerkt tot een online festival van twee dagen, dat begin 2022 is uitgezonden. 

Van een onregelmatig verschijnende update verschijnt de nieuwsbrief van het AFK nu maan-

delijks en vormt nog altijd een gewaardeerde en veelgelezen bron van informatie over alle 

regelingen, veranderingen, richtlijnen en nieuws uit de sector. De coronamaatregelen en de 

steunregelingen zijn hierin ook opgenomen. De cultuurverkenners hebben in 2021 veel werk 

verzet door video’s te maken en uitgebreid verslag te doen van hun activiteiten in de diverse 

wijken op social media. Plannen om het social mediabeleid rond de cultuurverkenners meer 

vorm en inhoud te geven zijn eind 2021 uitgewerkt en zullen in 2022 zichtbaar zijn. 

Achter de schermen zijn dit jaar voorbereidingen getroffen om het AFK en met name alle 

activiteiten en projecten vanaf 2022 meer en anders over het voetlicht te brengen. Al in 

2021 is een start gemaakt met een nieuwe aanpak van de social media: met meer visuele 

en narratieve elementen, vaker verteld door onze partners, met uitgebreide inzet van onze 

ambassadeurs in de kunstwereld. 

www.afk.nl  70.656 gebruikers

 118.755 sessies

 300.626 paginaweergaven

facebook  7.498 volgers

 4,3% groei

twitter  4.207 volgers

 2.158 bereikt toptweet

instagram  5.181 volgers

  22,8% groei

nieuwsbrief  2.928 aanmeldingen

  11,6% groei
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AFK in de pers 
Het bereik van alle nieuwsuitingen in printmedia en social media steeg door  verschillende 

partnerschappen, regelingen en activiteiten in 2021 opnieuw. De Amsterdamprijs, met 

voordrachten laat in het voorjaar en de uitreiking in ITA in het najaar, was het publicitaire 

hoogtepunt dit jaar. Een aantal grote artikelen in onder meer Het Parool is gewijd aan de 

genomineerden en uiteindelijke winnaars van deze prijs. Ook op AT5 en My Daily Shot  

of Culture was de Amsterdamprijs prominent aanwezig. Een aantal elementen die het succes 

bepaalden vielen samen: de coronamaatregelen waren juist wat soepeler tijdens de  uitreiking, 

de locatie (ITA) trok veel belangstelling én de kwaliteit van de genomineerden en uiteindelijke 

prijswinnaars was een enorme boost voor de media-aandacht. 

Hiernaast was er in de eerste helft van 2021 nog relatief veel aandacht in de media voor  

de gevolgen van de vierjarige AFK-subsidiebesluiten van augustus 2020. Dat was in de 

eerste plaats de verdienste van de gemeenteraad van Amsterdam die een aantal keren 

specifieke aandacht vroeg voor deze gevolgen. Rond de bekendmaking van andere 

 regelingen was een gestage stroom aan mediaberichten te zien in 2021, met de nadruk  

op de Amsterdamse media, zowel in print als online. 

Nieuw in 2021 was het project Cultuurherstel, dat vooral dankzij steun van de gemeente 

Amsterdam en de provincie Noord-Holland door de AKr en het AFK is opgepakt. Het project 

mocht op warme belangstelling rekenen van de regionale dagbladen van onder meer 

Mediahuis Nederland: Noordhollands Dagblad, de Gooi- en Eemlander en het Haarlems 

Dagblad. Als beoogde backoffice voor de projectsubsidies van stichting Amsterdam 750 

werd het AFK belicht als partner bij de lancering van Amsterdam 750 jaar in de Meervaart  

op 26 oktober, de verjaardag van de stad. 
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7Contacten  
met gemeente,  
rijk en sector

7.1 Ambtelijk en bestuurlijk 

De gemeente Amsterdam is onze opdrachtgever en gesprekspartner in bestuurlijk en 

ambtelijk overleg. De bestuurlijke en ambtelijke gesprekken gingen in 2021 onder meer 

over de gevolgen van corona voor de sector, de daarbij benodigde coulance, de bestem-

ming van de steunplangelden die de gemeente ter beschikking stelde aan de sector om 

de klap voor een deel op te vangen, over de problematiek van culturele huisvesting in de 

stad, en over nieuwe AFK-regelingen zoals de vernieuwde regelingen voor projectsubsidies, 

regeling Ontwikkeling en regeling Cultuurcoaches. 

In goed overleg met de gemeente zijn via de projectsubsidies van het AFK middelen uit  

de derde en vierde fase van het steunplan ter beschikking gesteld van ook de meest 

 kwetsbare groep, de onafhankelijk werkende makers en kleinere culturele organisa-

ties. Omdat de doorwerking van de coronamaatregelingen nog altijd voelbaar is, worden 

 steunplangelden uit de vierde fase ook in 2022 nog ingezet voor deze doelgroep.

Een ander belangrijk onderwerp van gesprek met de gemeente was de evaluatie van  

de totstandkoming van het Kunstenplan 2021-2024, die werd uitgevoerd door  

Adviesbureau Blueyard in opdracht van de gemeente (zie verder). 

Ook de oprichting van Cultuurherstel stond op de gespreksagenda, een gezamenlijk  

initiatief van de Amsterdamse Kunstraad, het AFK en Cultuur+Ondernemen in  

samenwerking met de gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland (zie 3.2). 

Het AFK werd door de gemeente uitgenodigd om zitting te nemen de redactie van  

twee gemeentelijke bijeenkomsten met wethouder Touria Meliani over grensoverschrijdend 

gedrag in de cultuursector, die via livestream werden uitgezonden. 

Tijdens de uitreiking van de Amsterdamprijs prees wethouder Touria Meliani het AFK voor 

het niet aflatende werk voor de cultuursector in Amsterdam en oog voor de ontwikkeling  

en diversiteit daarvan.

Evaluatie Kunstenplan 2021-2024 door Bureau Blueyard
Bureau Blueyard evalueerde in opdracht van de gemeente Amsterdam in 2021 de totstand-

koming van het gehele Kunstenplan 2021-2024, inclusief de werkwijze en resultaten van  

het AFK. Het AFK gaf zijn volle medewerking aan de onderzoekers door het leveren van 

data, documenten en ander materiaal en het beantwoorden van vragen. In december werd 

het evaluatierapport van Blueyard over de systematiek rondom de vierjarige subsidies 
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besproken in de raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering. De directeur  

van het AFK was, evenals een woordvoerder van de Amsterdamse Kunstraad, aanwezig  

in de commissie om vragen van raadsleden te beantwoorden. 

Het rapport van Blueyard geeft een heldere analyse van wat er in het hele proces van  

het Kunstenplan goed is gegaan en wat er beter kan. Het AFK is blij met de constatering  

van zorgvuldigheid bij de beoordeling van aanvragen, met de positieve waardering van 

aanvragers voor de kwaliteit van de adviezen van het AFK en voor de rolvaste, constructieve 

samenwerking tussen Amsterdamse Kunstraad en AFK. De evaluatie stelt daarbij terecht 

dat een integraal beleid niet alleen gaat over samenhang tussen de verschillende vormen 

van vierjarige subsidie in de stad. Het gaat ook over doorstroom, over ontwikkelingen in 

de projectmatig gefinancierde cultuur, en over de wisselwerking tussen cultuureducatie, 

ontwikkeling, productie en presentatie van kunst in de stad. Dat betekent dat ook  

de  financiering hiervan met elkaar samenhangt.

Het rapport bevat doordachte aanbevelingen voor verbetering ten behoeve van de sector. 

Verduidelijking en waar mogelijk vereenvoudiging in het Kunstenplan speelt daarbij een 

belangrijke rol. Die vraag wordt deels geadresseerd in een vervolgonderzoek naar mogelijke 

verbeteringen in de systematiek als geheel. Daarnaast is met relatief kleine aanpassingen 

ook veel winst te behalen. Het AFK pakt de uitkomsten samen met de Kunstenplan-partners 

gemeente, Amsterdamse Kunstraad en Overleg Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI) 

komende tijd graag op. 

7.2 Stadsdelen

Overleg en samenwerking met stadsdelen 

stond hoog op de agenda. De stadsdelen 

spelen een belangrijke rol in de verbinding 

van kunst met bewoners, in de ontwikkeling 

van nieuwe vormen van kunst en in  

het bereiken van nieuwe  publieksgroepen. 

De directeur van het AFK voerde kennis-

makings- en vervolggesprekken met onder 

meer ambtenaren, bestuurders en kunste-

naars in de stadsdelen Noord, Nieuw-West, 

Zuidoost en Zuid. In Noord en Nieuw-

West vonden bijeenkomsten Mijn Eerste 

Aanvraag plaats, en in West streek het AFK 

live en online een week neer voor AFK x 

West. In 2022 wordt deze lijn doorgezet en worden zowel ambtelijk-bestuurlijke gesprekken 

als Mijn Eerste Aanvraag gepland in stadsdelen. We evalueerden grondig de ondersteuning 

van culturele voorzieningen in de wijken uit 2020. We stemden in samenwerking met Kunst 

& Cultuur en de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost de criteria voor het vervolg van 

dit impulsbudget af op de lokale behoeften, waarmee opnieuw elf organisaties in deze stads-

delen konden worden ondersteund. 
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7.3 Verantwoording Raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering

Op 17 maart presenteerde de directeur het AFK beleidsplan 2021-2024 in de raads-

commissie Kunst, Diversiteit en Democratisering (KDD) van de gemeente. Hierbij vroegen 

we onder meer aandacht voor het belang en de nood van onafhankelijk werkende makers, 

organisaties en zzp’ers in de stad, in relatie tot een sterk gekrompen budget daarvoor bij  

de vaststelling van het Kunstenplan. 

Verschillende raadsleden verzochten hierbij om een werkbezoek aan het AFK, dat we  

op 13 april organiseerden. De aanwezige raadsleden spraken bij het werkbezoek over  

de uiteenlopende regelingen en activiteiten van het AFK waarmee de stad de kunst en  

cultuur ondersteunt, maakten kennis met een AFK cultuurverkenner en met één van de  

126 organisaties die worden gesubsidieerd binnen de vierjarige regeling van het AFK.  

Op 23 juni presenteerden we in de commissie KDD vervolgens ook het jaarverslag 2020, 

met volop ruimte voor de beantwoording van vragen van de belangstellende raadsleden. 

7.4 Amsterdams en landelijk overleg

Amsterdam
In voorgaande jaren zijn al stappen gezet in de samenwerking tussen het AFK en  

de Amsterdamse Kunstraad. Die samenwerking is in 2021 verder verstevigd door  

het gezamenlijke initiatief Cultuurherstel. Er was daarnaast regelmatig en constructief  

overleg met zowel de Kunstraad als de Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI) over 

belangrijke ontwikkelingen in de sector en over het betrachten van coulance bij aanvra-

gen en verantwoordingen. In januari nam het AFK deel aan een expertmeeting over de 

Amsterdamse cultuursector vóór en na corona. In de loop van het jaar leverden AFK, 

Kunstraad en ACI complementair aan elkaar uitvoerige informatie en reflectie voor de 

 evaluatie van de totstandkoming van het Kunstenplan door bureau Blueyard (zie 7.1).

In januari 2021 brachten het AFK, de Amsterdamse Kunstraad en de ACI gezamenlijk  

een digitale nieuwjaarsgroet uit, ter vervanging van de gebruikelijke nieuwjaarsborrel.

Landelijk
Er is regelmatig intercollegiaal overleg met collega-fondsen en brancheorganisaties. 

Daarnaast is er samenwerking bij gerichte onderwerpen. Zo nemen collega’s van het  

AFK deel aan het Landelijk Overleg Diversiteit en Inclusie met onder meer branche-

organisaties en aan het landelijke fondsennetwerk over hetzelfde onderwerp. Het AFK  

was in april aanwezig bij de kick-off van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten 

over preventie van ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten. In oktober had  

de directeur bij Waag technology & society zitting in een avondvullend panel over impact-

meting in de cultuursector, samen onder meer een vertegenwoordiger van de Raad voor 

Cultuur en enkele culturele organisaties. Eind 2021 voerde het AFK bij wijze van benchmark 

een verkenning uit naar de vergoeding van adviseurs en commissieleden bij verschillende 

fondsen en overheden. Door corona lagen veel internationale overleggen stil. Het in  

2020 opgeschorte werkbezoek aan Marokko kon in 2021 wederom niet plaatsvinden. 
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7.5 Publiek optreden

Het eerste publieke optreden van Laurien Saraber als nieuwe directeur van het AFK was 

haar deelname aan een levendig panelgesprek over de toekomst van de kunst in de stad 

in het symposium Refresh, onder leiding van Maurice Seleky en Margriet Schavemaker, 

samen met Henriëtte Post van het Fonds Podiumkunsten en Imara Limon van het Amsterdam 

Museum. De livestream vanuit Felix Meritis werd zeer goed bekeken en veelvuldig gedeeld 

op social media. 

Belangrijke publieke momenten waren verder de genoemde presentaties in de  commissie 

KDD van de gemeenteraad, en natuurlijk de maiden speech bij de uitreiking van de 

Amsterdamprijs in ITA. Bij de livestream van de bekendmaking van de nominaties in  theater 

De Krakeling eerder dat jaar, werden de wethouder, directeur AFK en genomineerden 

 geïnterviewd door Redouan Ait Ouarg. Rondom de bekendmaking en prijsuitreiking publi-

ceerde Het Parool twee interviews met de directeur. Bij de lancering van Cultuurherstel  

in het Frans Hals Museum in Haarlem op 26 juni spraken onder meer wethouder Touria 

Meliani, gedeputeerde Zita Pels, evenals voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad Felix 

Rottenberg en de AFK-directeur als initiatiefnemers. 

32Jaarverslag 2021



8Financiën  
en organisatie

Onderdeel van dit jaarverslag is de jaarrekening 2021, bestaande uit de balans per  

31 december 2021 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2021. De jaarrekening 

is samengesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving artikel 640 (Organisaties 

zonder winstoogmerk).

In de jaarrekening zijn uitgebreide toelichtingen opgenomen aangaande resultaat 

en  resultaatverwerking, vergelijking met de werkbegroting en inzet extra midde-

len. In dit  hoofdstuk van het jaarverslag hebben we het over de belangrijkste financiële 

 ontwikkelingen, personeelszaken en enkele financieel-technische beleidszaken.

8.1 Inkomsten en beschikbaar budget

Het AFK voert voor de gemeente Amsterdam het merendeel van de subsidieregelingen  

uit voor kunst en cultuur, waaronder verschillende regelingen voor projectsubsidies en 

regelingen voor meerjarige subsidies 2021-2024. De regelingen die het AFK uitvoert 

hebben hun basis in het Kunstenplan 2021-2024. Het Kunstenplan wordt door de 

 gemeenteraad elke vier jaar vastgesteld. In de periode 2017-2020 voerde het AFK voor  

de eerste keer de regeling voor vierjarige subsidies uit. De overeenkomst die de gemeente 

Amsterdam met AFK in 2016 hiervoor heeft afgesloten was ook in 2021 van kracht. .

Bij het vaststellen van het Kunstenplan 2021-2024 hebben gemeenteraad en college, bij 

wijze van financiële noodoplossing, middelen verschoven van AFK-subsidies voor projecten 

en ontwikkeling van makers naar vierjarige instellingssubsidies (in de Amsterdam Bis en  

bij het AFK). De gevolgen waren bij de start van 2021 een verlaging met ongeveer een 

derde van het projectenbudget en een opdracht voor een tijdelijke extra doelgroep in 

de regeling Ontwikkeling, bestaande uit voormalige vierjarige aanvragers met een positief 

advies waarvoor geen middelen beschikbaar waren. Beide hebben tot verschuivingen  

in het activiteitenbudget van het AFK geleid die in de jaarrekening zichtbaar zijn. 

Het budget bij aanvang van verslagjaar 2021 bedroeg in totaal voor alle regelingen en  

voor de bedrijfsvoering € 34.163.540. Dit was inclusief een nominale prijscompensatie 

(accres) ten opzichte van het in 2020 aangekondigde budget van 1,7%. Gedurende het  

jaar 2021 is een aantal bijstellingen van dit subsidiebedrag kenbaar gemaakt. Allereerst  

heeft de gemeenteraad in het voorjaar 2021 besloten om een subsidiekorting voor Museum 

Het Schip wegens ontoereikend budget te compenseren uit andere middelen. Aan Het 

Schip is voor de gehele kunstenplanperiode per jaar € 149.688 extra beschikbaar gesteld. 

Omdat Het Schip al subsidie via de vierjarige regeling ontving, worden ook deze extra 

middelen via het AFK beschikbaar gesteld.
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In 2021 heeft de gemeente bovendien besloten om twee steunoperaties uit te voeren in  

de kunstensector, vanwege grote problemen bij organisaties en zelfstandig kunstenaars 

door de coronamaatregelen. In 2020 vond een vergelijkbare ondersteuning plaats, die toen 

alleen aan de meerjarig gesubsidieerde kunstenplaninstellingen ten goede kwam. In goed 

overleg heeft het AFK uit de zogeheten derde en vierde fase van deze  steunmaatregelen 

bijdragen ontvangen voor de extra ondersteuning van productie en ontwikkeling van 

onafhankelijk werkende kunstenaars en initiatieven. Dit is gebeurd middels gelden voor 

zowel de regeling projectsubsidies Professionele kunst als voor de regeling projectsub-

sidies Cultuurmakers, en in de vierde fase ook voor de regeling Ontwikkeling. Daarbij zijn 

ook budgetten beschikbaar gekomen voor extra spreekuren (Mijn Eerste Aanvraag) in de 

wijken, het opzetten van het programma Cultuurherstel (voor 2021 en 2022), en voor de 

Amsterdamse Cultuurlening die Cultuur+Ondernemen met middelen van het AFK uitvoert. 

Omdat de toekenning van de gelden in de vierde fase steunplangeld pas in november 

bekend was, wordt een deel van deze gelden in 2022 besteed. Middels dotaties aan  hiertoe 

bestaande of in het leven geroepen bestemmingsreserves wordt dit in de jaarrekening 

verantwoord. Het deel dat betrekking heeft op de regeling Ontwikkeling, voorziet bovendien 

in subsidies met een looptijd van twee jaar. In de derde fase steunplangelden ging het voor 

de verschillende doeleinden in totaal om € 2.100.000 additionele middelen en in de vierde 

fase om € 2.300.000, beide inclusief een bijdrage aan de extra organisatiekosten die hiermee 

gepaard gaan.

Waar het budget doorgaans aan het begin van het verslagjaar helder is, was er dit jaar 

sprake van een meer dynamische situatie met meerdere tussentijdse wijzigingen als gevolg 

van met name het gemeentelijk steunplan in tijden van corona. De wijzigingen waren door 

het proces van politieke besluitvorming, begrijpelijkerwijs vrij kort vantevoren zeker. Het AFK 

heeft in goede samenwerking met de gemeente steeds snel gehandeld om deze welkome 

steun voor de sector per direct beschikbaar te maken daar waar ze het hardst nodig was. 

Ook kwamen middelen voor regelingen en programma’s met een doorlooptijd die verder 

reikt dan 2021 in één keer beschikbaar. Daarnaast verliepen werkpraktijk en daarmee ook 

aanvragen vanuit het veld veel grilliger door telkens wisselende coronabeperkingen.  

Bij elkaar leidt deze groter dan gebruikelijke dynamiek tot een wat vertekend beeld bij het 

positief financieel resultaat. Hier en in de jaarrekening is dat steeds toegelicht en ook terug 

te zien in reserveringen voor de betreffende regelingen. 

8.2 Activiteitenlasten

Bij de projectenregelingen is in de eerste helft van 2021 gewerkt met de helft van het jaar-

budget omdat zowel de regeling voor Professionele kunst als voor Cultuurmakers per 1 juli 

2021 is vernieuwd. In november is de aanvraagmogelijkheid voor Professionele kunst even 

afgesloten geweest omdat budgetoverschrijding geprognosticeerd werd op basis van al 

toegekende aanvragen en de aantallen en bedragen van aanvragen die nog in behandeling 

waren. Mede door de uitbreiding van middelen vanuit de vierde fase steunplangeld bleek 

dit einde jaar uiteindelijk niet het geval en konden veel aanvragen begin 2022 toegekend 

worden vanuit deze gelden.

Er is een aantal wijzigingen geweest bij de lasten voor de meerjarig gesubsidieerde organi-

saties. Op grond van het ingediende sterk gewijzigde plan (na een fundamentele wissel in 

de leiding van het gezelschap), zag het AFK zich genoodzaakt de toekenning aan BackBone 

in te trekken, in het licht van wettelijke eisen voor een gelijk speelveld voor aanvragers.  
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De middelen die hierdoor vrijkwamen (€ 467.820 vierjarig) zijn conform de vierjarige  regeling 

toegekend aan de eerstvolgende positief beoordeelde aanvragers in de rangorde. Hierdoor 

kon het budget voor Henny Jurriëns Studio verhoogd worden met € 264.000 (vierjarig)  

tot het volledige geadviseerde bedrag, en kon de eerder wegens gebrek aan budget 

 afgewezen organisatie TILT voor € 199.332 nu wel worden gehonoreerd.

8.3 Beheerslasten

De beheerslasten zijn in 2021 binnen de begrotingskaders gebleven. Dit ondanks forse  

inzet van externen ter voorlopige invulling van vacatures en ziektevervanging. Met een totaal 

aan uitgaven van € 2.988.833 voor personeel, huisvesting, organisatiekosten en activiteiten-

kosten van activiteiten die AFK zelf organiseert (zoals de jaarlijkse uitreiking Amsterdamprijs 

voor de Kunst, AFK in de wijken en de nieuwjaarsactiviteit in samenwerking met ACI en AKr) 

is het percentage beheerslasten 8,6% ten opzichte van de totale lasten (2020: 9,7%). Het is 

daarmee terug op het gebruikelijke niveau nadat deze in 2020 door de behandeling van 

vierjarige aanvragen tijdelijk hoger lag. 

Wel zien we de ICT-kosten structureel stijgen. Dat komt enerzijds door de verdergaande 

automatisering van diverse processen, maar ook door maatregelen op het gebied van 

cybersecurity die nodig zijn om de data van aanvragers en AFK te beschermen.

De post personele lasten, inclusief de benodigde inhuur derden, is per saldo zo goed als 

binnen de begroting uitgevoerd. Om dit te bereiken hebben we de functie adjunct- directeur 

vooralsnog niet ingevuld. De aansturing van het subsidiebureau is mede uit oogpunt van 

talentontwikkeling en kennisdeling deels overgegaan naar het team van de hoofden. In de 

begroting waren extra stafuren opgenomen, die we om budgettaire redenen  gedeeltelijk 

hebben ingezet. De tijdelijke (freelance) inhuur ter overbrugging bij vacatures, is telkens 

afgesproken binnen de budgetkaders van de vacatureruimte. Hierdoor waren soms minder 

uren beschikbaar ten opzichte van de formatie-uren. 

Wel zien we een verhoging van personele kosten bij de aflopende tijdelijke overeenkom-

sten, vanwege wettelijk vereiste transitievergoedingen. Ook de inhuur van gespecialiseerd 

personeel (o.a. voor ICT-werkzaamheden) kent andere tarieven dan die voor medewerkers 

in vaste dienst. Begin november 2021 is er een CAO-akkoord gesloten tussen  vakbonden 

en werkgevers voor de gemeenteambtenaren. AFK volgt de loonontwikkeling van deze 

gemeente-CAO en dat betekende een loonstijging van 1,5% per 1 december en een 

eenmalige uitkering aan personeel in dienst op 3 november 2021. Het grootste effect  

echter zit in 2022 als een tweede component van dit akkoord wordt geactiveerd: 2,5%  

loonstijging per 1 april 2022 en een thuiswerkvergoeding (onder voorwaarden). Omdat  

de prijscompensatie die we vanuit de gemeente krijgen voor 2022 1,5% bedraagt, heeft  

dit een rechtstreeks effect op het beschikbare personeelsbudget. We zijn in overleg met  

de personeelsvertegenwoordiging (pvt) over de gevolgen hiervan.

Nieuw in 2021 is de organisatie in wording Cultuurherstel, een samenwerking tussen 

Amsterdamse Kunstraad, AFK, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam en 

Cultuur+Ondernemen (zie 3.2). Het budget, dat voor de organisatie van het coachingsplat-

form beschikbaar is gesteld door de gemeente Amsterdam, wordt door AFK administratief 

beheerd en in de jaarrekening derhalve apart verantwoord. De complementaire leenfa-

ciliteiten, waarvoor de provincie Noord-Holland middelen ter beschikking stelt, worden 

afgehandeld via Cultuur+Ondernemen en staan dus niet op de begroting van het AFK. 
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Ook nieuw is de organisatie Stichting Amsterdam 750, die door de gemeente in het leven  

is geroepen om alle Amsterdammers in de gelegenheid te stellen om met initiatieven  

en projecten te komen voor de feestelijke viering van Amsterdam 750 jaar (formeel op  

27 oktober 2025). AFK steunt deze nieuwe stichting met expertise bij het inrichten van  

een subsidieregeling en bij het behandelen van projectaanvragen, en zal de administratieve 

ondersteuning en ICT-kant van (het grootste deel van) de projectaanvragen verzorgen  

voor de stichting. Voor aanvragen voor kleine (buurt) initiatieven werkt Stichting Amsterdam 

750 samen met Mensen Maken Amsterdam. 

8.4 Functies personeel in dienst gemiddeld over 2021

Gemiddeld 
aantal fte's 2021

Gemiddeld 
aantal personen 

2021

Gemiddeld aantal 
fte's 2020

Formatie

Directeur-bestuurder  1,0  1,0  1,0 

Adjunct-directeur  1,0 

Hoofden  3,6  4,0  3,6 

Staf  4,8  5,8  4,4 

Communicatie  1,6  1,8  1,8 

Teammedewerkers, Secretariaat en 

directiemedewerker

 5,0  5,8  5,0 

Financiën en ICT  2,9  3,2  3,0 

Cultuurverkenners  1,0  4,6  1,1 

Stagiaires, oproepkrachten en 

vrijwilligers

 0,7  0,9  0,9 

Projectmedewerker  0,4 

Formatielasten  20,6  27,1  22,2 

Bij behandeling van aanvragen en monitoring van organisaties en kunstenaars met een 

toekenning (het primaire proces) zijn de hoofden, stafmedewerkers, teammedewerkers,  

en gedeeltelijk de cultuurverkenners en stagiairs betrokken. Daarnaast spelen bij de 

 financiële en administratieve afhandeling van aanvragen de collega’s van Financiën  

en ICT en ook het secretariaat een belangrijke rol.

Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2021 4,45% (in 2020: 1,65%). Dit betrof met  

name drie langer lopende ziektegevallen. Bij ziekmeldingen speelde gedeeltelijk ook  

corona een rol. Met de Arbodienst is nauw contact onderhouden over de begeleiding  

aan zowel de kant van de Arbodienst als aan de kant van AFK. 

Het AFK is in 2021 begonnen met de opzet van een eigen talentenpool. De intentie is 

 hiermee voor langere termijn te investeren in specialistische kennis die bij het subsidie-

vak nodig is, de instroom en behoud van nieuw talent (zoals de cultuurverkenners) en 

de  actuele vakkennis te vergroten, om de continuïteit van ons werk te waarborgen bij 

 bijvoorbeeld ziekte, en om flexibel te kunnen inspelen op nieuwe kansen en vragen  

vanuit onze opdrachtgever. De praktijk laat zien dat die flexibiliteit steeds belangrijker  

wordt, omdat er meer dynamiek ontstaat in het takenpakket van het AFK door corona, 

 veranderingen in de sector en in de beleidsmatige en budgettaire kaders. Daarbij speelt  

een rol dat het AFK op grond van zijn opgebouwde vakspecialisme gezien wordt als een 

deskundige en betrouwbare partner voor het op uiteenlopende manieren verdelen van 

publieke  middelen voor kunst en cultuur. 
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8.5 Treasury

Het AFK voert de betaalrekening bij de ING-bank en heeft, zoals in het Treasury statuut 

bepaald, rekeningen bij nog twee andere banken (ABNAMRO en ASN). Het invoeren door 

de banken van negatieve rente over tegoeden in 2020 heeft in 2021 forse consequenties 

gehad, zoals al in het jaarverslag 2020 was aangegeven. In 2021 is er voor ruim € 38.000  

aan negatieve rente betaald. De lasten hiervan worden deels verwerkt op een reserve en  

op basis van evenredigheid ten laste van projectbudget en budget bedrijfslasten.

De oorzaak voor de omvang van de betaalde negatieve rente is tweeledig. De negatieve 

rente werd eerst geheven over tegoeden boven de € 2,5 miljoen, maar in de loop van 2021 

is deze drempel door alle banken verlaagd naar € 100.000. Daarnaast kent het AFK een 

 relatief hoog bedrag aan liquiditeit omdat organisaties bij toekennen van hun aanvragen een 

voorschot van maximaal 80% van het toegekende bedrag konden opvragen. De overige 20% 

staat aan het einde van een jaar op de bank omdat de bevoorschotting door de gemeente 

aan het AFK per jaar op 100% is afgesproken. De toegekende gelden uit de derde en vierde 

fase van het steunplan zijn om praktische redenen al geheel in 2021 opgevraagd, terwijl 

deze gedeeltelijk pas in 2022 kunnen worden uitbetaald aan aanvragers.

In 2020 zijn we in goed overleg met de gemeente overgestapt naar een methode van 

 maandelijkse bevoorschotting aan het AFK. Tevens is in de nieuwe projectenregeling die 

vanaf 1 juli 2021 wordt gehanteerd opgenomen dat het AFK bij een toekenning binnen 

enkele weken 90% van het toegekende bedrag aan de aanvrager overmaakt, tenzij deze  

het bedrag zelf op een ander moment wil opvragen. Met deze maatregelen proberen we 

organisaties en makers zo snel mogelijk tegemoet te komen en verminderen we adminis-

tratieve last. Bijkomend voordeel is dat we bij ons de saldi op de bankrekeningen zo laag 

mogelijk houden om daarmee negatieve rentelasten te verlagen.

8.6 Vermogenspositie

AFK kent een Algemene reserve voor de bedrijfsrisico’s van nog geen € 1 miljoen.  

De wens om deze reserve te verhogen vanwege onder andere de groei van de organisatie 

en de daarmee gepaard gaande risico’s is moeilijk te realiseren omdat AFK als gesubsidi-

eerde organisatie weliswaar een resultaat op de bedrijfsvoering maakt, maar dit nodig  

heeft voor dekking van kosten in andere jaren. De meerjarenbegroting kent enkele jaren 

met een positief resultaat en een jaar (behandeling vierjarige aanvragen) met een negatief 

resultaat, waarvoor dus ‘gespaard’ moet worden. In 2021 is er geen dotatie of onttrekking 

aan de Algemene reserve geweest.

Er is voorts een Bestemmingsfonds van € 2 miljoen voor de risico’s die AFK loopt vanwege 

de besluitvorming van de meerjarige regelingen. Het gaat bij aanvragen om relatief grote 

bedragen voor meerdere jaren tegelijk, waarbij het risico deze Kunstenplanperiode bij AFK  

is komen te liggen. Er lopen nog beroepszaken voortkomend uit de behandeling van de 

vierjarige aanvragen in 2020 die van invloed kunnen zijn op deze reserve.

In 2021 is boekhoudkundig een positief resultaat behaald op de projectenregelingen.  

Dit komt vooral door de in november 2021 toegekende extra gelden uit de vierde fase 

steunplangeld, die niet volledig in 2021 besteed konden worden. Daarbij speelde het 

moment van beschikbaar komen van de steun een belangrijke rol. De derde fase kwam  

vlak voor de zomer beschikbaar en de vierde in november. Een groot deel van het jaar 

hebben we in eerste instantie gewerkt met de veronderstelling van een kleiner budget  
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dan we uiteindelijk beschikbaar hadden. Daar hebben we bij de toekenningen in die  periode  

ook op gestuurd, wat zichtbaar is in het wat lagere gemiddelde toekenningspercentage 

(52%). Het resultaat is in een daartoe ingesteld bestemmingsfonds geplaatst opdat er tot  

in 2022 door de aanvragers gebruik van kan worden gemaakt. Dit geldt tevens voor speci-

fieke middelen voor de Amsterdamse Cultuurlening, de organisatie Cultuurherstel en de 

gelden die via Mijn Eerste Aanvraag in januari 2022 zijn toegekend.

8.7 Balanstotaal

In de vierjarige cyclus van een Kunstenplan zien we in het jaar voorafgaande aan het  

eerste jaar een ophoging van het balanstotaal met de toekenningen aan de vierja-

rig  gesubsidieerde organisatie aan de passiva-kant (kortlopende schulden) en eenzelfde 

bedrag als vordering op de gemeente Amsterdam aan de activazijde van de balans.  

Dit heeft dus in 2020 plaatsgevonden. Elk jaar wordt dit met een kwart verlaagd vanwege  

de  uitbetaling voor dat boekjaar aan de organisaties en de ontvangsten van deze gelden  

vanuit de gemeente. Tevens heeft de (nu gewijzigde) bevoorschotting van toegekende 

projectaanvragen een effect. 

Het balanstotaal is minder dan verwacht afgenomen, met ongeveer € 15 miljoen waar  

vanuit de uiteindelijk toegekende vierjarig gesubsidieerde bedragen ongeveer € 22 miljoen 

kon worden verwacht. De oorzaak hiervan ligt in de verwerking van de toegekende gelden 

noodsteun (ruim € 4 miljoen waarvan een gedeelte in 2022 aan te wenden is) en een 

gewijzigde verwerking van meerjarige toekenningen, in dit geval met name de  tweejarige 

toekenningen regeling Ontwikkeling 2021-2024 en de regeling Tweejarige subsidies 

Cultuurmakers.

8.8 Risicoparagraaf

Het AFK is zich bewust van de diverse risico’s die de continuïteit van de bedrijfsvoering en 

het uitvoeren van de regelingen kunnen bedreigen. Deze zijn van financiële, personele, ICT 

en juridische aard. De directeur-bestuurder e stuurt de organisatie dan ook aan met inacht-

name van deze risico’s en mitigeert deze daar waar mogelijk en binnen de financiële kaders.

Financieel
Het financieel risico betreft de afhankelijkheid van de gemeente Amsterdam als enige 

 geld verstrekker van het AFK. Door de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente  

over de uitvoering van de diverse regelingen ook voor Kunstenplanperiode 2021-2024,  

is er enige zekerheid voor de middellange termijn. In de aanloop naar deze kunstenplan-

periode is uitvoerig gesproken over het benodigde budget voor de bedrijfsvoering en  

dit budget is ook aangepast door de gemeente. Helaas is deze aanpassing deels tenietge-

daan door een integrale korting op het totale AFK budget van € 500.000 voor de jaren  

2022 tot en met 2024. De situatie rond corona vormt hierbij een aanvullend financieel risico. 

De gemeentebegroting staat onder druk door alle steunmaatregelen van rijk en gemeente 

van afgelopen tijd. Het cultuurbudget was al krap in het licht van de opgaven waar de stad 

voor staat (zoals ontwikkeling van nieuwere stadsdelen, cultureel vastgoed, fair practice) en 

het belang dat de stad hecht aan kunst en cultuur.

 

Ook de structurele verlaging van het budget projectsubsidies brengt na 2021 risico’s met 

zich mee. Hierdoor zal bij gelijkblijvende aantallen aanvragen veel meer afgewezen moeten 

worden. Dit zorgt voor stijgende risico’s van bezwaren en beroepen, die kosten voor juridi-

sche ondersteuning en voor eventuele voor het AFK ongunstige uitkomsten van bezwaar  
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en beroep tot gevolg kunnen hebben. Door de uitbreiding van middelen vanuit de nood-

steun van de gemeente zijn deze kortingen in 2021 en gedeeltelijk 2022 tenietgedaan.  

Wat de perspectieven voor de jaren 2023 en 2024 zijn, is op dit moment nog niet duidelijk 

en daarmee bron van zorg en aandacht.

Personeel
De risico’s op het gebied van personeel zijn verschillend te duiden. Allereerst voert het 

AFK als stadsfonds regelingen uit, waar specifieke knowhow bij medewerkers voor nodig 

is. Zowel inhoudelijk en subsidietechnisch als administratief om aanvragen te kunnen 

 verwerken in het computersysteem dat daarvoor wordt gebruikt. Naast kennis van het 

 werkveld en de ontwikkelingen daarin, is ook inzicht in allerhande andere aspecten bij 

aanvragers van belang zoals de diverse codes die in de cultuursector worden gehanteerd, 

financiën en bedrijfsvoering van culturele organisaties. Goede communicatieve vaardighe-

den zijn eveneens essentieel voor contact met een zeer veelzijdig veld. Voor een deel  

van het  personeel is daarnaast inzicht in aspecten van bestuursrecht, subsidierecht en 

beginselen van openbaar bestuur wezenlijk. Over het geheel genomen heeft het AFK  

voor een goede uitoefening van zijn taken gespecialiseerd personeel nodig, in een 

 arbeidsmarkt waar dat personeel schaars is. Om die reden is het AFK in 2021 begonnen  

met het  geleidelijk opzetten en scholen van een eigen talentenpool van zowel freelance-

medewerkers als medewerkers met een dienstverband. Ook heeft een wijziging plaats 

gevonden in de managementstructuur van het subsidiebureau, waardoor kennis en  

kunde nu over meer collega’s is gespreid en kennis vanuit de voormalige functie van 

adjunct-directeur aan  meerdere collega’s is overgedragen. 

Het intern opbouwen van ervaring is enorm van belang gebleken, na het vertrek in 2019 

en 2020 van enkele medewerkers. In de ontstane vacatures bij de afdeling Financiën en 

Bedrijfsvoering is geheel voorzien door eind 2020 eerst een IT-medewerker in dienst te 

nemen en eind 2021 een Procescontroller. Deze nieuwe functionaris is een spil tussen de 

ondersteunende afdelingen en het gedeelte van AFK dat de aanvragen beoordeelt. Deze 

Procescontroller is nu in de eerste plaats belast met het maken en updaten van interne 

procedurebeschrijvingen en handleidingen. Daarnaast besteden we meer aandacht aan het 

opzetten van gerichte inwerkprogramma’s van de nieuwe medewerkers. Bij een personeels-

bestand van zo’n 25 medewerkers in vaste dienst, een groep van zo’n 10 medewerkers in  

de zogeheten flexibele schil en diverse externen is inwerken een continu proces geworden 

dat meer aandacht vraagt dan in het verleden.

Waar een groep van 25 mensen werkt, zijn er elk jaar ook wisselingen te verwachten.  

Het AFK blijkt een positieve referentie op het cv te zijn en medewerkers die een volgende 

stap in hun carrière willen maken worden door andere organisaties dan ook met open  

armen ontvangen. Bij sollicitatieprocedures werken we mede vanwege de krapte op  

de arbeidsmarkt en benodigde vakkennis steeds vaker met ondersteuning van gespecia-

liseerde wervingsbureaus, bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit en inclusie, een 

artistieke discipline, of mensen met een beperking. Zo hebben we in 2021 samengewerkt 

met Binoq Atana, Delftalent en de Music Recruiters. De uitvoering van hrm werkzaamheden 

blijkt afgelopen jaren meer aandacht en tijd te vragen van directie, manager bedrijfsvoering 

en secretariaat dan voorheen en dan waar rekening mee is gehouden.

AFK beweegt zich in Amsterdam ook in een politiek gevoelige omgeving. De gemeente  

is de opdrachtgever van het AFK, en in de gemeenteraad vinden discussies plaats over 

de inrichting van systematiek en bestel, over de positie van de kunsten en het AFK, de 
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budgetten hiervoor en bijvoorbeeld de gang van zaken bij de toekenning meerjarige 

subsidies en de rol van het AFK hierin. Om de medewerkers meer inzicht te bieden in de 

dynamiek van deze processen en het handelen van directie hierin, en om hen handvatten  

te bieden voor hun eigen dagelijkse praktijk is in 2021 middels een aantal sessies voor MT 

en alle medewerkers met een extern bureau gewerkt aan politieke sensitiviteit en knowhow. 

Dit is door de collega’s als zeer waardevol ervaren.

In 2021 is ook veel aandacht besteed aan het werken onder de nieuwe omstandigheden 

die het gevolg zijn van coronamaatregelen. Waar het thuiswerken min of meer normaal is 

geworden, is er bij het AFK ook veel aandacht voor het wel bij elkaar kunnen komen, op 

een veilige manier en eventueel in hybride vorm (live en online gecombineerd). We hebben 

ervaren hoezeer bijeenkomsten van meerwaarde zijn voor eenduidige communicatie en 

werkplezier, om de verbondenheid met de organisatie en het werkveld vast te houden en 

om met elkaar optimaal te kunnen presteren. Door telkens een goed evenwicht te blijven 

zoeken in de uiteenlopende behoeften en noodzakelijkheden en door met initiatieven te 

komen blijven we werken aan een sterke organisatie met gemotiveerde medewerkers,  

ook bij zich vaker wijzigende omgevingsfactoren.

ICT
De ICT-risico’s lijken alleen maar groter te worden voor organisaties. De afhankelijkheid  

van computersystemen, de veiligheid van data-opslag en het dusdanig inrichten van de 

systemen dat alleen daartoe bevoegden de juiste beslismomenten kunnen doorvoeren, 

vragen ook bij het AFK toenemende aandacht en ondersteuning. Het AFK krijgt wekelijks 

te maken met phishing-e-mails en andere mailberichten die soms pas na goed uitzoeken 

van malafide aard blijken te zijn. Daarnaast staat ons portal ‘Mijn AFK’ in de belangstelling 

van buitenstaanders. We zorgen dat ICT-systemen altijd up to date zijn. We werken aan het 

bewustzijn van risico’s onder medewerkers. We werken met goede back-ups en veiligheids-

systemen zoals certificaten. Ook het aantrekken van een gespecialiseerde ICT-deskundige 

eind 2020 is hierbij een belangrijke stap geweest. De ICT-veiligheidsmaatregelen voldoen 

op dit moment en ook het thuiswerken is middels beveiliging met gecertificeerde inlogs 

voldoende op orde gebleken. Maar het houdt onze permanente aandacht en we zien dan 

ook de hiermee gepaard gaande ICT-kosten oplopen.

Juridisch
De juridische risico’s die het AFK loopt zijn divers van aard: er zijn risico’s bij de overeen-

komsten met medewerkers en inhuur en bij het opzetten en uitvoeren van de regelingen.  

Ze hangen vaak samen met financiële risico’s (bijvoorbeeld van beroep en bezwaar),  

die hiervoor al zijn genoemd. De samenwerking met een extern jurist die grondig thuis  

is in subsidierecht en bestuursrecht en de werkpraktijk van het AFK door en door kent,  

is ook afgelopen jaar naar tevredenheid voortgezet. Met het oog op continuïteit en  

flexi biliteit werkt zij op onderdelen samen met een of meer collega’s, die we op deze  

wijze ook vertrouwd maken met de praktijk van het AFK. Ook stemt zij regelmatig af met  

collega’s bij andere publieke subsidiënten in het land. Bij complexe beroeps- of andere 

zaken kan specifieke juridische expertise van externen worden ingezet. 

Corona
Hoewel bij het schrijven van dit jaarverslag alle corona-gerelateerde maatregelen in  

de samenleving voorlopig van de baan zijn, is de impact ervan op de culturele sector  

en het AFK niet voorbij.
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De financiële impact van corona zal nog langere tijd voelbaar zijn en een stempel  drukken 

op de sector. De situaties en oorzaken zijn verschillend. Maar in het algemeen zien we 

ondanks de grote mate van coulance van AFK en gemeente bij aanvragen en verantwoor-

dingen, wisselende combinaties van factoren die een rol spelen: ingeteerde reserves, 

achtergebleven additionele financiering doordat geen activiteiten konden worden ontplooid, 

doorlopende vaste lasten bij radicale terugval in inkomsten, personeelsproblemen die het 

hernemen van activiteiten in de weg zit, terugvorderingen op steungelden door op elkaar 

inwerkende regelingen, schoorvoetend publiek, verminderde mogelijkheden voor eigen 

inkomsten.

 

Pas in de loop van 2022 zal duidelijk worden hoe en in hoeverre de sector zich hiervan 

herstelt. Ook zijn nieuwe besmettingsgolven, met maatregelen, niet ondenkbaar. Het beïn-

vloedt hoe dan ook onze werkpraktijk en vraagt extra aandacht voor aanvragers en voor  

de beste wijze om hen te ondersteunen. Dit geldt voor projectaanvragen, maar ook voor  

de meerjarig gesubsidieerden. Keuzes zullen ook nog gevoeliger worden en dat kan de kans 

op bezwaar en beroep vergroten bij afwijzingen, omdat er meer van de AFK bijdrage afhangt 

voor aanvragers. Dit kan leiden tot meer juridische kosten en meer druk op de risicoreserve 

voor bezwaar en beroep.

 

Ook het AFK zelf heeft te maken met impact van corona op personeel en organisatie: door 

meer uitval, hybride werken, sterkere afhankelijkheid van digitale systemen etc. De elders 

beschreven investeringen in personeel en ICT zijn mede in dit licht te zien.

8.9 Functionaris gegevensbescherming en AVG

Het AFK heeft een van de medewerkers aangesteld als functionaris gegevensbescherming, 

zoals de AVG (ingevoerd in 2018) dat vereist. De systemen zijn inmiddels geheel ingericht 

naar de vereisten die de AVG stelt op het gebied van verwerking persoonsgegevens.

De functionaris gegevensbescherming heeft een jaarverslag 2021 uitgebracht. In dit jaar-

verslag wordt toegelicht dat er een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden bij het bedrijf 

dat ons systeembeheer verzorgt (I&O Netsys). De impact bij I&O Netsys zelf was groot, maar 

omdat AFK op een eigen server werkt (en niet via netwerkdiensten bij een serverpark van 

I&O) heeft dat geen gevolgen voor AFK gehad, anders dan dat I&O een periode minder 

helpdeskondersteuning kon verrichten. De functionaris gegevensbescherming meldt in  

zijn jaarverslag dat er verder geen noemenswaardige incidenten hebben plaatsgevonden.
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Codes:  

Governance, Diversiteit 
& Inclusie, Fair Practice

De Stichting Amsterdam Fonds voor de Kunst is geen culturele instelling die zelf  culturele 

programma’s maakt en presenteert. 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. Het AFK past de Code ook zelf toe voor het bestuur en toezicht,  

op de hierna beschreven wijze. 

Het AFK realiseert haar maatschappelijke doelstelling door het financieren van organisaties 

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

in de periode 2021-2024 is om te investeren in fantastische kunst voor alle Amsterdammers. 

Middels de diverse regelingen die het AFK opstelt en uitvoert is het beschikbare budget 

aan deze doelstelling besteed. Het jaarverslag is de weergave van deze activiteiten, waar-

bij verantwoording wordt afgelegd over de activiteiten in 2021. De beleidslijnen voor 

de periode 2021-2024 zijn gedeeld met gemeente, rijk, Amsterdamse Kunstraad en de 

Amsterdamse culturele instellingen die zijn vertegenwoordigd in de ACI. De regelingen  

die het AFK hanteert zijn opgesteld in overleg met de sector, om het veld van makers en 

culturele organisaties 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 behoefte van onze doelgroepen  

en bij bredere culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Die aansluiting is wezenlijk 

voor de kwaliteit en innovatie in onze regelingen. We doen dit door regelmatig consulta-

ties 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. Met het 

oog op transparantie, zorgvuldigheid en uitvoerbaarheid van de regelingen stellen we ons 

daarnaast regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het bestuursrecht. Ook 

is er uitwisseling met lokale en landelijke collega-subsidiënten (publiek en privaat) over 

innovaties in subsidie-instrumentarium, aanvraagmethodes en beleid. 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. Dat doen we onder meer door 

de publicatie van onze subsidiebesluiten en volledige vierjarige adviezen, en door publicatie 

van toelichtingen op onze regelingen die de wijze van beoordelen inzichtelijk maken. 

Het voorkomen van belangenverstrengeling is essentieel voor een eerlijke, objectieve 

beoordeling van subsidieaanvragen. Adviseurs die zijn betrokken bij een aanvraag kunnen 

nooit adviseren over de betreffende aanvraag en kunnen bij advisering in de commissie zelfs 

niet deelnemen aan de gehele subsidieronde. Het AFK heeft in zijn werkwijze verschillende 

9
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instrumenten om belangenverstrengeling, en de schijn daarvan, tegen te gaan. Onderdeel 

daarvan zijn bijvoorbeeld protocollen voor medewerkers en adviseurs, en het werken met 

onafhankelijke selecteurs voor meerjarige 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 een terugkerend 

onderwerp bij commissievergaderingen, vergaderingen van de raad van toezicht en andere 

vergaderstructuren.

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

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. In 2021 is tijdig gehandeld wanneer 

er sprake bleek van mogelijke risico’s op belangenverstrengeling en zijn er passende maat-

regelen genomen voordat de desbetreffende adviseurs hun advies uitbrachten. 

De bestuurder en de toezichthouders zijn zich steeds bewust van hun taken, verantwoor-

delijkheden en bevoegdheden. Zij handelen naar het reglement waarin deze taken zijn 

vastgelegd. 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. 

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. De bestuurder heeft voldoende 

mogelijkheden om zich professioneel te ontwikkelen en doet dat in de praktijk door inter-

visie, consultatie en overleg met andere fondsen. Er is een opleidingsbudget beschikbaar.
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Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen van de organisatie en  

de middelen. De gedrag- en integriteitscodes zijn geborgd in het huishoudelijk reglement 

van het AFK. Het bespreken van de codes is een vast onderdeel van de sollicitatiegesprek-

ken voor nieuwe werknemers en adviseurs. In de personeelsvertegenwoordiging van het 

AFK hebben vier werknemers zitting uit verschillende geledingen van de organisatie. 

Toepassing van de Governance Code Cultuur is als voorwaarde opgenomen in de verschil-

lende regelingen van het AFK. In de jongste regelingen hebben we hierbij ook afzonderlijk 

en expliciet de zorg voor een veilige werkomgeving benoemd. Het is één van de mogelijk-

heden die het fonds in handen heeft om bij te dragen aan het voorkomen en bestrijden  

van grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Het AFK heeft in 2021 de basis 

gelegd voor een lijn van handelen bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag van 

kunstenaars en organisaties die door het AFK zijn gesubsidieerd en andere betrokkenen  

bij het AFK. Hiervoor hebben directie en MT meermaals overlegd met Mores, meldpunt  

voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector. 

Een van de belangrijkste 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 & Inclusie hanteren we ook voor het AFK. 

Zo worden medewerkers en adviseurs onder meer geworven via cultureel divers bureau 

Binoq Atana. 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 een van  

de criteria toegepast. Binnen het AFK is een werkgroep Diversiteit & Inclusie actief met 

vertegenwoordiging uit alle teams en afdelingen. De werkgroep werkt onder meer aan  

een actieplan D&I en training en inspiratiesessies voor het voltallige personeel.

Naast de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & 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. Daarbij is de Fair Practice Code 

geen afzonderlijk criterium maar speelt het een rol in de beoordeling van het realisme van 

de begroting, met name aangaande personeelskosten, en aspecten van de bedrijfsvoering 

zoals arbeidsvoorwaarden, en aandacht en budget voor ontwikkeling en scholing.

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 komen aan de orde in de vier vergaderingen van de raad  

en de drie vergaderingen van de financiële commissie.

Hier valt ook de beoordeling van de directeur-bestuurder onder, de checks op de risico-

beheersing, 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 deskun-

digheid, diversiteit en onafhankelijkheid. Werving van nieuwe leden 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  

hen toegespitst introductieprogramma. In 2021 traden twee toezichthouders (waaronder  

de voorzitter) af wegens het verstrijken van de maximale benoemingstermijn, en traden  

drie nieuwe toezichthouders aan. Een zittend lid nam de rol van voorzitter over. De raad 

ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.
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9.1 Nevenfuncties directeur-bestuurder

Laurien Saraber 2021

	 Lid van de Adviescommissie Kunsten van het Vlaamse departement voor Cultuur,  

Jeugd en Media

9.2 (Neven)functies leden raad van toezicht

Simone van den Ende – voorzitter (vanaf 16 maart 2021)

Activiteiten: VandenEnde Coaching- presentatiecoach, mediatrainer en life coach 

Creative Drama Consultant.

Nevenactiviteiten:

	 Lid van de raad van toezicht van Pan Asian Connection (PAC)

Erik van Ginkel – voorzitter (tot en met 15 maart 2021 i.v.m. verstrijken termijn)

Activiteiten: Zakelijk directeur/bestuurder Rijksmuseum 

Nevenactiviteiten: 

	 Vicevoorzitter bestuur Museumvereniging en Stichting Museumkaart, Amsterdam 

	 Vicevoorzitter Fundación Han Nefkens, Barcelona 

	 Secretaris/penningmeester Stichting CODART, Den Haag 

	 Lid bestuur Stichting Nederlandse Dansdagen, Maastricht 

	 Lid adviesraad Allard Pierson, Amsterdam 

	  Lid adviesraad Jacqueline van Tongeren Fellowship Fonds, Rijksakademie van 

Beeldende Kunsten, Amsterdam

Charl Landvreugd – lid 

Activiteiten: Kunstenaar bij Studio Landvreugd.

Nevenactiviteiten:

	 Hoofd Onderzoek en Tentoonstellingspraktijken, Stedelijk Museum Amsterdam

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

	 Lid Bestuur Akademie van Kunsten, Amsterdam 

	 Lid RvT Het Nationale Theater

Bertan Selim – lid/lid financiële commissie (vanaf 16 maart 2021)

Activiteiten: Hoofd Programma’s Prins Claus Fonds

Nevenactiviteiten:

	 - Oprichter VID Foundation for Photography

	 - Portfolio Reviewer New York Times

Sietze Haringa – lid/voorzitter financiële commissie

Activiteiten: Wethouder Terschelling, zelfstandig adviseur

Nevenactiviteiten:

	 Voorzitter Raad van Advies JOG Group

	 Lid Raad van Toezicht Dunamare Onderwijsgroep Haarlem

	 Lid Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Terschelling

	 Kerndocent Strategievorming en Toezicht bij VTOI-NVTK 

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
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Els van der Plas – lid (vanaf 16 maart 2021)

Activiteiten: Zakelijk Directeur Bonnefanten Maastricht

Nevenactiviteiten:

	 Lid Raad van Toezicht CODARTS Rotterdam

	 Lid Bestuur Museumnacht Maastricht

	 Lid Raad van Advies NWO Nederland

	 Lid Raad van Advies Faculteit der Geesteswetenschappen UvA

	 Lid van Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van Kunsten ’92

Matthijs ten Berge – lid (tot en met 15 maart 2021 i.v.m. verstrijken termijn) 

Activiteiten: Co-founder en managing director AHK Culture Club

 Nevenactiviteiten:

	 Bestuurslid Stichting Rooftop Revolution

	 Co-founder en aandeelhouder Groundforce Studio B.V.

	 Co-founder en aandeelhouder Sumowala B.V.

Rahma el Mouden - lid 

Activiteiten: Oprichter/eigenaar MAS dienstverleners groep

Nevenactiviteiten:

	 Lid Raad van Toezicht Atria

	 Ambassadeur – The Experience Award

	 Voorzitter Raad van Toezicht Zone3

	 Initiatiefnemer RLD Platform 

	 Directeur MAS Family Foundation 

	 Ambassadeur RIGHTABOUTNOW Inc

	 Ambassadeur Zaki Child HeArt Foundation

	 Lid comité van Aanbeveling Stg. Emergo

	 Ambassadeur Jongerencultuurfonds Amsterdam

	 Lid Maatschappijraad Stadgenoot

	 Bestuurslid WeMakeThe.City

Rooster van aftreden
Eerste termijn Tweede termijn

S. van den Ende 24 januari 2017 - 23 januari 2021 24 januari 2021 - 23 januari 2025

R. Virginia-Sanders 24 januari 2017 - 23 januari 2021 24 januari 2021 - 23 januari 2025

S. Haringa 17 juni 2018 – 16 juni 2022

C. Landvreugd 1 juni 2019 – 31 mei 2023

E. van der Plas 16 maart 2021 - 15 maart 2025

R. el Mouden 16 maart 2021 -15 maart 2025

B. Selim 16 maart 2021 -15 maart 2025

De heer Erik van Ginkel (voorzitter) en de heer Matthijs ten Berge (lid) zijn op 15 maart 2021 

afgetreden wegens het bereiken van de maximale benoemingstermijn. De heer Bertan Selim, 

mevrouw Els van der Plas en mevrouw Rahma el Mouden traden op 16 maart toe als nieuwe 

leden. Zittend lid mevrouw Simone van den Ende nam de rol van voorzitter over. 
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10Bezwaar en beroep

In 2021 hebben we in totaal acht bezwaren op besluiten projectsubsidies ontvangen. 

Daarvan zijn vijf bezwaren ingetrokken na een gesprek met de stafmedewerker. Twee 

bezwaren zijn behandeld op een hoorzitting bij de bezwaarcommissie en ongegrond 

verklaard en één bezwaar moet nog worden behandeld op een hoorzitting.

In 2021 ontvingen we drie beroepschriften tegen onze beslissingen op bezwaar in het 

kader van de Regeling vierjarige subsidies 2021-2024 (besluitvorming in 2020). Eind 2020 

 ontvingen we reeds één beroep, zodat het totale aantal beroepen op vier kwam. In de loop 

van 2021 zijn twee beroepen ingetrokken. Voor de resterende twee beroepen wachten  

we nog op de uitnodiging van de rechtbank.
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Van de raad  
van toezicht 

Kunst biedt troost, daagt uit, ontroert, zet aan het denken, verrijkt, is magisch, is soms 

ongrijpbaar, maar altijd essentieel en nodig. En dat hebben we in 2021 grotendeels 

moeten missen door de pandemie. Zo goed en zo kwaad als het ging hielden de makers 

en kunstenaars moed en kregen we af en toe een sprankje kunst, alvorens de luiken weer 

gedwongen dicht gingen. 

Het werd stil in Amsterdam. 

Natuurlijk hebben wij begrip voor deze ongewone situatie en gezondheid staat voorop,  

maar het gemak waarmee de kunst en cultuursector landelijk werd weggezet als ‘niet 

 essentieel’ was pijnlijk en zou nooit meer mogen gebeuren.

Gelukkig heeft het AFK  onverdroten 

 doorgewerkt en ook nog extra steun 

kunnen bieden aan de makers en  culturele 

organisaties van de stad. De gemeente trok 

steunplangelden uit om de sector te stutten, 

waaronder budget voor project aanvragen 

van onafhankelijk werkende makers en 

organisaties en de regeling Ontwikkeling 

van het AFK. Waarvoor dank aan de stad.

Voor kunstenaars, makers en organisaties 

en daarmee voor de hele sector is een sterk 

fundament van wezenlijk belang. We zien 

als Raad van Toezicht (RvT) dat het AFK dat 

fundament door de verschillende op elkaar 

aansluitende subsidiemogelijkheden stap 

voor stap biedt aan de sector. Hoewel het 

reguliere budget van het AFK vanaf 2021 

gevoelig onder druk staat, probeert het 

fonds het voor de sector benodigde funda-

ment te blijven bieden in goed overleg met 

de gemeente en andere culturele partners 

zoals de Amsterdamse Kunstraad en het 

samenwerkingsverband van Amsterdamse 

Culturele Instellingen. 

In lijn met het beleidsplan van 2021-2024 

richt het AFK zich nog explicieter op álle 

Amsterdammers. Speciale aandacht is er 
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voor onze betekenis voor het publiek en de binding met de samenleving. Het werk van  

het AFK is door de hele stad merkbaar en voelbaar. Daarnaast willen we tijdens de beleid-

speriode het bereik van het AFK onder kunstenaars, organisaties en ook publiek vergroten.

Het AFK ontvangt jaarlijks veel aanvragen voor ondersteuning, die doorgaans niet allemaal 

gehonoreerd kunnen worden, soms helaas ook als gevolg van het vastgestelde budget.  

Daar ontstaan bij aanvragers en in de samenleving weleens pittige discussies over. Zo klonk 

het debat over de vierjarige besluiten in het kader van het Kunstenplan nog na in 2021.  

Het is onze rol als RvT om toezicht te houden op het vakkundige en transparante proces  

van besluitvorming en niet om dunnetjes over te doen wat de experts, medewerkers en 

onafhankelijke commissies hebben geadviseerd. De RvT is zich natuurlijk zeer bewust van  

de constante dynamiek rond de veranderende vraag en het steeds wisselende aanbod in 

onze diverse stad.

De extra cultuurcoaches die culturele organisaties via de nieuwe regeling inzetten om 

kinderen en jongeren in de stadsdelen tijdens en na school met kunst in aanraking te laten 

komen, zijn dan ook een belangrijk initiatief. Zonder deze coaches krijgen deze kinderen  

en jongeren daar veel minder vanzelfsprekend mee te maken. We zijn blij dat het AFK samen 

met Mocca en de gemeente Amsterdam de uitvoering van deze nieuwe regeling onder zijn 

hoede heeft. 

Dit alles en nog zoveel meer gebeurt onder de bezielende leiding van onze directeur 

Laurien Saraber. Zij is sinds 1 februari 2021 aangesteld door de RvT na een zeer  zorgvuldige 

procedure. Ook in onze eigen RvT is het een en ander veranderd. We hebben afscheid 

genomen van voorzitter Erik van Ginkel en Matthijs ten Berge, wegens het bereiken van 

hun maximale zittingstermijn. We zijn op zoek gegaan naar nieuwe leden, die een vertegen-

woordiging van de stad en haar diverse achtergronden kunnen vertegenwoordigen. We zijn 

verheugd Bertan Selim, Rahma El Mouden en Els van der Plas te verwelkomen. Zij brengen 

allen iets unieks mee dat bijdraagt aan ons inzicht in de complexiteit en diversiteit van de 

kunstensector in de stad.
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Als toezichthouders vinden wij het belangrijk dat het AFK zich scherp houdt en  regelmatig 

het beleid toetst aan de geformuleerde uitgangspunten. Adviesbureau Blueyard heeft dit 

jaar de evaluatie van de totstandkoming van het volledige Kunstenplan geleid, waarin ook  

de werkwijze en resultaten van het AFK uitvoerig zijn betrokken. Deze evaluatie onder-

streept dat het AFK zijn werk goed doet en doet aanbevelingen voor de toekomst  voor  

alle betrokken partijen. Vanzelfsprekend werken we aan het vervolg op deze aanbevelin-

gen gezamenlijk als RvT en directie intensief mee. Met de gemeente is de relatie actief en 

 positief, zowel op politiek, bestuurlijk als ambtelijk niveau. Regelmatig is de RvT betrokken  

bij overleg met de wethouder. 

De RvT wil zich ook zelf scherp houden. Naast de hiervoor genoemde betrokkenheid doen 

wij dit door gerichte aandacht voor onze governance en de naleving van verschillende 

Codes. Zie hiervoor de uitgebreide verantwoording in hoofdstuk 9. Voor en bij de invulling 

van vacatures in de RvT in 2021 hebben wij nadrukkelijk stilgestaan bij onze samenstel-

ling. Door de voormalig voorzitter zijn in dit verband tevens gesprekken met zittende leden 

gevoerd over het functioneren van de RvT en de resultaten daarvan zijn door hem in 2021 

kort mondeling toegelicht. Afgesproken is in 2022 een nadere evaluatie uit te voeren.  

De RvT vergaderde in 2021 vijf maal, de financiële commissie kwam drie maal bijeen. Vrijwel 

steeds waren alle betreffende leden aanwezig. Hierbij kwam onder meer de gebruikelijke 

toetsing van regelingen, begroting en jaarstukken en benoeming van adviseurs aan de orde 

alsmede de jaarlijkse beoordeling en bezoldiging van de bestuurder. Het functionerings-

gesprek met de directeur voerde de RvT in januari 2022 na haar eerste jaar van aanstelling.  

Bij de bespreking van de jaarrekening en het accountantsverslag sprak de financiële 

commissie en de voltallige RvT, ook afzonderlijk, met de accountant. 

Bijzondere aandacht besteedde de RvT in 2021 uiteraard aan de impact van corona en 

de daarvoor binnen en buiten het AFK getroffen maatregelen en verder aan de eerder 

genoemde evaluatie door BlueYard, het communicatieplan, de voorbereiding van een 

nieuwe overeenkomst met de gemeente en de maatregelen op het gebied van inclusiviteit, 

veilige werkomgeving en inzet van een vertrouwenspersoon. In 2021 was er vanuit de RvT 

contact met een vertegenwoordiging van de medewerkers tijdens de sollicitatieprocedure 

voor de nieuwe directeur. Een regulier overleg met de personeelsvertegenwoordiging zal  

in het voorjaar van 2022 worden gepland, waarbij het gesprek ook zal gaan over inclusiviteit 

en veiligheid. 

Tenslotte
Een lichtpunt in de net-even-niet-lockdown was de uitreiking van de Amsterdamprijs in 

oktober. We zaten zowaar met z’n allen in het ITA. Het was een prachtige middag waar we 

met zoveel mensen eindelijk weer de kunst konden vieren in Amsterdam! Het voelde alsof 

we gezamenlijk na lange tijd een aantal prachtige cadeaus konden uitpakken voor de stad. 

Met maar liefst zeven genomineerden en in iedere categorie onbetwiste en welverdiende 

prijswinnaars, werd het een middag waar het belang van stedelijke saamhorigheid direct 

voelbaar was. 

We hebben er alle vertrouwen in dat de kunsten in 2022 weer welig kunnen tieren met  

de niet aflatende steun van het AFK, de gemeente Amsterdam en zijn bewoners. 
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Balans per 31 december 2021 
(na bestemming van saldo van baten en lasten)

noot  31 december 2021  31 december 2020 

Activa

Immateriële Vaste Activa 1  64.596  52.025 

Materiële Vaste Activa 2  53.210  51.572 

Financiële Vaste Activa 3  19.470  19.470 

 137.276  123.067 

Vlottende Activa

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen 4.1  70.805.218  87.652.106 

Vooruitbetaalde kosten 4.2  30.876  77.818 

 70.836.094  87.729.924 

Liquide Middelen

Spaarrekeningen en deposito's 5.1  11.040.655  10.397.040 

Betaalrekeningen 5.2  2.747.245  1.301.822 

 13.787.900  11.698.863 

Totaal activa  84.761.270  99.551.854 

Passiva

Eigen Vermogen

Algemene reserve 6.1  933.773  933.773 

Bestemmingsfondsen 6.2  5.805.578  2.438.183 

 6.739.351  3.371.956 

Kortlopende Schulden

Nog te betalen projectbijdragen op toekenningen 7  6.198.818  5.810.538 

Nog te betalen subsidiebijdragen meerjarig 8  68.764.911  89.791.816 

Crediteuren en overige schulden 9  237.646  196.360 

Belastingen/pensioenpremies/personeel 10  429.345  280.193 

Nog te betalen kosten/vooruitontvangen bedragen 11  2.391.199  100.991 

 78.021.919  96.179.898 

Totaal passiva  84.761.270  99.551.854 
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Staat van baten en lasten over 2021
noot  realisatie 2021 begroting 2021  realisatie 2020 

Activiteiten

Activiteitenbaten

Subsidie gemeente Amsterdam activiteiten (projectsubsidies) 12  8.458.312  7.742.668  8.873.942 

Overige baten projectsubsidies 12.1  2.000.000  210.455 

Subsidie gemeente Amsterdam activiteiten (meerjarige 

subsidies)

13  22.072.384  22.072.384  24.536.289 

Subsidie gemeente Amsterdam activiteiten (innovatiesubsidie 

2017-2020)

13  1.591.412 

Subsidie gemeente Amsterdam regeling Ontwikkeling 13  3.160.216  1.580.108 

Lager vastgestelde en ingetrokken bijdragen 14  219.790  354.906 

Totaal Activiteitenbaten  35.910.702  31.395.160  35.567.004 

Activiteitenlasten

Activiteitenlasten

Verleende bijdragen regelingen/Amsterdamprijs voor de 

Kunst

15.1  8.816.348  7.742.668  9.115.010 

Verleende bijdragen meerjarige subsidies 15.2  22.067.897  22.072.384  24.455.381 

Verleende bijdragen innovatiesubsidie 15.3  1.439.500 

Verleende bijdragen regeling Ontwikkeling 15.3  1.848.000  1.580.108 

Totaal Activiteitenlasten  32.732.245  31.395.160  35.009.891 

Saldo activiteiten  3.178.457    557.113 

Beheer

Baten

Bijdrage gemeente Amsterdam Beheerslasten 16  2.918.068  2.918.068  2.255.041 

Bijdrage gemeente Amsterdam steunplangelden 3e en 4e 

fase 2021 (* 2020 bijdrage uitvoeringskosten)

16  192.092  107.875 

Bijdrage gemeente Amsterdam Cultuurherstel 16  100.000 

 3.210.160  2.918.068  2.362.916 

Beheerslasten

Beheerslasten personeel 17  2.495.984  2.456.561  3.140.816 

Beheerslasten communicatie en project-advisering 18  71.336  50.000  64.146 

Beheerslasten materieel overig 19  320.352  322.500  339.190 

Uitvoeringskosten 20  101.161  70.750  72.956 

Cultuurherstel 20A  15.976  100.000 

Totaal Beheerslasten  3.004.809  2.999.811  3.617.108 

Saldo beheer (* inclusief Cultuurherstel)  205.351  -81.743  -1.254.192 

Exploitatiesaldo  3.383.808  -81.743  -697.079 

Overigen

Rentebaten (negatief is rentelast) 21  -39.314  -26.000  -7.991 

Overige baten en lasten 21  22.900    -73.145 

 -16.414  -26.000  -81.136 

Saldo van baten en lasten  3.367.394  -107.743  -778.215 

De resultaatbestemming 2021 wordt op de volgende pagina weergegeven.
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Resultaatbestemming 2021
Mutaties bestemmingsfondsen  dotatie aan 

bestemmingsfonds 
 onttrekking uit 

bestemmingsfonds 

Dotaties aan bestemmingsfondsen

Steunplangelden 4e fase tbv 2022

Nog niet bestede steunplangelden 2022 tbv bedrijfsvoering  100.000 

Cultuurherstel 2021-2022

Nog te besteden gelden Cultuurherstel 2021-2022  84.024 

Behandeling meerjarige aanvragen 2024

Herbesteedbare middelen diverse regelingen  224.278 

Saldo regeling Cuma2 2021-2022  95.288 

Resultaat bedrijfsvoering 2021  37.700 

Ontwikkelregeling

Reservering tweede jaar toekenningen 2021 en nieuwe toekenningen 2022  1.312.216 

Nog te besteden projectsubsidies 2021-2024

Resultaat regeling Professionele Kunst 2021  534.407 

Resultaat regeling Cultuurmakers 2021  643.160 

Cultuurcoaches

Saldo pilot Cultuurcoaches 2021  408.834 

Onttrekkingen uit bestemmingsfondsen

Nog te besteden projectsubsdies 2021-2024

Onttrekking: bijdrage projektgelden aan negatieve rentelasten  19.604 

Bestemmingsfonds reserve kunstenplansubsidies 2017-2020

Onttrekking ivm dekking gedeelte negatieve rentelasten 2021  13.183 

Bijdrage tbv evaluatie proces vierjarige subsidies  39.725 

 Totalen  3.439.907  72.512 

Saldo  3.367.395 
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Kasstroomoverzicht over 2021
2021 2020

Saldo van baten en lasten  3.367.395  -778.215 

Aanpassing voor:

- afschrijvingen immateriële vaste activa  12.309  9.521 

- afschrijvingen materiële vaste activa  27.130  41.937 

 39.439  51.458 

Veranderingen in werkkapitaal:

- Mutatie vorderingen overlopende activa  46.942  6.433 

- Mutatie te vorderen gemeente Amsterdam inzake vierjarige regeling  21.473.632  -65.076.634 

- Mutatie te vorderen gemeente Amsterdam inzake tweejarige regelingen  -2.295.752  1.762.526 

- Mutatie overige debiteuren etc  -2.330.992  35.546 

- Mutatie nog te betalen projectbijdragen op toekenningen  388.280  966.222 

- Mutatie overige kortlopende schulden  190.438  -780.281 

- Mutatie nog te betalen subsidiebijdragen vierjarige regeling op toekenningen  -21.026.905  64.729.131 

- Mutatie nog te betalen kosten/vooruitontvangen bedragen  2.290.208  -9.342.494 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  2.142.685  -8.426.308 

Investeringen immateriële vaste activa  -24.880  -13.946 

Investeringen materiële vaste activa  -28.768  -19.271 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -53.648  -33.217 

Mutatie liquide middelen  2.089.038  -8.459.525 

Saldo liquide middelen 1 januari  11.698.862  20.157.509 

Saldo liquide middelen 31 december  13.787.900  11.698.862 
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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 en de gemeente  

en is er voor de ontwikkeling 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 vast-

gelegd in de Verordening Amsterdamse culturele infrastructuur, de Hoofdlijnen kunst en cultuur en het 

gemeentelijk Kunstenplan. Het AFK is een zelfstandig bestuursorgaan. 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 2021.

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 beheerlasten 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 activiteitenplan en  

de meerjarenbegroting zoals opgenomen in het AFK Beleidsplan 2021-2024 ‘Fantastische kunst  

voor alle Amsterdammers’.

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

berekend. De meerjarige subsidiebeschikking kent een begrotingsvoorbehoud van de gemeente, 

waarbij dit afhankelijk is gesteld van de goedkeuring door de gemeenteraad in haar begrotings-

vergadering (elk jaar in november).

De bijdrage voor de jaren 2021-2024 is bepaald door de gemeenteraad in haar vergaderingen van 

november en december 2020, op basis van het Kunstenplan 2021-2024 van de gemeente Amsterdam. 

In de toekenningen is rekening gehouden met een accres van 1,7% op het oorspronkelijk voor dat 

kunstenplan bepaalde budget.
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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 toekom-

stige 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 voor-

delen 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 betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Immateriële vaste 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 fasegewijs 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. Ook in 2020 en 2021 is dit op eenzelfde wijze 

verwerkt voor de in die jaren gemaakte kosten.

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

afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit de  

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

te krijgen als noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De materiële vaste activa worden naar tijds-

gelang afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur. Bij aanschaffingen in de 

loop van het jaar worden de afschrijvingspercentages pro rato toegepast. De volgende afschrijvings-

termijnen 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, vanwege de opbouw uit de subsidiemiddelen. Het AFK kent  

wel bestemmingsfondsen.
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Verplichtingen uit hoofde van verleende projectbijdragen, en de hieraan gerelateerde activiteiten-

lasten, 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 bepa-

ling van de waarde. 

Kortlopende schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten

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

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

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

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend 

met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevon-

den, 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 voorwaarden.

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 pensi-

oenfonds verschuldigde pensioenpremies. Op grond van richtlijn 271 ‘Personeelsbeloningen’ van 

de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft het AFK geen (extra) pensioenvoorziening opgeno-

men in de jaarrekening. Dit komt doordat het AFK vrijwillig is aangesloten 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

1. Immateriële Vaste Activa

Immateriële Vaste Activa

Website/Mijn AFK

Aanschafwaarde  61.546 

Cumulatieve afschrijvingen  -9.521 

Boekwaarde per 1 januari  52.025 

Mutaties:

Investeringen 2021  24.880 

Afschrijvingen 2021  -12.309 

Stand per 31 december

Aanschafwaarde  86.426 

Cumulatieve afschrijvingen  -21.830 

Boekwaarde per 31 december 2021  64.596 

In 2019 is gestart met het geheel vernieuwen van het digitale aanvraagplatform ‘Mijn AFK’. Dit platform is 

de toegangspoort voor de aanvragers om aanvragen in te dienen middels webformulieren en de toegang 

tot alle informatie voor de beoordeling van de aanvragen door adviseurs. Aanvragers kunnen hun NAW 

gegevens zelf raadplegen en (deels) beheren, conform de AVG voorschriften uit 2018.

De vernieuwing van dit platform verloopt in fases. In 2021 zijn de nieuwe projectregelingen geïmple-

menteerd en daarmee is de vernieuwing aan aanvraagkant afgerond. Laatste fase is het aanpassen en 

programmeren van functionaliteiten opdat adviseurs en behandelaars beter toegang hebben tot het 

 platform en er ook mogelijkheden zijn om declaraties in te dienen. Dit loopt door tot in 2022. De specifiek 

aan dit traject toe te rekenen kosten (inzet extra uren werkzaamheden voor ontwikkel- en programmeer-

werk) is als investering toegevoegd. Afschrijvingstermijn is vijf jaar.

2. Materiële Vaste Activa

Materiële Vaste Activa

Kantoorinrichting Kantoor 
automatisering ICT

Verbouwing Kantoorapparatuur Totaal

Stand per 1 januari 2021

Aanschafwaarde  45.050  24.320  100.282  5.513  175.165 

Cumulatieve afschrijvingen  -27.398  -13.297  -81.281  -1.616  -123.592 

Boekwaarde per 1 januari  17.652  11.023  19.001  3.897  51.573 

Mutaties:

Investeringen 2021  28.768      28.768 

Afschrijvingen 2021  -5.167  -8.459  -12.401  -1.103  -27.130 

Stand per 31 december

Aanschafwaarde  45.050  53.088  100.282  5.513  203.933 

Cumulatieve afschrijvingen  -32.565  -21.756  -93.682  -2.719  -150.722 

Boekwaarde per 31 december 2021  12.485  31.332  6.600  2.794  53.210 
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De geplande investeringen in de werkplekken is grotendeels stilgelegd omdat door de corona- 

maatregelen en onduidelijkheid voor de toekomst, er een heroriëntatie op de algehele werkplekinrichting 

van het AFK gaat plaatsvinden. De afschrijvingstermijnen voor kantoorautomatisering en ICT is drie jaar  

en voor de overige materiële vaste activa vijf jaar.

3. Financiële vaste activa

Waarborgsommen

31 december 2021 31 december 2020

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 overeenkomsten zijn betaald  

en die bij eventueel stopzetten van de overeenkomsten worden teruggestort/verrekend.

4. Vorderingen en overlopende activa

4.1 Vorderingen

31 december 2021 31 december 2020

Gemeente Amsterdam inzake vierjarige regeling 2021-2024  66.167.854  87.641.486 

Gemeente Amsterdam inzake Ontwikkelregeling 2021-2022  1.580.108 

Gemeente Amsterdam inzake Cultuurmakers 2021-2022  715.644 

Debiteuren  2.321.000  8.635 

Nog te ontvangen rente  15 

Overige vorderingen  20.612  1.969 

 70.805.218  87.652.106 

Ook in 2021 voert het AFK voor de gemeente Amsterdam de meerjarige regelingen uit van het 

Kunstenplan 2021-2024, naast de projectenregelingen. De gemeente staat garant voor deze subsidies,  

die door middel van een vordering op de balans zijn verwerkt tegen de verplichtingen jegens de 

 organisaties. Het in een jaar ontvangen subsidiebedrag wordt in mindering op de vordering gebracht. 

Hierdoor loopt de vordering voor de vierjarige regeling 2021-2024 ultimo 2024 op nul. Ook voor de 

andere  meerjarige regelingen (in 2021 de regeling Ontwikkeling en de tweejarige regeling Cultuurmakers) 

hebben we nu deze systematiek doorgevoerd in de financiële administratie. 
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Debiteuren betreft de bijdrage vierde fase steunplangelden, die begin 2022 is voldaan en de overige 

vorderingen betreffen een bijdrage aan de organisatie van 3PackageDeal evenement 2021 dat begin 

2022 is gehouden (€ 13.000), een aflopend lease contract kopieermachines (€ 3.111) en een ziekte- 

uitkering door onze ziekterisicoverzekeraar (ongeveer € 4.500).

Het verloop van de vordering op de gemeente is als volgt te specificeren:

4.1A Vorderingen en overlopende activa

Specificatie vordering op gemeente Amsterdam vierjarige regeling 2021-2024

Vordering per 31 december 2020  86.176.486 

Accres 2021 (1,7%) vierjarige regeling 2021-2024  1.465.000 

 87.641.486 

2021

Toegekend 2021 door gemeente tbv Het Schip  598.752 

Intrekking Backbone  -467.820 

Toekenningen Tilt en Henny Jurriëns aanvullend  463.332 

Nog te verrekenen verschil  4.488 

Jaarbudget 2021 ontvangen van gemeente Amsterdam  -22.072.384 

Stand vordering per 31 december 2021  66.167.854 

Specificatie vordering op gemeente Amsterdam Ontwikkelregeling

Opname jaarbudget 2022  1.580.108 

Stand vordering per 31 december 2021  1.580.108 

Specificatie vordering op gemeente Amsterdam regeling Cultuurmakers 2021-2022

Opname jaarbudget 2022 Cuma2  715.644 

Stand vordering per 31 december 2021  715.644 

Totaalstand vordering op gemeente Amsterdam per 31-12-2021  68.463.606 

4.2 Vooruitbetaalde kosten

31 december 2021 31 december 2020

Tussenrekening Amsterdam 750  17.507 

Amsterdamprijs voor de Kunst - ontwerp  5.683  11.367 

ICT-kosten jaaroverstijgend  5.102  6.116 

Verzekeringen  1.459  1.442 

Abonnementen  1.125  2.216 

Verzuimpakket NN  56.678 

 30.876  77.818 

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

 voorafgaand aan dat boekjaar in rekening zijn gebracht, op de balans geplaatst en in het betreffende 

boekjaar als last opgenomen. Het betreft hier abonnementen op enkele ICT diensten, verzekeringen  

en een abonnement.

AFK is samenwerkingspartner van de Stichting Amsterdam 750 en heeft in 2021 die stichting ondersteund 

bij het tot stand brengen van regelingen en een ICT infrastructuur om hun activiteiten te kunnen starten in 

2022. De hiervoor gemaakte kosten zijn op een tussenrekening geplaatst en worden in 2022 afgerekend.
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5. Liquide middelen

Liquide middelen

31 december 2021 31 december 2020

Spaarrekeningen en deposito’s

ING  7.244.216  6.589.747 

ABNAMRO  1.303.659  1.303.660 

ASN bank  2.492.780  2.503.634 

 11.040.655  10.397.041 

Betaalrekeningen

ING  1.639.361  186.053 

ABNAMRO  1.107.884  1.115.768 

 2.747.245  1.301.821 

totaal liquide middelen  13.787.900  11.698.862 

AFK bankiert bij een drietal banken, waar ING de hoofdbankier is.

Alle tegoeden op alle rekeningen zijn direct opeisbaar. Er wordt niet belegd en er zijn geen middelen  

op depositorekeningen geplaatst.

6. Eigen Vermogen

Eigen Vermogen

6.1 Algemene 
Reserve

6.2 Bestemmings- 
fondsen

Totaal

Stand per 31 december 2020  933.773  2.438.182  3.371.955 

Bestemming saldo 2021:

Resultaatverdeling  3.367.395  3.367.395 

Stand per 31 december 2021  933.773  5.805.578  6.739.351 

Het eigen vermogen van AFK bestaat uit een Algemene reserve en diverse bestemmingsfondsen.  

De Algemene reserve is ook in 2021 niet aangesproken. De Algemene reserve dient voor de opvang  

van de continuïteitsrisico’s van de organisatie zelf.

In de bestemmingsfondsen zijn middelen geplaatst met een specifieke doelstelling of bestemming.  

Aangezien het hier om verleende subsidiebijdrages vanuit de gemeente gaat, is toestemming voor  

een eventuele andere besteding van de gemeente Amsterdam vereist. Het resultaat 2021 is op de 

 bestemmingsfondsen verwerkt en dat wordt onder 6.2 nader toegelicht. 

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 (in personele zin en in taken), is het streven om een Algemene 

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

Er zijn in 2021 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
Het resultaat van 2021 is geheel ten laste/gunste van de bestemmingsfondsen verwerkt. Bij de start van 

de nieuwe kunstenplanperiode in 2021 resteerde nog een saldo van € 438.183 in het bestemmingsfonds 

‘reserve kunstenplansubsidies 2017-2020’. AFK heeft in goed overleg met de subsidieverstrekker hiertoe 

bestemmingen kunnen voorstellen, waarvoor het geld komende jaren zal worden ingezet.

Ook is er de ‘Risicoreserve kunstenplan beroepen en bezwaren’ van € 2 miljoen. Deze reserve dient mini-

maal beschikbaar te zijn voor de risico’s die het AFK loopt bij beroeps- en bezwaarzaken die mogelijk 

vanuit de regelingen meerjarige subsidies worden gevoerd. In 2021 is er nog geen rechtszaak afgerond 

die hier een effect op heeft gehad.

In 2021 is naast het gebruikelijke resultaat van de diverse projectenregelingen sprake van enkele 

 bijzondere geldstromen. Om deze inzichtelijk en correct te kunnen verwerken zijn einde jaar een aantal 

nieuwe bestemmingsfondsen ingesteld, waar de resultaten op verwerkt zijn.

Het betreft hier de volgende bestemmingsfondsen:

	 Steunplangelden 4e fase 2022 (een klein deel van de steunplangelden kon in 2021 niet worden 

besteed en wordt in 2022 besteed)

	 Cultuurherstel 2021-2022 (gemeente heeft de organisatie hiervan ondersteund met een budget  

voor twee jaar, dat door AFK wordt beheerd en geadministreerd)

	 Behandeling meerjarige aanvragen 2024 (AFK zal in 2024 naar verwachting vierjarige aanvragen  

voor de kunstenplanperiode 2025-2028 behandelen. In de meerjarenbegroting is duidelijk gemaakt 

dat dit eenmalig forse extra kosten met zich meebrengt, waarvoor ‘gespaard’ moet worden in de jaren 

2021-2023)

	 Cultuurcoaches (dit betreft een specifieke geldstroom met specifieke criteria omdat hier oa. 

Rijksmiddelen en ook afdeling Onderwijs van de gemeente Amsterdam bij zijn betrokken)

	 Ontwikkelregeling (dit betreft een regeling met meerjarige varianten. AFK heeft een indeling gemaakt 

waarbij elk jaar aanvragen voor één of twee jaar ingediend kunnen worden. De budgetten vanuit de 

gemeente echter zijn elk jaar gelijk. De effecten hiervan op het resultaat worden via dit bestemmings-

fonds verwerkt)

	 Nog te besteden projectsubsidies 2021-2024 (de buffer om per jaar de saldering van gelden van en 

naar de regelingen professionele kunst, cultuurparticipatie, cultuurmakers en andere (deel)regelingen 

te administreren en vervolgens in een volgend jaar te kunnen besteden)
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De dotaties en onttrekkingen voor deze bestemmingsfondsen ultimo 2021 zien er als volgt uit:

6.2 Bestemmingsfondsen

Risicoreserve 
Kunstenplan 
beroepen en 

bezwaren

Nog te  besteden 
 projectsubsidies 

2017-2020

Reserve 
Kunsten-

plansubsidies 
2017-2020

Steunplan-
gelden  

4e fase 2021

Cultuurherstel 
2021-2022

Behandeling 
meerjarige 
aanvragen 

2024

Cultuur-
coaches

Ontwikkel-
regeling

Nog te  besteden 
project subsidies 

2021-2024

Totaal

Stand per 1 januari 2020  2.000.000  618.562  597.836  3.216.398 

Bestemming saldo 2020:

Mutatiesaldo 2020  -618.562  -159.653  -778.215 

Dotaties/onttrekkingen   

Stand per 31 december 2020  2.000.000    438.183  2.438.183 

Bestemming saldo 2021:

Toevoegingen 2021

Projectsubsidies PK 2021 incl Amsterdamprijs, SED en BB  534.407  534.407 

Herbesteedbare middelen naar reserve behandeling 

meerjarigen 2024

 224.278  224.278 

Saldo Cuma regeling, incl Culturele voorzieningen nieuwe 

wijken, ex MEA's

 643.160  643.160 

Saldo Pilot Cultuurcoaches  408.834  408.834 

Saldo regeling Cuma2 2021-2022  95.288  95.288 

Ontwikkelregeling 2021-2022  1.312.216  1.312.216 

Resultaat bedrijfsvoering 2021  37.700  37.700 

Bijdrage bedrijfsvoering 4e fase steunplangelden  100.000  100.000 

Saldo Cultuurherstel  84.024  84.024 

Onttrekkingen 2021

bijdrage uit reserve tbv rentelasten  -13.183  -13.183 

bijdrage projectgelden aan rentelasten  -19.604  -19.604 

bijdrage kosten evaluatie proces vierjarigen  -39.725  -39.725 

Mutatie 2021  -52.908  100.000  84.024  357.266  408.834  1.312.216  1.157.963  3.367.395 

Stand per 31 december 2021  2.000.000  385.275  100.000  84.024  357.266  408.834  1.312.216  1.157.963  5.805.578 



De verwachting is dat de fondsen die gerelateerd zijn aan de diverse regelingen het einde van  

de kunstenplanperiode in 2024 volledig zijn aangewend. 

In 2021 heeft AFK € 38.247 aan negatieve rentelasten aan de banken moeten betalen. Met de gemeente 

is overlegd dat een bedrag uit de reserve kunstenplansubsidies 2017-2020 (groot € 13.183) gebruikt 

mocht worden ter dekking van deze lasten. Daarnaast heeft AFK een verdeelsleutel gebruikt op basis 

van de projectsubsidies en subsidie bedrijfsvoering om te kunnen bepalen welke negatieve  rentelasten 

veroorzaakt zijn door de subsidiegelden. Op basis hiervan is een bedrag van € 19.604 verwerkt op de 

resterende gelden projectsubsidies 2021-2024 en een bedrag van € 5.460 ten laste van het resultaat 

bedrijfsvoering AFK.

7. Nog te betalen projectbijdragen op toekenningen

De projectbijdrages worden in enig jaar toegekend en in de jaren erna wordt het verloop hiervan 

 (uitbetaling,  intrekking, lagere vaststelling) gemonitord. In onderstaand overzicht, dat de stand van  

zaken ultimo 2021 weergeeft, zijn de projecten 2012-2018 getotaliseerd weergegeven. In 2021 zijn  

de projecten 2012-2014 die nog open stonden geheel afgehandeld. In 2022 zullen de projecten tot  

en met 2016 geheel worden afgehandeld, opdat het overzicht actueel is met een bandbreedte van  

vijf jaar, uitzonderingen daargelaten. 

Dit is mede ingegeven doordat ten gevolge van de corona-maatregelen, toekenningen vanaf 2019  

een fors langere doorlooptijd kennen. Veel aanvragers hebben hun projecten nog niet kunnen realiseren 

en willen dit alsnog doen als de mogelijkheden (zalen, publiek, presentatiemogelijkheden) hiertoe weer 

beschikbaar zijn. We willen hier coulant mee omgaan, maar ook goed vinger aan de pols houden als het 

om de financiële gevolgen gaat.

Projectsubsidies ultimo 2021

Jaren Saldo 1 januari 
2021

Toegekend 2021 Lager vastgestelde 
en ingetrokken 

bijdragen

Betaald Saldo 31 december 
2021

Bijdragen 2012-2018  646.463    18.322  241.871  386.270 

Bijdragen 2019 1.030.190  10.022  447.331 572.837

Bijdragen 2020  4.086.384  40.000  82.647  2.041.173 2.002.564

Bijdragen 2021  7.320.764  21.117  4.082.500 3.217.147

Nog te betalen diverse regelingen  47.500  119.584  147.084 20.000

5.810.537 7.480.348 132.108 6.959.959 6.198.818
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8. Meerjarige subsidies

Meerjarige subsidies

Saldo 1 januari 
2021

Toegekend 2021 Lager vastgestelde 
en ingetrokken 

bijdragen

Betaald Saldo 31 december 
2021

Vierjarige subsidies professionele kunst 

2021-2024

 87.641.486  1.062.084  467.820  22.060.306 66.175.444

Innovatiebudget meerjarig 

gesubsidieerden

2.150.330  717.730 1.432.600

Cultuurmakers 2021-2022  1.336.000  20.000  657.500 658.500

Ontwikkelingsregeling 2021-2022  1.848.000  1.210.500 637.500

Tweejarige amateursubsidies 2017-2018  4.575  -3.675 -900

Tweejarig Prof.Kunst 2017-2020 -138.233

89.791.816 4.246.084 492.395 24.642.361 68.764.911

9. Crediteuren en overige schulden

Crediteuren

31 december 2021 31 december 2020

Projectbijdragen  222.000 

Administratiekantoor  5.300 

Servicekosten  3.700 

Diverse kleinere crediteuren  6.646 

Betalingen onderweg dd. 31/12  146.418 

Diverse crediteuren inkoop  49.942 

Totaal Crediteuren  237.646  196.360 

De crediteuren inkoop betreffen facturen of betalingen aan de projecten die in 2021 zijn geadministreerd, 

maar in 2022 zijn uitbetaald, ten laste van 2021. De projectbijdrages die rond de jaarwisseling verwerkt 

worden zijn hierin de grootste post. 

10. Belastingen, pensioenpremies en personele kosten
31 december 2021 31 december 2020

BTW te betalen  192.417  63.294 

Loonheffing voorgaande jaren  96.616  100.570 

Nog te betalen vakantiedagen  77.267  67.583 

Nog te betalen reservering vakantiegeld  47.254  48.311 

Tussenrekening netto lonen  15.791  435 

 429.345  280.193 

In bovenstaande staat zijn o.a. de diverse verplichte posten aangegeven: loonheffing over december 2021 

die pas in januari 2022 is betaald, de opnames voor de reserveringen vakantiedagen en vakantiegeld 

(deze wordt in mei 2022 uitgekeerd), de BTW opgave over het vierde kwartaal 2021 en een bedrag dat  

in de loonadministratie nog werd verwerkt (uitbetaling Cao aanpassing december 2021 die pas na defini-

tief Cao-akkoord op 27 januari 2022 kon worden uitbetaald).
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11. Nog te betalen kosten en vooruit ontvangen bedragen
31 december 2021 31 december 2020

Overlopende posten

Steunplangelden vierde fase ontwikkelregeling 2022-2023  1.000.000 

Steunplangelden vierde fase projectregelingen eind 2021 en 2022  1.000.000 

Steunplangelden vierde fase Amsterdamse Cultuurlening  200.000 

Diverse crediteuren betaald in 2022  184.483  34.949 

Nog te betalen prijzengelden  6.716  9.216 

Juridische- en advieskosten  17.619 

Accountants- en bankkosten  15.321 

ICT-kosten  13.986 

Wervingskosten  9.900 

 2.391.199  100.991 

De diverse overlopende posten betreffen de steunplangelden vierde fase die in 2021 zijn ontvangen, 

maar voor eind 2021 en 2022 zijn bestemd (vooruit ontvangen bedragen). Er zijn tientallen crediteuren 

die in begin 2022 nog kosten over 2021 hebben gefactureerd die ten laste van 2021 dienen te worden 

gebracht. De nog te betalen prijzengelden betreffen een restantbedrag van een prijswinnaar, waar de 

gelden in gedeeltes van worden opgevraagd. 
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Niet uit de balans blijkende rechten  
en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen rechten

2021 was het eerste jaar van de nieuwe Kunstenplanperiode waarin het AFK de meerjarige subsidies 

uit het Kunstenplan 2021-2024 uitvoert op basis van de doorlopende overeenkomst met de gemeente 

Amsterdam. Naast deze taak behandelt het AFK projectsubsidies, voert het AFK diverse eigen activitei-

ten uit zoals speeddates in de wijken, bijeenkomsten Mijn Eerste Aanvraag, en de begeleiding van het 

talententraject 3PackageDeal en verzorgt het AFK jaarlijks namens de gemeente de uitreiking van de 

Amsterdamprijs voor de Kunst. In 2021 bedroeg deze overeenkomst in totaal € 38.705.320 (inclusief  

de beheerlasten en de gelden voor 3e en 4e fase steunplan aan de culturele sector).

De jaarverantwoording 2020 van het AFK is ambtelijk met de gemeente besproken en akkoord  

bevonden. Ook zijn afspraken gemaakt over de mogelijke bestedingen van een restbedrag van  

€ 438.183 uit de projectenregelingen 2017-2020 bij de afronding van de vierjarige beleidsperiode.

Het AFK voert zeer regelmatig overleg met de gemeente over de voortgang van de uitvoering van de 

overeenkomst, de regelingen en hetgeen daarin inhoudelijk en financieel aandacht behoeft. In 2021 zijn 

een geheel nieuwe regeling Ontwikkeling alsmede een vernieuwde regeling Professionele Kunst en 

een vernieuwde regeling Cultuurmakers gestart. Daarnaast heeft AFK de doorloop verzorgd van de pilot 

Cultuurcoach. Ook is voor het eerst de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans door AFK uitgevoerd.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 17 december 2020 de gemeentebegroting voor 2021 vast-

gesteld waarin de bedragen voor de diverse regelingen en de bedrijfsvoering van het AFK waren 

opgenomen. Op basis van de financiële tabel die daaruit voortvloeide heeft de bevoorschotting van alle 

werkzaamheden van AFK plaatsgevonden. Tussentijds hebben hierop aanpassingen plaatsgevonden voor 

de bijdrages 3e en 4e fase steunplan (waaronder de bijdrage voor Cultuurherstel) en de aanvullende 

subsidietoekenning vanuit de gemeente voor Museum Het Schip. De werkrelatie met de afdeling Kunst & 

Cultuur is professioneel, constructief en over en weer ondersteunend te noemen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

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

overeenkomsten: die voor de Noordzijde is voor onbepaalde tijd en die voor de Zuidzijde is afgesloten tot 

en met 31 januari 2026. De huurlasten bedroegen in 2021 in totaal € 88.276. De voorschotten op de ener-

gie- en servicekosten bedroegen € 34.068. De huurlasten worden door Stadsherstel jaarlijks geïndexeerd.

In 2021 zijn afrekeningen van de voorschotkosten energie- en servicelasten over de jaren 2019 en 2020 

ontvangen. AFK moest nu, in tegenstelling tot eerdere jaren toen er (onverwacht) terugbetalingen waren 

van teveel betaalde voorschotten, nu € 3.286 nabetalen. Dit is op de overige baten en lasten verwerkt.

Het AFK werkt met I&O Netsys als externe systeembeheerder voor de computers en infrastructuur op 

basis van overeenkomst voor dienstverlening. De jaarlijkse kosten hiervoor worden door I&O Netsys niet 

geïndexeerd. 

De website en het gedeelte ‘Mijn AFK’ worden, op basis van een overeenkomst, bij Hensel Hosting  

gehost. Hensel verzorgt ook de veiligheidscertificaten hiervoor. Daarnaast is VBVB onze leverancier voor 

de telefonie en werken we met een virtuele telefooncentrale die door hen wordt gehost.
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De verzekeringen zijn ondergebracht bij het Verzekeringsbedrijf van de gemeente Amsterdam (VGA).

Eind 2021 is de ziekterisicoverzekering voor het personeel die bij Nationale Nederlanden was onder-

gebracht opgezegd. De telkens stijgende kosten hiervoor (in 2021 € 78.428) wegen niet op tegen de 

baten die bij langdurige ziektes vrijkomen (in 2021 € 31.515). AFK overweegt een buffer aan te brengen 

vanuit de uitgespaarde kosten om dit soort onverwachte kosten zelf af te kunnen dekken. Het aan deze 

verzekering gekoppelde abonnement bij ArboNed voor de Arbodiensten is omgezet naar een gewone 

overeenkomst, waarbij ook het niveau van ondersteuning is aangepast aan onze wensen.

Voor de financiële administratie worden we bijgestaan door een medewerker die door administratie-

kantoor Van Tunen en partners bij ons is geplaatst. Ook de salarisadministratie wordt door Van Tunen 

uitgevoerd.

We hebben een nieuwe overeenkomst voor het leasen van zogeheten multifunctionals afgesloten bij  

PCI. Omdat er veel minder geprint wordt nu grote delen van ons werk digitaal plaatsvindt, zijn zowel  

de volumes aangepast als het aantal multifunctionals (van vier naar drie), om zo ook enig financieel 

 voordeel te behalen.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Algemeen
In de staat van baten en lasten is de werkbegroting 2021 als referentie opgenomen, alsmede de  realisatie 

2020. In de werkbegroting 2021 is vanzelfsprekend geen rekening gehouden met de extra bijdrages die 

in de loop van 2021 bekend zijn geworden, met name die 3e en 4e fase steunplan voor ondersteuning 

van de sector.

De staat van baten en lasten bestaat uit twee delen: het activiteitendeel (de subsidies en diverse 

 regelingen die AFK uitvoert) en het gedeelte bedrijfsvoering (de organisatie AFK zelf, in 2021 inclusief 

Cultuurherstel).

Baten
Het AFK ontvangt zijn inkomsten voor het overgrote deel van de gemeente Amsterdam. In de overeen-

komst zijn afspraken gemaakt inzake de werkzaamheden en verantwoording hiervan en bijbehorende 

middelen. In 2021 zijn extra middelen ontvangen voor Cultuurherstel en zijn er afspraken gemaakt over 

de financiële verantwoording hiervan. Daarnaast is AFK in overleg met de Stichting Amsterdam 750 om 

de uitvoering en financiële administratie van hun regelingen te ondersteunen. In 2021 zijn de hiermee 

gepaard gaande kosten nog op een tussenrekening verwerkt en zijn er ook nog geen baten gerealiseerd. 
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De subsidiebaten kunnen als volgt worden geduid:

12. Subsidiebaten projectsubsidies 2021
realisatie 2021 begroting 2021 realisatie 2020

Projectsubsidies

Regeling projectsubsidies Professionele Kunst  4.073.162  4.080.287  5.810.568 

Regeling projectsubsidies Cultuurmakers  919.855  919.855  930.454 

Amsterdamprijs voor de Kunst  127.125  120.000  105.000 

Culturele voorzieningen in nieuwe wijken  305.100  305.100  300.000 

Pilot Cultuurcoaches  1.332.277  1.332.277  867.906 

Programmering Broedplaatsen  142.380  142.380  150.000 

Regeling tweejarige subsidies Cultuurmakers  1.431.288  715.644  710.014 

Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (SED)  127.125  127.125 

Totaal Projectsubsidies  8.458.312  7.742.668  8.873.942 

De hogere realisatie bij de tweejarige subsidies Cultuurmakers is het gevolg van een aanpassing  

in de wijze waarop de meerjarige subsidies ingaande 2021 financieel worden verwerkt. Het resultaat  

wordt in het jaar van toekenning genomen en vervolgjaar wordt op de balans verwerkt.

De steungelden voor de projecten in de culturele sector die AFK toegewezen heeft gekregen  

(en die niet begroot waren) kenden de volgende specificatie:

12.1 Overige baten projectsubsidies 2021

realisatie 2021 begroting 2021 realisatie 2020

Steunplangelden derde fase gemeente Amsterdam

tbv professionele kunst (makers en uitbreiden spreekuren)  1.750.000 

tbv Cultuurmakers  250.000 

Inkomsten Snelloket 2020  210.455 

Totaal Overige baten projectsubsidies  2.000.000  210.455 

13. Subsidiebaten meerjarige subsidies en regeling Ontwikkeling 2021
realisatie 2021 begroting 2021 realisatie 2020

Vierjarige Professionele Kunst  22.072.384  22.072.384  23.250.529 

Regeling Ontwikkeling 2021-2024  3.160.216  1.580.108 

Tweejarige Professionele Kunst  1.060.941 

Bijdrage bezwaarzaken vierjarige professionele kunst  224.819 

Innovatiebudget  1.591.412 

Totaal Kunstenplansubsidies  25.232.600  23.652.492  26.127.701 

Ook bij de meerjarige regeling Ontwikkeling is de nieuwe wijze van administreren toegepast. Hierin zijn 

de bijdrages van de gemeente voor 2021 en 2022 als bate opgenomen. Ook hier vindt de verwerking 

komende jaren via de balans plaats.
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14. Lager vastgestelde en ingetrokken bijdragen 2021
realisatie 2021 begroting 2021 realisatie 2020

Uit toekenningen verslagjaar

Professionele kunst  114.098  152.755 

Cultuurparticipatie  12.000  55.313 

Waarderingsubsidie Amateurkunst (2 jarig)  24.575  9.000 

Uit toekenningen voorgaande jaren

Professionele kunst  100.000 

Meerjarige subsidies

Tweejarige subsidies  69.117  37.838 

 219.790  354.906 

Aanvragers van projecten die toekenning van subsidie hebben gekregen dienen na afloop hun verant-

woording in en rekenen daarmee met het AFK af. Deze verantwoording wordt door het AFK getoetst aan 

de voorwaarden voor subsidieverstrekking. Het komt regelmatig voor dat het AFK een lager bedrag vast-

stelt dan oorspronkelijk beschikt is. Dat kan zijn omdat er minder subsidie nodig bleek, omdat het project 

niet is gerealiseerd of de aanvraag is ingetrokken. De hiermee vrijgekomen bedragen worden hierboven 

weergegeven. Het AFK kan besluiten om deze middelen vervolgens in te zetten voor nieuwe aanvra-

gen (herbesteedbaar). In de financiële verwerking voegen we ingaande 2021 de middelen toe aan het 

bestemmingsfonds waarin ‘gespaard’ wordt voor de extra kosten die de behandeling van de vierjarige 

regeling in 2024 met zich mee zal brengen. Ofschoon er jaarlijks bedragen beschikbaar komen, wordt er  

in de begroting geen rekening mee gehouden omdat de omvang elk jaar fluctueert.

Lasten 
Het projectenbudget stond sterk onder druk van de gemeentelijke ingreep om een deel te bestemmen 

voor meerjarige subsidies in het Kunstenplan. Dit konden we door de steunplangelden die gedurende 

twee momenten in het jaar beschikbaar zijn gesteld tijdelijk opvangen. De diverse lasten ten gevolge  

van toekenningen aan de projecten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

15.1 Activiteitenlasten projectsubsidies en Amsterdamprijs

realisatie 2021 begroting 2021 realisatie 2020

Projectsubsidies

Regeling projectsubsidies Professionele Kunst  5.785.945  5.497.668  6.678.199 

Regeling projectsubsidies Cultuurparticipatie  531.376  550.000  682.905 

Amsterdamprijs voor de Kunst  120.000  120.000  105.000 

Regeling Cultuurmakers 2021-2022 (Cuma2)  1.336.000  1.350.000  681.000 

Pilot Cultuurcoaches  530.784  867.906 

Pilot Cultuurcoaches (verlenging-uitbreiding-matching)  392.659 

Programmering Broedplaatsen   100.000  100.000 

Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (SED)  119.584  125.000 

Totaal Projectsubsidies  8.816.348  7.742.668  9.115.010 

In het jaarverslagdeel wordt uitvoerig ingegaan op de toekenningen, de aantallen en percentages 

 toegekend versus aangevraagde bedragen.
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15.2 Activiteitenlasten meerjarig en regeling Ontwikkeling

realisatie 2021 begroting 2021 realisatie 2020

Kunstenplansubsidies

Vierjarige Professionele Kunst  22.067.897  22.072.384  23.464.186 

Regeling Ontwikkeling 2021-2024  1.848.000  1.580.108 

Innovatiebudget  1.439.500 

Tweejarige Professionele Kunst 991.195

Totaal Kunstenplansubsidies  23.915.897  23.652.492  25.894.881 

De realisatie vierjarige regeling is iets anders gelopen dan begroot vanwege de intrekking van het 

 subsidie aan Backbone en de (per saldo iets lagere) toekenningen aan Henny Jurriëns (aanvullend) en 

TILT. In de regeling Ontwikkeling zijn de tweejarig toegekende bedragen hoger dan het jaarbudget toelaat, 

maar hierin is voorzien door een en ander op de balans verder af te handelen ten laste van 2022.

Resultaat activiteiten 2021
Per saldo is het resultaat op de activiteitensubsidies ultimo boekjaar € 3,1 miljoen positief. Dit beeld is  

om verschillende redenen vertekend: diverse gelden konden nog niet besteed worden omdat de toezeg-

ging van de vierde fase steunplan voor makers pas in november bekend werd. Daarnaast is een deel van 

het geld per definitie voor 2022 bestemd, zoals de tweejarige subsidies ontwikkeling. Dit is in deze jaar-

rekening ook verwerkt. Voorts speelt een rol dat het AFK in de eerste vijf maanden van 2021 werkte met 

een projectsubsidiebudget dat op jaarbasis met circa een derde was gekort, met bijbehorende rem op 

uitgaven als gevolg. Pas toen de derde fase steunplangelden in juni ter beschikking kwam, konden we 

terug naar een gebruikelijk toekenningsniveau. De overige middelen zijn middels de resultaatbestemming 

naar betreffende bestemmingsfondsen geplaatst om in 2022 aan te kunnen wenden vanuit de subsidiere-

gelingen waar ze voor bedoeld zijn. 

Bedrijfsvoering AFK

Baten

16. Bijdrage beheerslasten en uitvoeringskosten
realisatie 2021 begroting 2021 realisatie 2020

Bijdrage gemeente Amsterdam Beheerslasten  2.918.068  2.918.068  2.255.041 

Bijdrage uitvoeringskosten 3de fase steunplangelden  92.092  107.875 

Bijdrage uitvoeringskosten 4de fase steunplangelden  100.000 

Bijdrage gemeente Amsterdam Cultuurherstel  100.000 

 3.210.160  2.918.068  2.362.916 

In de bijdrage van de gemeente voor de beheerlasten is een bedrag opgenomen voor het uitvoeren van 

de regeling Cultuurcoaches. De bijdrages voor de uitvoeringskosten van de 3e en 4e fase steunplangel-

den zijn toegekend vanwege de forse extra inzet die nodig was om de extra MEA’s (Mijn Eerste Aanvraag), 

de MEA’s in de wijken en overige activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren, en om de doelgroepen in 

de sector duidelijk te maken dat er steunmiddelen voor hen beschikbaar waren. Het deel voor de 4e fase 

wordt in 2022 ingezet en is middels de resultaatbestemming daarvoor gereserveerd.
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17. Beheerslasten personeel

Gemiddeld 
aantal fte's 2021

Gemiddeld 
aantal personen 

2021

Gemiddeld 
aantal fte's 2020

realisatie 2021 begroting 2021 realisatie 2020

Formatie

Directeur-bestuurder  1,0  1,0  1,0 

Adjunct-directeur  1,0 

Hoofden  3,6  4,0  3,6 

Stafmedewerkers  4,8  5,8  4,4 

Communicatie  1,6  1,8  1,8 

Teammedewerkers, Secretariaat en 

directiemedewerker

 5,0  5,8  5,0 

Financiën en ICT  2,9  3,2  3,0 

Cultuurverkenners  1,0  4,6  1,1 

Stagiaires, oproepkrachten en 

vrijwilligers

 0,7  0,9  0,9 

Projectmedewerker  0,4 

Formatielasten  20,6  27,1  22,2  1.737.691  2.085.061  1.908.378 

realisatie 2021 begroting 2021 realisatie 2020

Tijdelijke inhuur (voor oa. (ziekte)vervanging) en overige kosten

Inhuur medewerkers vervanging en ondersteuning (Flexibele schil)  400.818  75.000  381.360 

Overige Personeelslasten  158.638  132.500  124.157 

Projectadviseurskosten  91.495  61.500  79.499 

Meerjarige adviseurskosten  85.148  25.000  441.487 

Juridische ondersteuning en bezwaren projecten  51.270  51.000  67.735 

ICT/P&O/Financiën  5.040  5.000  38.172 

Juridische zaken meerjarigen  1.568  21.500  114.122 

Doorbelaste personeelskosten en uitkeringen  -35.684  -14.094 

 758.293  371.500  1.232.438 

 2.495.984  2.456.561 3.140.816

De personele lasten (combinatie van de formatie van personeel in dienst en daaraan gerelateerde lasten 

alsmede de inhuur van specialistische extra medewerkers) zijn als vanouds de grootste kostenpost in de 

bedrijfsvoering van organisaties als het AFK. 

Ondanks dat het een turbulent jaar was, met diverse extra activiteiten en ontwikkelingen, enkele colle-

ga’s die wat langer ziek waren en vervangen moesten worden en de invulling van vacatures, zijn de totale 

kosten slechts zo’n 1,6% hoger uitgevallen dan begroot.

De kosten voor inhuur van externe medewerkers kent de hoogste afwijking ten opzichte van de 

 begrotingsruimte die hiervoor was opgenomen, maar wordt gecompenseerd door de lagere formatie-

lasten (per saldo € 2,138 miljoen werkelijk versus € 2,160 miljoen begroot).

De overschrijding van de overige personeelslasten met ruim € 26.000 komt grotendeels door de veel 

hogere wervingskosten voor nieuw personeel (€ 34.600 waar € 10.000 begroot was). De wervingskos-

ten betroffen grotendeels de secretariaatsmedewerker, een stafmedewerker muziek, de procescontroller 

(twee procedures) en de manager communicatie; twee van deze vacatures bestonden al sinds 2020.  

Er waren ruim € 13.000 hogere lasten voor de ziekterisicoverzekering, mede door een hogere herbereke-

ning op voorgaand jaar dan waar rekening mee was gehouden. De thuiswerkvergoedingen aan personeel 

waren niet apart begroot en kostten € 15.000.
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Bij diverse andere personeelslasten waren de kosten veel lager dan begroot: reiskosten woon-werk 

(€ 7.600), studiekosten (€ 21.000) en overige werkkosten (€ 3.500).

De meerkosten bij Projectadviseurs komt doordat op deze post de diverse extra kosten voor het tot stand 

brengen en starten van de regeling Ontwikkeling zijn verantwoord. Met adviseursbijeenkomsten (€ 9.000) 

en advieskosten (€ 11.500) als grootste bedragen.

De overschrijding ten opzichte van begroting meerjarige adviseurskosten (per saldo zo’n € 60.000)  

wordt verklaard door de gebruikelijke evaluatie van het interne vierjarig behandelproces die AFK heeft 

opgedragen aan een gespecialiseerd bureau (ongeveer € 40.000) en de juridische ondersteuning 

ten behoeve van de regeling Ontwikkeling (€ 25.000). De kosten van de evaluatie worden uiteindelijk 

verrekend met de middelen uit de restgelden kunstenplan 2017-2020, zo is met de gemeente overeen-

gekomen. De kosten juridische ondersteuning geven een scheef beeld omdat deze niet geboekt zijn  

op de post ‘juridische zaken meerjarigen’, waar per saldo € 20.000 lager is uitgegeven.

De ontvangen bedragen voor doorbelaste personeelskosten en uitkeringen betreffen ontvangen 

UWV-gelden vanwege een aanvullend ouderschapsverlof van een van de medewerkers, conform  

de nieuwe wettelijke mogelijkheid die in 2021 is ingevoerd (€ 4.100). Er is € 31.500 ontvangen aan 

 uitkeringen vanuit de verzekering bij Nationale Nederlanden inzake zieke medewerkers.

De gemiddelde formatie is in 2021 door vacatures iets afgenomen naar 20,6 fte (in 2020: 22,2 fte).  

Meest duidelijke hiervan is de functie adjunct-directeur die niet meer is ingevuld. De overige vacatures 

waren tijdelijk en zijn inmiddels weer ingevuld.

Al met al kunnen we concluderen dat de organisatie ook in 2021 qua personele lasten en daaraan gere-

lateerde kosten, mede door zorgvuldige bewaking, zo goed als binnen de daartoe gestelde financiële 

kaders heeft kunnen werken. Er is in overleg met de organisatie bewust voor gekozen om de vacature 

adjunct-directeur vooralsnog niet in te vullen en taken die met de aansturing van het subsidiebureau 

te maken hebben deels bij de hoofden te beleggen. Andere taken zijn verschoven. Ook de inhuur van 

derden wordt telkens financieel beschouwd en binnen bepaalde kaders afgesproken. Zo kon de tijdelijke 

manager communicatie minder uren ingezet worden dan de functionaris in dienst voor dezelfde lasten. 
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17A. WNT-verantwoording 2021

WNT-verantwoording 2021 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 2021 € 209.000. Het betreft  

hier het algemeen bezoldigingsmaximum.

bedragen x € 1 L. Saraber

Gegevens 2021

Functiegegevens (interim) directeur-

bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 

Dienstbetrekking  ja 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 127.074

Beloningen betaalbaar op termijn  18.399 

Subtotaal  145.473 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  209.000 

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

Bezoldiging  145.473 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2020

bedragen x € 1 L. Saraber A. Birnie

Functiegegevens interim directeur-

bestuurder

directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 16/12 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0  1,0 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  4.853  149.706 

Beloningen betaalbaar op termijn  734  20.943 

Subtotaal  5.587  170.649 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  8.789  201.000 

Totale bezoldiging  5.587  170.649 

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging

18. Beheerslasten communicatie en projectadvisering
realisatie 2021 begroting 2021 realisatie 2020

Communicatie  71.336  50.000  64.146 

 71.336  50.000  64.146 

De kosten voor communicatie vallen hoger uit dan begroot doordat hier een aantal eenmalige kosten zijn 

verantwoord. Het gaat hier om in totaal € 28.000 voor oa. ontwikkeling handboek BKOR, de ontwikkeling 

van het strategisch communicatieplan en de kosten voor bijeenkomsten in het kader van de beleidsont-

wikkeling. De kosten voor jaarverslag online waren lager begroot (€ 6.000) en de advertentiekosten voor 

de nieuwe regelingen en budgetplafonds waren niet begroot (€ 8.000). Dit is ten dele gecompenseerd 

door de lagere kosten op andere communicatie-activiteiten.

75Jaarrekening 2021



19. Beheerslasten materieel overig
realisatie 2021 begroting 2021 realisatie 2020

Huisvestingskosten  141.840  137.750  138.363 

Bureaukosten  135.708  120.500  146.119 

Afschrijvingskosten  39.439  62.250  51.458 

Kosten Raad van Toezicht  3.365  2.000  3.250 

 320.352  322.500  339.190 

De overige beheerslasten zijn per saldo binnen begroting gerealiseerd, ofschoon sommige onderdelen 

grote afwijkingen tussen werkelijk en begroot laten zien, zowel in positieve als in negatieve zin.

Binnen de huisvestingskosten zijn de schoonmaakkosten verlaagd (met zo’n € 4.000 ten opzichte van 

begroot), door gewijzigde afspraken met de schoonmaakdienst. Doordat er veel minder op kantoor 

gewerkt wordt kon het schoonmaakschema van dagelijks naar drie keer per week worden teruggebracht. 

De overschrijding per saldo bij huisvestingskosten komt door de kosten die we gemaakt hebben voor een 

vooronderzoek naar onze huisvestingswensen en mogelijkheden. Dit onder andere ter voorbereiding op 

het ‘nieuwe werken na corona’. 

De bureaukosten vallen hoger uit door een afwijking van € 11.000 op de kosten voor onderhoud  

en abonnementen voor apparatuur en programmatuur. Het dashboard dat voor alle medewerkers is 

 ingevoerd om de status van hun projectbehandeling te kunnen monitoren kent abonnementskosten, 

evenals de licenties voor Microsoft365, die weliswaar via een goedkope overeenkomst (Techsoup-

licentie) worden aangeschaft, maar per saldo toch forse jaarlasten met zich meebrengen. De kosten voor 

de webformulieren voor onder andere de regeling SED, de nieuwe projectenregelingen en voor de 

regeling Ontwikkeling zijn deels verantwoord in de bureaukosten en vielen € 30.000 hoger uit dan de 

begrotingsruimte. Diverse posten werden veel minder aangesproken: porti (€ 9.700), telefoon- en data-

kosten (€ 4.800), gebruikskosten drukwerk en papier (€ 3.000) en de diverse kantoorkosten (€ 5.000).

20. Uitvoeringskosten
realisatie 2021 begroting 2021 realisatie 2020

Kosten prijsuitreiking en jury Amsterdamprijs voor de Kunst  64.694  65.250  58.664 

3PackageDeal kosten eindpresentatie  29.783  14.292 

AFK in de wijk (AFK meets)  6.683  5.500  

 101.160  70.750  72.956 

Het is ook dit jaar de organisatie gelukt om de kosten voor de Amsterdamprijs voor de Kunst binnen  

de budgetruimte te realiseren. Dat is niet eenvoudig, maar door goede samenwerking in het team dat  

de activiteit organiseert (bestaande uit medewerkers AFK en een paar externe specialisten) en ook 

 medewerking van de locatie waar de prijsuitreiking plaatsvindt (in 2021 ITA) is dit resultaat behaald.

De kosten voor de eindpresentatie 3PackageDeal zijn iets hoger uitgevallen dan waar rekening mee 

gehouden was, wat zijn oorzaak vindt in de gewijzigde aanpak die moest worden gebruikt vanwege  

de corona-maatregelen. In no-time heeft de collega die de organisatie hiervan op zich had genomen  

een live event omgebouwd naar een online gebeurtenis waar veel waardering en belangstelling voor was. 

Bureau Broedplaatsen heeft (ongeveer op 50/50 basis) bijgedragen aan de dekking van deze kosten, 

hetgeen bij de overige baten en lasten wordt verantwoord.

76Jaarrekening 2021



20A. Cultuurherstel

realisatie 2021 begroting 2021 realisatie 2020

Cultuurherstel 2021  15.976  100.000 

 15.976  100.000  

De administratie voor Cultuurherstel, een organisatie op initiatief van provincie Noord-Holland, gemeente 

Amsterdam, AKr en AFK in het leven geroepen, wordt de eerste twee pilot jaren door AFK verzorgd, 

 vooralsnog binnen haar eigen administratie. 

De gemaakte kosten betreffen de startkosten voor website, logo en dergelijke, publiciteit, secretari-

ele ondersteuning en de eerste bijeenkomsten. Het positief saldo ten opzichte van begroting is ook het 

 positief resultaat. Dit komt vooral door de ‘pro bono’ inzet van de projectleider, waar er in de begroting met 

kosten hiervoor rekening is gehouden. Het resultaat wordt middels een dotatie aan het bestemmingsfonds 

Cultuurherstel voor 2022 beschikbaar gehouden, zoals gepland.

21. Rentebaten, bankkosten en overige baten en lasten
realisatie 2021 begroting 2021 realisatie 2020

Rentebaten    94 

Bankkosten  -1.067  -1.000  -1.478 

Betaalde rente  -38.247  -25.000  -6.606 

Overige baten en lasten  22.900  17.185 

Overige baten en lasten correcties  -90.331 

 -16.414  -26.000  -81.136 

De negatieve rente viel nog hoger uit dan begroot, door de versnelde verlaging van de drempel bedragen 

bij de banken (in korte tijd verlaagde de banken het bedrag waarboven de negatieve rente van 0,5% 

wordt geheven van € 2,5 miljoen naar € 1 miljoen, naar € 250.000 naar nu € 100.000). In 2021 dekken 

we deze forse last door een bijdrage uit de restgelden kunstenplan 2017-2020 en bijdrages uit gere-

serveerde projectengelden 2021-2024 en de bedrijfsvoering van het AFK zelf volgens een daartoe 

ingestelde verdeelsleutel.

Bij de overige baten en lasten is de bijdrage van Bureau Broedplaatsen voor het 3PackageDeal event 

verwerkt, de bijdrages van DEN en de gemeente Amsterdam voor de kosten van de organisatie bijeen-

komsten Digitale Daadkracht. Aan de kostenkant de nagekomen lasten afrekening servicekosten en 

energie door onze verhuurder Stadsherstel over 2019 en 2020.
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Accountantsverklaring

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 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 en van het resultaat over 2021 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 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 

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

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;

2.  de staat van baten en lasten over 2021; 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 2021. Onze verantwoordelijkhe-

den 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.
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Paragraaf betreffende overige aangelegenheden
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 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 

 i   nformatie, 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 controle-

werkzaamheden 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 jaarre-

kening 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 verant-

woordelijk 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 beheer-

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

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

belang als gevolg van fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat 

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

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

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

de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

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

jaarrekening.

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

financiële verslaggeving van de instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 

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

te geven oordeel.

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

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

ontdekken.

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

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

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

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

evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de 

bijlage bij onze controleverklaring.

Hilversum, 28 maart 2022

Ref: BvH.2021.629000

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 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:

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

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

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

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

matie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude 

kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transac-

ties 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 effec-

tiviteit van de interne beheersing van de entiteit.

	  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan.

	  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststel-

len of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij conclude-

ren dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht 

in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 

van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

	 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en

	 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende trans-

acties 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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Projectbijdragen Professionele kunst

Beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en vormgeving

*laughing in background* *footsteps approaching* *clatter continues* De heer W.M. (Wessel) Verrijt Project max 15.000  8.000 

4m3 of public water Mevrouw E. (Elizaveta) Strakhova MEA  5.000 

A Perfect Day 3 Stichting A Perfect Day Project meer dan 15.000  25.000 

AbsurdBeings on lines Mevrouw A.N. (Anne) Lakeman Project  5.000 

After Life Mevrouw A.K. (Kristiina) Koskentola Stipendium  15.000 

Amsterdam Sculptuur Biënnale ARTZUID 2021 - IMAGINE Stichting Art Zuid Project  25.000 

ANOUSCHKA Stichting Ado Ato Interactive Project  25.000 

Anxious Christopher and his recorder; and the unnamed nurse in the quiet hallway. De heer S. (Stephan) Blumenschein Stipendium  14.527 

Appendix Songs De heer T. (Tom) Kemp Project  6.729 

Are You Open Minded De heer S.J. (Sybren) Tieleman MEA  5.000 

Art meets science project: This body that once was you Mevrouw B (Babs) Bakels MEA  5.000 

Asbestos the Magic Mineral De heer A.J. (Anne-Jan) Reijn Project  8.906 

Asphalt Street Art Surround Sound Stadsdeel Nieuw West Opdrachtgeverschap  12.500 

Bertien van Manen — Archive De heer J.M. (Hans) Gremmen MEA  4.700 

BIAK Stories SAVAN Project  7.500 

Bifid Readings Mevrouw S.S.L. (Sara) Santana López MEA  5.000 

Biofeedback for Everyday Stress Management (werktitel) Mevrouw C.M. (Coralie) Vogelaar Project  9.000 

Bots & Gas Mevrouw M. (Mariah) Blue Ontwikkeling  5.086 

Bouw-Baden Mevrouw A F (Anne) van de Ven MEA  4.600 

BURY ME THE DAY I DIE Mevrouw (Tyna) Adebowale Project max 15.000  15.000 

Ceremony #16 - Béatrice Balcou Tlön Projects Project  7.500 

Charting Black Lives Illustratie Ambassade Project  10.000 

Chasing Amsterdam Mevrouw J. (Julie) Hrudova Project  2.807 

Co-Incidence of Light De heer J. (Julien) Thomas MEA  5.000 

Collectieve vormen De heer T.F.R. (Timo) Demollin Ontwikkeling  15.000 

Common In Commons Network Project meer dan 15.000  25.000 

Composition of men (werktitel) De heer M. (Milan) Gies MEA  5.000 

Constant 1 0 1 Fondation Constant Programma  20.000 

Convert De heer M. (Michiel) Kluiters Project max 15.000  2.500 

Curriculum Veto De heer of mevrouw M. (Marthe) Prins MEA  5.000 

DAISYWORLD Mevrouw Z. (Zazie Stevens) Stevens MEA  4.946 

De laatste 400 Slowpony Project  8.500 

de Meerstemmige Syllabus Mevrouw M.C. (Marjet) Zwaans MEA  4.997 

De Mens Die Handen Heeft (Interdisciplinair onderzoek naar verbinding) De heer R.M.P.J. (Raymond) Cuijpers Stipendium  15.000 
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Beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en vormgeving

De Nieuw Jurk Fun Factory De heer of mevrouw E.C. (Esther) Meijer Ontwikkeling  14.540 

De Vreemdeling De heer P.M (Michiel) Voet Project  8.544 

De Zen Mast Gemeente Amsterdam Opdrachtgeverschap  45.000 

Debaltsevo, Where Are You? (werktitel) Mevrouw K.Z. (Karine Zenja) Versluis MEA  5.000 

Development Budget Annika Kappner 2021/22 Mevrouw A.K. (Annika) Kappner Stipendium  15.000 

Doing the Stuff with the Thing Mevrouw M. (Mayra) Sérgio Project  9.800 

Duizend Bloemen Bloeien Stichting Bradwolff Projects Programma  16.000 

Duran Lantinks Democracy Museum van de geest, Outsider Art, Amsterdam Project  10.000 

Dutch Standard Alphabets De heer G.H. (Gerben) Dollen MEA  5.000 

Eigengrau De heer Z. (Zalán) Szakács MEA  5.000 

Emancipating the craft knowledges Mevrouw O. (Olga) Micinska Ontwikkeling  12.420 

Entitled De heer T.J. (Thomas) Raat Project  5.000 

Expositie opening DSFW Dutch Sustainable Fashion Week Project  10.000 

FACE10N- reclaim our face Mevrouw R.M. (Renee) Bonte MEA  4.865 

Footsteps Mevrouw F.S. (Fiona) Tan Project max 15.000  10.000 

Fotografieboek ‘ Winter in Amsterdam’ Mevrouw Barones M.J. (Marie-Jeanne) van Hövell tot 

Westerflier

Project max 15.000  5.000 

Foundation De heer J. (Jasper) de Beijer Project  6.000 

Four Sisters Mevrouw M.S. (Marija) Šujica Project  20.028 

Frenemies Stichting Rozenstraat 59 Project  14.450 

Frozen water Benina/C.Ellemers Project  12.000 

Fruits of our Labour Mevrouw K (Krisztina) Czika Opdrachtgeverschap  6.628 

Future Affair Mevrouw L.A. (Laura) a Dima Project  17.000 

Gezichten van Geuzenveld Mevrouw C. (Catharina) Gerritsen MEA  5.000 

Gut Feeling De heer of mevrouw R. (Rodrigo) Sandoval Project  9.292 

Hack Site Strandeiland Stichting UrbanCampsite Project  11.000 

Have you heard from copper? De heer O.S. (Ossip) Blits MEA  4.857 

Hazy Earth Mevrouw A. (Anastasija) Pirozenko Project  10.966 

Hello New World De heer T.L. (Toto) Blaauw MEA  3.750 

Het Berberhuis Mevrouw M (Mina) Abouzahra Project  15.000 

Het vrolijke varken De heer J. (Jaap) de Ruig Project  6.603 

Het weekend van de Culturele Vrijstelling De Culturele Stelling van Amsterdam MEA  4.800 

Home Cinema Carmen Dusmet Carrasco MEA  4.099 

Hoop aan de horizon De heer T. (Tim) Rodermans Opdrachtgeverschap  3.750 

How to Make Sculpture Move Mevrouw R. (Ruta) Butkute de Roo Project  8.000 

I Remember Mevrouw M.M. (Mirthe) Berentsen MEA  5.000 
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Beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en vormgeving

I saw it by ear Stichting Muro Sur Project max 15.000  13.150 

i wanna be together Mevrouw M. LEE (Mire) Lee MEA  3.850 

ICHIMA Lab #1 De heer of mevrouw BA (Bethany) Andrzejak MEA  5.000 

Idemunda Natura Artis Magistra Project meer dan 15.000  35.000 

Ik ben het al! Yvonne Jagtenberg Stichting WG Kunst Project  9.000 

In dialoog met de onderwaterwereld Partizan Publik Programma  18.500 

Inclosure Acts De heer A.K. (Alban) Bras Ontwikkeling  15.000 

Infrastructures for Troubling Times Stichting Hackers & Designers Programma  17.500 

Inkijk [reprise] De heer J.J.M. (John) Prop Project max 15.000  5.000 

Intersections Mevrouw N.K. (Nadja) Schlenker MEA  5.000 

Interwoven Histories PAR &H (Platform Art, Research & Histories) Project  35.000 

Inwardly luscent Manifold Books Programma  15.000 

IT’S ALL ABOUT CARE De heer N.I. (Nikolai Igorevich) Alutin Stipendium  15.000 

Joe en de anderen/Joe and the others..... (werktitel) Mevrouw A. (Annaleen) Louwes Project  8.718 

KUIJER/VOLTEN De heer G.P.J. (Ruud) Kuijer Project  6.000 

Kunst is Lang - een nieuw seizoen Mister Motley Project  15.000 

Kunst Kan.tine Mevrouw H.A.W. (Hilke) Walraven MEA  2.500 

La Amar Victoria De heer V.A.P.-.H. (Victor) Klijsen MEA  5.000 

LaaLa LaLaaaa La LaaLaLaaa A Moment And A Song De heer E (Elia) Castino MEA  4.980 

Laurel x Kamerlingh Laurel Project Space Project  18.500 

Liquid stone Mevrouw C. (Caro) de Jonge Project  3.594 

M/M21 Mevrouw J.S.C. (Jessica) van Halteren Project  13.920 

MARC Mevrouw M (Michela) Trovato Giancardillo MEA  5.000 

Mijn Noord De heer J.P. (Jaap) van den Beukel Project  21.300 

Mijn verloren oma Mevrouw A.G. (Anais) Lopez Ontwikkeling  15.000 

Mikrokosmos Tuindorp-Onze kolonie in het Heelal [100 jaar Tuindorp Oostzaan] (werktitel) 

herziene versie

De heer R.G. (Raimond) Wouda Project  10.000 

Misschien valt er wat te lachen: Terugblikken op Peter van Straaten (werktitel) Stichting Allard Pierson Project max 15.000  15.000 

Mist en Donder Mevrouw A. (Àngels) m Miralda Tena MEA  3.348 

MOBILE EXHIBITION: ONE WAY OR ANOTHER AND STUDIO BUYMYTALENT BASE CAMP 

PROPOSAL

Mevrouw W.T. (Wei Tung) Kuo MEA  4.300 

Molen de Otter Living Canvas Initiative Houthandel GT van der Bijl Opdrachtgeverschap  4.430 

MONOLITH De heer V.A. (Vincent) Rang MEA  5.000 

Months of the Year De heer R.P. (Philip) Coyne MEA  4.250 

Moslima Mevrouw C. (Cigdem) Yuksel Ontwikkeling  13.050 

Mother Earth’s inner organs De heer of mevrouw A. (Ana) Bravo Pérez Project max 15.000  15.000 
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Beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en vormgeving

Muurschildering gebouw SET, IJburg De heer J. (Jan) van der Ploeg Opdrachtgeverschap  11.682 

NINA+ AMC ART Stichting NINA+ Project  7.500 

Notational Methodology De heer P. (Praneet) Soi Stipendium  14.982 

NXS#6 Phygital Fashioning NXS World Project meer dan 15.000  15.000 

Object-Oriented Identity Mevrouw Z. (Zsofia) Kollar MEA  5.000 

OBSESSED! Jewellery Festival 2021 Mevrouw M. (Marina) Elenskaya Project max 15.000  14.239 

OCCAY collectie presentatie Mevrouw M.Z.M. (Max zara) Sterck MEA  5.000 

Oh Johnny , een nieuwe gaper voor de Herenstraat 7 Amsterdam, boven drogisterij Het 

Heertje

De heer A.E. (Adriaan) Rees Opdrachtgeverschap  5.000 

On the blank page De heer J.F.C. (Christiaan) Bastiaans Ontwikkeling  15.000 

Ontdek de Dam blok BIZ Dam Opdrachtgeverschap  7.500 

Onze Roeping - on Joyful Militancy Mevrouw M. (Mercedes) Azpilicueta Ontwikkeling  8.060 

Oostportaal Gemeente Amsterdam Opdrachtgeverschap  58.718 

OSCAM X OHIM: SHIFTING THE NARRATIVE Stichting Open Space Contemporary Art Museum Project  25.000 

Other Futures 2021 Stichting Mouflon Project  30.000 

Our Seas Are What We Make of Them Mevrouw A (Angeliki) Tzortzakaki MEA  5.000 

Parasites, Garden and Mother’s milk Mevrouw E.H.E.E. (Eloïse) Dieutegard MEA  2.626 

PC Dreams De heer A. (Arthur) Guilleminot Project  5.000 

Peel Plaza Stichting Capital C Opdrachtgeverschap  75.000 

Pi.Mu. - het Piraat Museum - Beginnings of Contemporary Piracy De heer G.C. (Giacomo) Cardoni Project  10.000 

Portrait Gallery Studio Dutch National Portrait Gallery Project meer dan 15.000  24.500 

Portraits From Ten Years of Uprising, Multi-Sided Civil, Sectarian and Proxy War De heer of mevrouw (Florian) Goettke Opdrachtgeverschap  15.630 

Productive Archiving H401 Programma  12.000 

Project Kinderverzet & Vriendschap, Toen en Nu Stichting KinderVerzet & Vriendschap, Toen & Nu Opdrachtgeverschap  55.000 

Puddles (exhibition at puntWG) De heer P.M. (Piotr) Urbaniec MEA  4.500 

Queer Choir Amsterdam Mevrouw S.M.A. (Shreya) De Souza MEA  4.992 

Queer Currents 2021 Stichting 3 Layers Foundation for Equality Programma  15.000 

Randprogramma This Art Fair 2021 Stichting Art in Redlight Project  15.000 

Reclaim Your Space Mevrouw P.B.W. (Barnet) - Kansil MEA  3.750 

Reclaiming Rituals (2001-2021) De heer M.A.M. (Marc) van Loon Project  18.720 

Reservoir De heer S.H.M. (Sjoerd) Knibbeler Ontwikkeling  9.300 

Ritual for the Night De heer J. (Jaehun) Park Project max 15.000  9.340 

Samen meer Mokum Museum om de Hoek Project meer dan 15.000  20.000 

Sarphati’s Visioen, Paleisbeeld in Sarphatipark Het Nieuwe Zuiden Opdrachtgeverschap  18.100 

SasaHara’s Past Lives De heer of mevrouw A.Y. (Alain) Chaney MEA  5.000 

Sawangwongse Yawnghwe - Artist in Exile Mevrouw K. (Kerstin) Winking Project max 15.000  7.663 
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Beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en vormgeving

Shrouded Domain (working title) De heer J.B. (Joost) Koster MEA  5.000 

something to hold in the let go Something to hold in the let go MEA  5.000 

Sorry we’re Closed Mevrouw S. (Sabrina) Bongiovanni MEA  5.000 

Soul Search City De heer Y. (Yasser) Ballemans Ontwikkeling  15.000 

Staying with abundance De heer H.H. (Huib Haye) van der Werf Project  17.500 

Still Waters Run Deep Mevrouw M. (Marlies) Augustijn Project  10.455 

Suns Hollow / Neonliberal De heer A.J.G. (Arif) Kornweitz Project max 15.000  7.410 

SWEET—SWEAT Travelogue De Onkruidenier Project  10.000 

Symbiosis Polymorf Project  30.000 

That Those Beings Be Not Being W139 Project  24.995 

The Corso that never took place Museum Perron Oost Project  4.000 

the Female body - (re)connection through art Mevrouw I.J. (Irma Joanne) van Doornmalen MEA  4.500 

The Hmm 2021 The Hmm Programma  17.500 

The Next Stop De heer A.Z. (Andoni) zamora Chacartegui MEA  4.963 

The One Minutes talentontwikkeling The One Minutes Foundation Project  15.000 

The Plant Is Present Mevrouw A. (Anna) Riley-Shepard MEA  5.000 

The Rite of Swing Mevrouw M.A. (Maaike) Gronheid MEA  5.000 

The RoXY Archives Mevrouw C. (Cleo) Campert Project max 15.000  7.500 

The Story of Leonora De heer C.L. (Clemens) Stumpf MEA  5.000 

This hole is a half dream of a dune Mevrouw YSR (Yashaswini) Sidlipur Raghunandan MEA  5.000 

Thursday’s Children Mevrouw M. (Stacey) marie Yates MEA  5.000 

Time is an unrenewable resource — and you know how we are with those. De heer R. (Roman) Tkachenko MEA  5.000 

Tiny Showroom - in Tuttifruttidorp De heer S. (Simon) de Boer Project  2.500 

To know or to wonder! Mevrouw EAP (Erna) Basten MEA  4.985 

Tot de dood ons scheidt; fotoboek over de huwelijken van Kamp Westerbork Mevrouw S. (Saskia) Aukema Project  4.500 

Tree Hole De heer of mevrouw J. (Ju An) Hsieh MEA  5.000 

Trust Mevrouw K. (Katja) Verheul Ontwikkeling  12.834 

Tulip Mania Mevrouw K. (Kumi) Hiroi MEA  5.000 

Underwater remembrance Mevrouw C.C. (Clémence) Lollia Hilaire MEA  4.300 

Universal Expander De heer K.G.S. (Staffan) Björk Ontwikkeling  15.000 

Varieties of Presence Mevrouw B.W. (Bernke) Klein Zandvoort Stipendium  15.000 

Verdwenen Stad No Fear Project meer dan 15.000  25.000 

Voices Of Belarus. Chapter Two: Restoring Connections. Mevrouw DG (Darya) - Golova MEA  4.935 

Watering my Watercress Mevrouw H.M. (Hedwig) Vervoort Project  7.500 

WE ARE not alONE Mevrouw J.K. (Joanneke) Meester Opdrachtgeverschap  7.500 

Weg die muur! Cargo in Context Project  16.200 
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Beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en vormgeving

Welcome Stranger Welcome Stranger Opdrachtgeverschap  36.700 

Werk, Maken De heer V.A. (Vincent) Knopper Ontwikkeling  13.582 

werktitel: Buiten Spelen / Binnen Spelen Ymere Opdrachtgeverschap  29.500 

What Do I Hear? SICA Project max 15.000  8.900 

Wind! Happen naar adem op Zeeburgereiland Mevrouw S.J.R.J. (Sylvie) Zijlmans Project  20.236 

Wonen en werken in Woonwerkpand Tetterode Mevrouw D.R.M. (Dominique) Panhuysen Project  5.000 

Workers Mevrouw A. (Alina) Lupu Ontwikkeling  12.500 

Your Brain Has No Smell Mevrouw E. (Erica) van Loon Project  9.000 

Ze Huilde Niet Mevrouw M.F. (Marjolein) Busstra Project max 15.000  15.000 

Zenith De heer S. (Sajoscha) Talirz Opdrachtgeverschap  19.168 

Totaal beeldende vorming, fotografie, nieuwe media en vormgeving  2.150.545 

Dans

Minus, part I of Spring of Rites Mevrouw N.R. (Neda) Ruzheva MEA  5.000 

Bodyscan 223 De heer L. (Lesley) Nimanong Project  16.000 

Fauno (working title) De heer G. (Giacomo) Della Marina MEA  4.999 

GOSH! Mevrouw L. (Laetitia) Grammatico MEA  3.500 

How To Exit a Reality (Attempt 1 of 19) Stichting TILT Project  30.000 

In Two Minds Stichting Kalpanarts Project  15.000 

''KERN'' Mevrouw I.J.O. (Isabelle) Nelson Project  6.105 

Landscaping Stichting de Vreemde Beweging Programma  21.000 

Majka Theater de Generator Project  5.000 

N/pantla sonic performance Mevrouw P.D. (Paula) ms Montecinos MEA  5.000 

Onbedoeld verberg ik (Amsterdam Fringe Festival) Mevrouw R. (Romy) Stark Project  5.000 

Parts in Motion (werktitel) Stichting Sanne Clifford & Co Project max 15.000  7.000 

PERRY Tafel van Vijf Project  20.000 

Scala & Limited Stichting De Châtel sur place Project max 15.000  12.500 

Screendance - Dance in film Mevrouw E.F. (Emma) Evelein Ontwikkeling  13.800 

Skiagraphia Stichting Siba Sahabi Project max 15.000  7.500 

TEMPO Bencha Theater Project  20.000 

The Goldfish bleeding in a sea of sharks - Wrestling Club Mevrouw T.D.M. (Thais) Di Marco Project  25.000 

The Hatred of Poetry Mevrouw D.L.J. (Doke) Pauwels MEA  5.000 

Under the skin Mevrouw A. (Anastasia) geen Kostner MEA  5.000 

WILD Danstheater AYA Project meer dan 15.000  20.000 

Yaakaar De heer M. (Massamba) Diallo Project max 15.000  8.500 

Totaal Dans  260.904 
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Film

Abou Nawas festival populaire LHBTQI+-films uit Egypte en overige Arabische cinema. De heer J.A.C. (Neil) van der Linden Project  11.000 

be right back (brb) De heer F.R.V. (Fabio) de Frel Project  20.000 

Berenklauw De heer T.Q. (Thijs) Bouman Project max 15.000  5.000 

Clarisse's Gift Mevrouw M.O.R.G.A.N.E. (Morgane) Billuart MEA  4.605 

COME MAKE ART Mevrouw M.L. (Masha) Novikova Project max 15.000  15.000 

Crazy Days Stichting Docmakers Project  25.000 

DAGBLIND De heer J. (Jordy) Tempelman MEA  4.500 

De Hartendief Stichting Interakt Project max 15.000  7.500 

De Laatste Dans Mevrouw M.A.E. (Marieke) de Bra Project max 15.000  12.500 

De Ontmoeting VI Stichting De Ontmoeting Project  25.000 

Desenkadená De heer J.N. (Joeri) Pruys MEA  5.000 

Die middag Stichting Jacob van Campen Project  25.000 

Dromodriller De heer S. (Sverre) Fredriksen Project max 15.000  15.000 

Elements De heer A.R. (Aldo) Agaatsz MEA  4.750 

Fables De heer M.A. (Misho) Antadze MEA  5.000 

Fallen Seagull/Secret Angel Mevrouw S. (Shifra) Osorio Whewell MEA  5.000 

Film: Second Hand Stories Mevrouw D.A. (Danielle) van Vree Project  10.900 

FINAL MEMENTO De heer L.L. (Lorenzo Lennox) Schmidt MEA  5.000 

From Stage to Screen: Ontwikkelplan Teunkie van der Sluijs De heer C.W. (Teunkie) van der Sluijs Ontwikkeling  14.900 

GLEUF Mevrouw I.M. (Isis) Cabolet Project max 15.000  15.000 

Goed Genoeg: Burn-out Dagboek Studio Pupil Project max 15.000  15.000 

GREENLIT Miet Mi Project  13.600 

HEMELSLEUTEL Mevrouw D.C. (Digna) Sinke Project  20.000 

Het Pad van Sien De heer K. (Karim) Ouri Project  15.000 

Hillroy Mevrouw L A F (Luciënne Anne Francisca) Venner Stipendium  15.000 

Hoe de vogel heet Stichting 9 Stories Project max 15.000  15.000 

HOME SeriousFilm Project max 15.000  8.000 

Home Abroad - de proefmontage Mevrouw L. (Lidija) Zelovic Project max 15.000  10.000 

Humans of Film Festival Stichting Humans of Film Programma  9.900 

I Don't Wanna Dance Stichting Windkracht 11 (handelsnaam The Rogues) Project  25.000 

Ik ben geen robot Nederlands Film Instituut Producties Project  20.000 

Il Fait Beau De heer C. (Coen) van Berkel Project  8.027 

IN-EDIT 2021 Stichting Cassette Project  15.000 

International Queer & Migrant Film Festival 2021 Stichting art.1 Project max 15.000  12.500 

Kaboom Animation Festival 2022 Stichting Kaboom Animation Festival Project meer dan 15.000  50.000 

Kids of the Bims Mrs.Frank Project  10.000 

La Última Ascención Mevrouw D.P. (Danielle) Guirguis Project max 15.000  15.000 
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Film

MEER! - de strijd om de laatste akkers van Amsterdam Stichting Films for Life Project  20.000 

Monachopsis. Mevrouw S. (Sasu) Aghafua MEA  5.000 

Neutrino De heer of mevrouw H. (Hannie) van den Bergh Project  15.000 

NVIFF 2021 New Vision International Film Festival Project  10.000 

Onder Invloed De heer T.E. (Tobias) Manuhutu MEA  5.000 

Ontwikkeling T.J. Stokmans De heer T.J. (Thomas) Stokmans Ontwikkeling  15.000 

Paul Blanca - Deze film redt je leven Mevrouw J.E. (Janneke) Doolaard Project max 15.000  7.000 

Poison Lake VRIZA Project max 15.000  9.540 

Scenes met mijn vader Mevrouw B. (Biserka) Suran Project  18.000 

Spanish Film Festival 2021 Stichting ASFF Project meer dan 15.000  25.000 

Spell Bound Jongens van de Wit Project  11.000 

Strawberry De heer R. (Roy) Seerden Project max 15.000  15.000 

Strijd op 16MM: Vrouwen van Suriname Mevrouw L.M.L. (Luna) Hupperetz MEA  5.000 

Tale of the horizon De heer D.F. (Diego) Ospina Melo MEA  5.000 

Tall Grass Silence De heer M. (Mikolaj) Jaskot MEA  1.500 

Tartaros De heer J. (Jochem) Ruarus MEA  4.971 

The Brook, the reason I Move Mevrouw C.M.C. (Clarinde) Wesselink Project  13.745 

The Power of Paralysis Mevrouw M. (Miloushka) Bokma Project  5.250 

Ticking clock Mevrouw J.E. (Juliana) Erazo MEA  5.000 

TITS Mevrouw N.I. (Naduah) Zahradnik Project max 15.000  5.000 

Too Much is Never Enough Mevrouw G.A. (Giulia) alexandra Jimenez MEA  5.000 

Torch Song Stichting Isis Films Project meer dan 15.000  25.000 

Touch Life Mevrouw E.M. (Eline) Dekker MEA  4.273 

Translating Ulysses Mevrouw A. (Aylin) Kuryel Project  15.000 

Vacht Mevrouw M. (Madeleine) Homan Project  7.900 

Vastgelegd Mevrouw B.M. (Batya) Wolff Project  25.000 

via negativa Mevrouw C. (Sophie) Wright MEA  5.000 

West Beach (Film) Festival 2021 Stichting Out of Office Project  24.200 

Wild Fruits Near/by film Project  15.350 

Wrinkles of her smile Mevrouw S. (Suzan) van Eck MEA  5.000 

Zinken Mevrouw E. (Emma) Branderhorst Project  15.000 

Zoekjaar De heer J. (Joris) Buitendijk Project  20.000 

Zwart Verzet Mevrouw C.M. (Clarice) Gargard Project  25.000 

Totaal film  905.411 
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Letteren

#IMAGINEMANDELA-Live! ZAM Project meer dan 15.000  10.000 

De herontdekking van de hemel De heer M. (Manu) van Kersbergen Project  12.000 

De Mooie Kinderboeken Karavaan 2022 Stichting Kleine Lettertjes Project max 15.000  7.500 

Literanita De Nieuwe Anita MEA  4.940 

NACHTDIER De heer J.J. (Joost) van Bellen Project  12.500 

Ontwikkelbudget Gershwin De heer G.P. (Gershwin) Bonevacia Ontwikkeling  10.000 

Poriën Mevrouw G.M. (Geerten) Stumpel MEA  5.000 

Verhalen uit de Amsterdamse Oven De heer of mevrouw R.K.M.M.F.X. (Rose) Heliczer MEA  4.940 

Vreemd Fruit Mevrouw H.C. (Hélène Christelle) Munganyende Stipendium  15.000 

"Wat is een goede wereld? Internationalisering in een Post-Coronasamenleving Mevrouw L. (Liza) Voetman MEA  5.000 

Wilde Woorden 2021 Spoken Agency Project  7.500 

Words That Matter Granate Project meer dan 15.000  15.000 

Totaal letteren  109.380 

Muziek & muziektheater

2 Werelden, 1 Sound Radio Tempo Não Pára MEA  4.500 

A Shrine for the Soul – an interactive musical installation based on the farewell letter of Vilma 

Grunwald

Mevrouw M. (Marion) von Tilzer MEA  5.000 

Aanvraag Mehmet Polat - Jazz-coaching gedurende 52 weken De heer M. (Mehmet) Polat Ontwikkeling  15.000 

Africadelic Festival 2021 Africadelic Project  7.500 

Amsterdam Marimba Weekend, jubileum editie Stichting Marimba Percussion Projects Project meer dan 15.000  15.000 

BAAAAA, een muzikale voorstelling over blaten Circus Treurdier Project  25.000 

Bachweek (Bach voor de Buurt) Luther Museum Project max 15.000  4.500 

Baroque Unlocked De heer R.E. (Robert) Smith MEA  3.685 

Battleship Potemkin Stichting Ensemble Modelo62 Project  4.500 

Black Achievement Month Stichting Black Achievement Month Project  8.500 

Bloedkoraal Accordion for Art Project  21.000 

Brokken Festival 2021 Stichting Brokken Project  10.000 

Brug Over De Bosporus De heer Y. (Yasam) Hancilar Project max 15.000  15.000 

BvR Flamenco Big Band nieuw album & release tour De heer B.D. (Bernard) van Rossum Project max 15.000  15.000 

BYMEKAAR Mevrouw A.M. (Adriana Maria) Flikweert MEA  5.000 

CIRCUS CHARMS herneming Stichting SeaSession Project  15.000 

CLUB PARTOUT platform voor semi-professionele muzikanten uit de hele wereld Orchestre Partout Programma  25.000 

De Lyra Viol De heer R.E. (Robert) Smith Stipendium  15.000 

De nabijheid van verre oorden Music Stages Project  15.000 

De Stad Stichting Deadalus Project max 15.000  8.000 
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Muziek & muziektheater

De Sweelinck Experience De heer F.I. (Felipe Ignacio) Noriega Project  9.000 

Debuut EP release Mevrouw F.M. (Fee) Reynaert MEA  3.083 

Django Amsterdam De heer R. (Robin) b Nolan Project max 15.000  4.200 

DWARSLIGGERS de musical Mevrouw J.C. (Judith) Boesen MEA  4.675 

Earwash De heer A. (Alberto) Granados Reguilón Project  2.500 

Echo De heer F. (Floris) Kappeyne van de Coppello Project  11.890 

Encuentros Mevrouw I. (Irene) sorozabal Moreno MEA  4.906 

Feel It de Expo De heer I.M. (Irwan) van Wingerden MEA  5.000 

Fokker-concertserie Orgel!, seizoen 2021-2022 Stichting Huygens-Fokker Project  5.000 

Gesualdo Consort Amsterdam viert 400 jaar Sweelinck - de Orpheus van Amsterdam Gesualdo Consort Amsterdam Project  3.000 

Heftige Verhalen De heer J.H. (Johan) Idema Project  12.500 

Het Mensenkoor De heer W. (Wilko) Sterke Ontwikkeling  15.000 

Holynote concerten 2021 Waterland Projecten Programma  3.700 

Indie in Town @ Kriterion, Amsterdam De heer J. (Jelle) Schotanus MEA  3.000 

J.S. Bach - De Apocalyps Stichting de Nederlandse Bachvereniging Project max 15.000  10.000 

Jazz en de Walvis Jazz en de Walvis Project  3.000 

Jungle by Night Presents Algorythm Stichting Jungle Project  10.000 

KinderMuziekFestival 2021 - coronaproof editie Stichting Kindermuziek Nederland Project  16.000 

LAWINES - wat als je op een dag de kans krijgt helemaal opnieuw te beginnen? Mevrouw J.J. (Judith) Rijsenbrij Project max 15.000  10.000 

Liedjes in mineur De heer S.J. (Steven) Engel Stipendium  15.000 

Lokroep NANOEK MEA  5.000 

Lullaby Mevrouw L.D. (Laura) Bohn Project  5.000 

Masterclass Concertgebouw Stichting Grote Zangers Project  7.500 

Masters of Anatolia 2022 Stichting Mystiek Mediterrane Muziek Project max 15.000  9.000 

Meesters&Gezellen 2022 'Spiritualiteit en licht' Stichting Tettix Project max 15.000  6.000 

MEGA De heer Y.M. (Yoeri) Wegman MEA  5.000 

Mens-Machine Project Wildeman Project  30.000 

Millennial History Resonate Productions Project  15.000 

Ministry of Jazz Stichting Dutch Swing College Project meer dan 15.000  7.500 

MouseEar Concerts 2022 MouseEar Concerts Project meer dan 15.000  15.000 

Music in the Making Mevrouw B.A. (Beate) Loonstra Project  14.000 

Muze van Zuid 2021 Muze van Zuid Project  20.000 

Muziek met Impact Stichting Noorderkerkconcerten Project meer dan 15.000  110.000 

On the Roof 10de editie Stichting Handmade Music Project  15.000 

Onderzoek- en ontwikkelplan Bram Graafland & Corpus Callosum De heer B.D.J. (Bram) Graafland Ontwikkeling  15.000 

Open Recorder Days Amsterdam Editie 2021 The Royal Wind Music Project  7.500 
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Muziek & muziektheater

Performing Opera Summer School Stichting Pitstopstudio Project  6.500 

Phoenix Rising Het Wereldorkest Project  6.000 

PIANOSTEMMEN Stichting Tg Goed Gezelschap Project  18.000 

Podcast Surinaamse Strijdliederen Mevrouw N. (Nadia) Tilon MEA  5.000 

Prinses Christina Jazz Concours 2021 Prinses Christina Concours Project  7.500 

PRIX Annelie de Man Annelie de Man Foundation Project  10.000 

QETESH Belle and The Beats Project meer dan 15.000  15.000 

QUEEN OF DISCO - The Fabulous Story of Sylvester Stichting RIGHTABOUTNOW INC. Project meer dan 15.000  35.000 

R11 musici ontmoeten Aimée, the A.I. Composerbot De heer R. (Rob) Verdurmen MEA  5.000 

Saucy By Nature De heer B.A.A. (Bernard) Lijte Ontwikkeling  2.500 

ShowPony.world Live Mevrouw L.N. (Laura) nichols Nygren MEA  5.000 

SOLO / samen INSOMNIO Project max 15.000  7.500 

SoWhat kinderconcerten Stichting SoWhat Project  5.000 

Space is the Place on Tour Space is the Place Project  20.000 

Spinifex Sings Stichting Karnatic Lab Project  9.000 

Stukafest Amsterdam 2022 Stichting Stukafest Project max 15.000  3.500 

Tekenfilm zonder Beeld (werktitel) Eef van Breen Producties Project  21.000 

The Eternal Feminine Mevrouw F. (Emily) Bannister MEA  5.000 

The Journey of Young Virtuosi! The Young Pianist Foundation Programma  5.000 

The Physicality of Sex Mevrouw A.E. (Andrea) Guterres MEA  5.000 

The Records on Tour Stichting Jazzvip Project  3.000 

The YPF European Piano Competition / Grand Prix Youri Egorov The Young Pianist Foundation Project  15.000 

Tijl Theatergroep Witte Raaf Project  8.500 

Trio Galantes - Door de Amsterdamse grachten De heer H.D.C. (Humberto) Albores Martinez MEA  2.500 

Turkey Now! 2022 Kulsan Project meer dan 15.000  18.000 

Van Donker naar Licht Stichting Muze Project max 15.000  15.000 

Via Versailles Mevrouw S. (Sofie) van der Schalie MEA  4.988 

Wereldpremière Lyric Symphony - Alexander von Zemlinsky (arr. Fergus McAlpine) De heer B.G.J. (Bram) Boesschen Hospers Project  3.500 

Wim Klein, de laatste menselijke computer Theater Adhoc Project  25.000 

Winteravonden aan de Amstel: Moskou-Parijs! Stichting Winteravonden aan de Amstel Project  32.500 

Zeven Bruggen Festival 2021 Stichting Erard Ensemble Project max 15.000  6.500 

Totaal muziek en muziektheater  1.006.127 
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Theater

A Horse With No Name Mevrouw M.M. (Marieke) Giebels MEA  5.000 

A Pole Tragedy Mevrouw S. (Sofie) Kramer Project  6.000 

AAI MIJ - Manticore STILTLIFE StreeTTheater Project  19.000 

After The Echo De heer NFJ (Nick) Deroo MEA  5.000 

Alsof je thuis bent Stal van Dingo Project  18.410 

Ascension De heer P. (Paul) Boereboom Project max 15.000  5.700 

behind the blocked door De heer A. (Alaa) Minawi Project  7.500 

Circusbende – Noord - Oost - West Circusbende Project  27.500 

Class Warfare Forever Tour in Noord De heer S.R. (Samir) Veen MEA  5.000 

Constructions of my interior Mevrouw S.A.M. (Sam) Scheuermann MEA  5.000 

Crowd Simulation Room Boogaerdt/VanderSchoot Project  30.000 

CRYBABY Mevrouw L M (Luna) Joosten MEA  4.000 

Da Capo Sur Mundo Ensemble Project max 15.000  9.240 

DARGER - In de wekelijkheid van de onwerkelijkheid Compagnie Karina Holla Project  20.000 

De Drang Dronken Mensen Project meer dan 15.000  17.500 

De Gouden Koets, het cadeau dat niemand wilde (8+) Urban Myth Project  25.000 

De Kleine Prins Houtjetouwtje Project  8.000 

De Memers De heer S.B. (Booi) Kluiving Project max 15.000  7.500 

De Mode Monologen Stichting Julius Leeft! Project  20.000 

De Nieuwe Mens Cultureel Clubhuis Amstel Programma  35.750 

Doctor Faustus Toneelgezelschap Dood Paard Project  21.000 

Dronken Mensen speelt Dronken Mensen Dronken Mensen Project  15.000 

F3MME De heer K. (Koen) Verheijden MEA  2.500 

Familie Wolf komt hier wonen (6+) TOMOT Project max 15.000  10.000 

FIFTY-ISH 't Beemstervarken Project max 15.000  14.000 

Five Nights De heer A. (Akram) Assam MEA  5.000 

HALL12_Noord TAAT Project  4.070 

Heartscore De heer M. (Maarten) Heijnens Project  3.000 

Heilige Oorlog 't Barre Land Project max 15.000  15.000 

Het gewicht van een gedachte Werkplaats van de Woestijne Project meer dan 15.000  17.500 

HOKUS POKUS Stichting de Theatertroep Project  25.000 

I WIN, YOU LOSE Mevrouw L.M. (Leonie) Kuhlmann Project  5.000 

Ietje & Fiet, het vergeten liedje Het Kleine Theater Project  7.500 

Indie Nile's "Lipsync Theater" De heer F.H.F.H. (Fadi) Hindash Project max 15.000  14.575 

Isotopia (werktitel) &Brakema Producties Project max 15.000  15.000 

Karmozijnrode meisjes De heer H. (Henri) Overduin Project  10.199 
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Theater

Lucky Luuk Stichting Meneer Monster Project meer dan 15.000  30.000 

meisjes en messen Mevrouw J (Jantien) Fick MEA  5.000 

MIS? Mevrouw E.E. (Esther) Sloots MEA  5.000 

Naar Paramaribo De Gemeenschap Project  25.000 

Nader tot U ZOU JIJ HET ZIJN Project  15.000 

OVERKILL LIPS&KNOBEL Project  15.000 

'PANG' Mevrouw D.K.D. (Daphne) Karstens Project  5.000 

QueerCity - Arts en Conversations with Legends & Riots Fite Qlub Project max 15.000  15.000 

RUSTY BROWN Mevrouw AM (Anna) Verkouteren Jansen MEA  5.000 

Saman Amini's Integratieplan Black Sheep Can Fly Project  12.500 

Scènes uit en toekomstig gedeeld verleden Mevrouw A (Anouk) Friedli MEA  4.875 

Seksklimaat De Praktijk Project  17.500 

Sick, Trance, Glory, Mud Mevrouw E.F. (Emma) van Stapele MEA  2.500 

Sloterplas Festival DW-RS producties Project  17.500 

Stuk voor Stuk Stichting de Theatertroep Project  25.000 

Suus Mevrouw E.E. (Eeke) Boonstra MEA  5.000 

The Glory Machine De heer W.M. (William) Mullaney MEA  5.000 

The Government Funded Circus Show Mevrouw L.R. (Lara) Ricote MEA  5.000 

The Zone De heer M.L. (Marijn) Brussaard MEA  4.000 

Theater installatie Swart gat- Gouden eeuw Plein Theater Project  20.000 

Theater Na de Dam 2021 Amsterdam Theater Na de Dam Programma  25.000 

Thuis Stichting Mime Wave Project  9.000 

Trading Places Stichting Kata Project  20.000 

Vader en Moedertje Stichting Nic Bruckman Projecten Project meer dan 15.000  15.000 

Vertoon Stichting Podium Vertoon Project  15.000 

VLUCHT Solo Stories Project  7.500 

Vuurspel Stichting Treehouse NDSM MEA  4.842 

Walking on Circus, a-walk-through-circus Boost Producties Project  25.000 

You Cannot See Me From Where I Look At Myself Mevrouw M. (Merel) Severs Ontwikkeling  15.000 

Totaal theater  840.661 

Totaal projectsubsidies professionele kunst  5.273.028 
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Regeling Projectsubsidies Cultuurmakers

Amsterdam Bodypaint Art Event 2021 Stichting Amsterdam Body Art Project  5.000 

DEPEND ON ME Mevrouw M. (Marieke) Zwart Project  15.000 

Mensen Maken Amsterdam 2021 Mensen Maken Amsterdam Project  40.000 

SeeYou@Art Contrast Seeyouatart Project  5.000 

The Big Draw in de Baarsjes Mevrouw J. (Judith) Zwaan Project  5.000 

Tuinen van memorie De Werkelijkheid Community Art-project  5.000 

ZorgKrijgers Kunst in de Zorg Community Art-project  8.500 

LGBT Youth Performance Initiative Amsterdam Bodies in Action Project  7.800 

ABFF-Lab 2021 Stichting Aimiro Mediahuis Project  15.000 

De Pijp Local Legends editie: Confronting Your Fears De heer N.J. (Mark) Dekker Community Art-project  3.141 

Live Event Corona Capsule Stichting M Project  15.000 

Op de maat uit de pas Stichting Wijsgerig Festival Drift Project  1.500 

ABG Kamerorkest 2021 Beethoven6 Stichting Amsterdams Barok Gezelschap Project  1.559 

Bach, Kracht en Van der Linde - Weihnachtscantate Toonkunstkoor Amsterdam Project  12.500 

De Muziekbus De heer S.,.Y. (Sebastian) Skeete Mc Leed Project  7.500 

Hé jij daar aan de andere kant van de stad! Stichting De Muziekstraat Community Art-project  5.600 

Hemsterhuiskoor, opstarten na Corona Hemsterhuiskoor Project  5.500 

HMS Pinafore Amsterdams Studentenprojectkoor Project  2.500 

Jubileum '21/22 Stichting Jonge Strijkers & Blazers Project  20.000 

Klassiek op het Amstelveld Stichting Musica Omnia Vincit Project  13.875 

Kunst achter de kunst Vocal Group SONAR Project  2.761 

'New beginnings' Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio Project  3.000 

Oktopedians online offline Herman F. de Wit Stichting Project  3.909 

Ontwikkelreis naar de Langhe Louis Swing Orchestra Ontwikkelplan  3.500 

Sloterplas Art Festival #13 CreAmClub Project  2.600 

The Mystifiers x Marktmaal Sessions The Mystifiers Community Art-project  15.000 

voorjaarsontwaken Mevrouw R.M. (Roos) Perenboom Project  3.025 

Amsterdams Studenten Cabaret Festival Amsterdam Studenten Cabaret Festival Project  2.000 

Anderstalig amateurtheater Stichting Beheer Badhuis Project  6.815 

Culturele bijeenkomst voor Amsterdammes 2021 Stichting Samaniyan Project  2.712 

Kinder Kunst Expedities op Ruigoord Mevrouw K.J.H. (Kris) Mutsters Community Art-project  4.500 

LUX Stichting Orange Theatre Company Project  14.438 

Theater in Coronatijd Vereniging Cliëntenbelang Community Art-project  5.500 

Third Space AchterdebergProducties Project  7.500 
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TUSCHINSKI Theatergroep Toetssteen Project  5.000 

Vrije Vogel Trektocht 2021 AJTC Project  8.250 

Vrijheid Blijheid On&Backstage Project  6.309 

Totaal regeling projectsubsidies cultuurmakers  291.794 

Overige regelingen

Stimuleringsregeling eigentijdse dans

Alexandra Kramerova Mevrouw A. (Alexandra) Kramerova  2.995 

Andrea Bozic Mevrouw A. (Andrea) Bozic  3.000 

Andrea Hackl Mevrouw A.H. (Andrea) Hackl  2.995 

Anna Hansen Mevrouw A.H. (Anna) Hansen  2.000 

Annica Muller Mevrouw A.A. (Annica) Muller  3.000 

Antonia Steffens Mevrouw A.S. (Antonia) [onbekend] Steffens  2.949 

Ariadna L Rubio Lleó Mevrouw A. (Ariadna) l Rubio Lleó  2.541 

Arnold Put De heer A.W. (Arnold) Put  3.000 

Astarti Athanasiadou Mevrouw A. (Astarti) Athanasiadou  3.000 

Charlie Trier De heer of mevrouw C.T. (Charlie) Trier  3.000 

Clara Amaral Mevrouw C.M.S.A. (Clara) Amaral  3.000 

Clara Burdet Mevrouw C.B. (Clara) Burdet  3.000 

Corneliu Ganea De heer C. (Corneliu) Ganea  2.994 

Daphne Karstens Mevrouw D.K.D. (Daphne) Karstens  2.958 

Doke Pauwels Mevrouw D.L.J. (Doke) Pauwels  2.118 

Elisa Zuppini Mevrouw E.Z. (Elisa) Zuppini  3.000 

Eva Susova Mevrouw E. (Eva) Susova  3.000 

Fernando Belfiore De heer F (Fernando ) Belfiore  2.976 

Isabelle Nelson Mevrouw I.J.O. (Isabelle) Nelson  3.000 

Izabela Pacewicz-Wysocka Mevrouw I. (Izabela) Pacewicz-Wysocka  2.103 

Jort Faber De heer J. (Jort) Faber  2.995 

Julia Willms Mevrouw J. (Julia) Willms  3.000 

Keerthi NONE Basavarajaiah Mevrouw K. (Keerthi) Basavarajaiah  2.496 

Keren Levi Mevrouw K.H. (Keren) Levi  3.000 

Klevis Elmazaj De heer K.E. (Klevis) Elmazaj  2.995 

Laurent Arrabito De heer L.C.T. (Laurent) Arrabito  3.000 

Lisa Feij Mevrouw L.J. (Lisa) Feij  2.800 

Maria Mavridou Mevrouw M. (Maria) Mavridou  2.213 

98Jaarverslag 2021



Stimuleringsregeling eigentijdse dans

Maxime Abbenhues Mevrouw M.A.S. (Maxime) Abbenhues  2.994 

Natasja Bode Mevrouw N. (Natasja) Bode  3.000 

Noha Ramadan Mevrouw N.O.H.A. (Noha) Ramadan  3.000 

Rebecca Krüger Mevrouw R.K. (Rebecca) Krüger  2.995 

Roma Koolen Mevrouw R.F.M. (Roma) Koolen  3.000 

Rozemarijn van Berkel Mevrouw R. (Rozemarijn) van Berkel  2.664 

Sara Europaeus Mevrouw S.M.M. (Sara) Europaeus  2.995 

Setareh Fatehi Irani De heer of mevrouw S. (Setareh) Fatehi Irani  3.000 

Sigrid Stigsdatter Mathiassen Mevrouw S.S. (Sigrid Stigsdatter) Mathiassen  3.000 

Sjifra IJpma Mevrouw S. (Sjifra) IJpma  2.800 

Stefania - Petroula Mevrouw S. (Stefania) - Petroula  2.008 

Suzanne de Bekker Mevrouw S.J.M. (Suzanne) de Bekker  3.000 

Tiana Hemlock-Yensen Mevrouw T. (Tiana) Hemlock-Yensen  3.000 

Tomislav Feller De heer T.F. (Tomislav) Feller  3.000 

Regeling Cultuurcoach (pilot)

Cultuurcoach Aslan Muziekcentrum Aslan Muziekcentrum  50.000 

Cultuurcoach Aslan Muziekcentrum 2020.0439 | U Aslan Muziekcentrum  25.000 

Cultuurcoach CBK ZO/We are on the Move 2021.0387 | M Centrum Beeldende Kunst Zuidoost  18.388 

Cultuurcoach Centrum Beeldende Kunst Zuidoost Centrum Beeldende Kunst Zuidoost  30.436 

Cultuurcoach DAT!school DAT! school  44.880 

Cultuurcoach De Amsterdamse Jeugdtheaterschool | U De Amsterdamse Jeugdtheaterschool  12.350 

Cultuurcoach De Amsterdamse Jeugdtheaterschool 2020.0440 | U De Amsterdamse Jeugdtheaterschool  12.090 

Cultuurcoach EYE Filmmuseum EYE Filmmuseum  50.000 

Cultuurcoach FOAM 2021.0211 | M Foam Fotografiemuseum Amsterdam  8.150 

Cultuurcoach FOAM 2021.0211 | M Foam Fotografiemuseum Amsterdam  2.940 

Cultuurcoach Foam Fotografiemuseum Amsterdam Foam Fotografiemuseum Amsterdam  16.300 

Cultuurcoach Framer Framed Framer Framed  48.960 

Cultuurcoach Jeugdtheaterschool TIJ Jeugdtheaterschool TIJ  46.368 

Cultuurcoach Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO)  25.000 

Cultuurcoach Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) 2020.0443 | U Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO)  25.000 

Cultuurcoach Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) 2020.0443 | V Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO)  17.500 

Cultuurcoach Museum Ons' Lieve Heer op Solder 2020.0434 | U Museum Ons' Lieve Heer op Solder  10.000 

Cultuurcoach Muziekschool Amsterdam Muziekschool Amsterdam  50.000 

Cultuurcoach Noordje 2020.0436 | U Noordje  15.500 
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Regeling Cultuurcoach (pilot)

Cultuurcoach Noordje 2020.0436 | V Noordje  14.214 

Cultuurcoach Podium Mozaiek Podium Mozaiek  68.840 

Cultuurcoach Poldertheater 2020.0444 | V Poldertheater  11.000 

Cultuurcoach School der Poezie 2020.0438 | V School der Poezie  17.500 

Cultuurcoach Stichting Educatieve Projecten 2020.0447 | U SEP  25.000 

Cultuurcoach Stichting Educatieve Projecten 2020.0447 | V SEP  17.500 

Cultuurcoach Stichting Leerorkest Stichting Leerorkest  100.000 

Cultuurcoach Stichting Muziekcentrum Zuidoost 2020.0435 | V Stichting Muziekcentrum Zuidoost  17.500 

Cultuurcoach Stichting Nowhere 2020.0448 | U Stichting Nowhere  17.059 

Cultuurcoach Stichting Nowhere 2020.0448 | V Stichting Nowhere  17.480 

Cultuurcoach Stichting Taalvorming 2020.0445 | U Stichting Taalvorming  14.400 

Cultuurcoach Stichting Taalvorming 2020.0445 | U Stichting Taalvorming  17.500 

Cultuurcoach Stichting Tamino 2020.0442 | U Stichting Tamino  24.925 

Cultuurcoach Stichting Tamino 2020.0442 | V Stichting Tamino  16.800 

Cultuurcoach Stichting The Beach 2020.0433 | V Stichting The Beach  17.500 

Cultuurcoach Theater De Krakeling 2020.0449 | V Theater De Krakeling  17.363 

Culturele voorzieningen in de wijk

Bureau Postjesweg Presents Bureau Postjesweg Programma  25.000 

Heesterveld Creative Community Heesterveld Creative Community Project  25.000 

Een gedragen en zichtbaarder Van Eesteren Museum Van Eesteren Museum Project  25.000 

Local Wave Radio Stichting Hoodstock Project  25.000 

Manager Bedrijfsvoering Stichting Open Space Contemporary Art Museum Project  25.000 

Parels voor de zwijnen in Amsterdam Noord Parels voor de Zwijnen Community Art-project  33.333 

Power of Words Zichtbaar Project  25.000 

Productiehuis Noord De heer M.A.S.S.I.H. (Massih) Hutak Project  33.333 

Samenwerking Musea Amsterdam Nieuw-West Stichting Street Art Museum Amsterdam Project  25.000 

Stadspodium Noord Sismo Stories and Performances Project  33.333 

Wees Zichtbaar - Be Visible Dutch Gospel Arts Institute Community Art-project  25.000 
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3Package Deal

3 Package Deal Mevrouw I.N.A. (Ima-Abasi) Okon 3PD  20.000 

3 package deal C.S. (Cherella) Gessel 3PD  20.000 

3 Package Deal - Doris Wennekers Mevrouw D. (Doris) Wennekers 3PD  20.000 

3 Package Deal - Ghita Skali Mevrouw G.S. (Ghita) Skali Lami 3PD  20.000 

3 Package Deal - Irene Ha Mevrouw I. (Irene) Ha 3PD  20.000 

3 Package Deal - Mónica Mays Mevrouw M.M. (Monica) Mays 3PD  20.000 

3 Package Deal - Yara Said De heer of mevrouw Y.S. (Yara) Said 3PD  20.000 

3Package Deal - Daniel Donato De heer D. (Daniel) De Oliveira Donato 3PD  20.000 

3Package Deal - Lieke Heusinkveld Mevrouw A.L. (Lieke) Heusinkveld 3PD  20.000 

3Package Deal - Natallia (Tasha) Arlova Mevrouw N. (Natallia) Arlova 3PD  20.000 

3package Deal / PHILIPP KOLMANN De heer P.K. (Philipp) Gerhardt Kolmann 3PD  20.000 

3Package Deal + Frédérique Gagnon Mevrouw F. (Frederique) Gagnon 3PD  20.000 

3Package Deal Lisa Ostermann Mevrouw L.R. (Lisa) Ostermann 3PD  20.000 

3Package Deal -Pankaj Tiwari De heer P. (Pankaj) Tiwari 3PD  20.000 

3Package Deal-Aude Christel MGBA Mevrouw M.A.C. (Aude) Mgba 3PD  22.500 

Healing Movement Mevrouw G.A. (Gianine) Strang 3PD  20.000 

Overige bijdragen 

City Company & Crowd 2021 Voordekunst CC&C  50.000 

Bijlmer Talent On Stage Untold Cultuureducatie  15.000 

Samenwerking Matchfunding voordekunst 2021 Voordekunst Matching funding  65.000 

Totaal overige regelingen  1.795.526 

Totaal regelingen projectsubsidies (professionele kunst en cultuurmakers, overige projecten)  7.368.681 
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Regeling Cultuurmakers tweejarige subsidies

Beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en vormgeving

Ateliers Westerdok: Werkplaats Model overdag 2021 Ateliers Westerdok  6.000 

Nederlandse Amateur Fotografen Vereniging Amsterdam Nederlandse Amateur Fotografen Vereniging Amsterdam  6.000 

stichting Ateliers Westerdok- Werkplaats model avonden Ateliers Westerdok  6.000 

stichting Ateliers Westerdok: Vrij tekenen en schilderen Ateliers Westerdok  8.000 

Dans

AMD Vibes We Are On The Move  8.000 

Amsterdam Gay Men's Chorus Amsterdam Gay Men's Chorus  6.000 

Choreografieproject Moving into Focus CREA cultureel studentencentrum  6.000 

Kids van Zuidoost (KiZo) We Are On The Move  6.000 

Line dancers Buurtvereniging Jacob Maris  4.000 

Modern Bruises Mevrouw A. (Athina) Liakopoulou  8.000 

PALOINA Stichting Paloina  8.000 

Rock 'n' Rollvereniging Gel Rock 'n' Rollvereniging Gel  8.000 

Steelow Dance Productions We Are On The Move  8.000 

Stichting Folkloredanshuis Zajednica Stichting Zajednica Folklore-danshuis  8.000 

STOC (Stichting Turks Onderwijs Centrum) STOC (Stichting Turks Onderwijs Centrum)  6.000 

Twirl/majorettegroep The River Girls Wierings Trompetter Korps  4.000 

Untold (jeugd) Untold  6.000 

Untold (jongeren) Untold  6.000 

Untold (jongvolwassenen) Untold  6.000 

Vereniging De Noorderspeeltuin Vereniging De Noorderspeeltuin  4.000 

Youth Inspiration DANS Youth Inspiration  6.000 

Letteren

Stichting Simia Literario Simia Literario  4.000 

The Eva Stories Mevrouw L. (Luana) Ferreira  6.000 

Muziek en muziektheater

(STOC) Stichting Turks Onderwijs Centrum STOC (Stichting Turks Onderwijs Centrum)  6.000 

48 hrs writerscamp De heer A.S.J. (Alexandro) Benton  8.000 

A.A.V.Accordiola A.A.V.Accordiola  4.000 

AAV Insulnde AAV Insulinde  4.000 

accordeon vereniging "DaCapo 81" Accordeon vereniging "Da Capo 81"  4.000 

Accordeonband Deku Accordeonvereniging Deku  4.000 

ACCU fanfare Stichting ACCU  8.000 
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ALPHONS DIEPENBROCK Amsterdams Symphonie Orkest AlphonsDiepenbrock Amsterdams Symfonieorkest  6.000 

Amsemble Talent voor Muziek  8.000 

Amstel Big Band Stichting de Big Band  4.000 

Amstel Strijkers Ensemble Amstel Strijkers Ensemble  6.000 

Amsterdam Brass Amsterdam Brass  8.000 

Amsterdam Funk Orchestra Amsterdam Funk Orchestra  6.000 

Amsterdam Gay Men's Chorus Amsterdam Gay Men's Chorus  8.000 

Amsterdams Gouwe Ouwe Koor Het Amsterdamse Gouwe Ouwe Koor  6.000 

Amsterdams Kamerkoor Amsterdams Kamerkoor  6.000 

Amsterdams Mandoline Orkest A.M.T.G. Amsterdams Mandoline Orkest A.M.T.G.  6.000 

Amsterdams Opera Koor Amsterdams Opera Koor  8.000 

Amsterdams Studenten Orkest A.S.O. Amsterdams Studentenorkest  6.000 

Amsterdams Symfonie Orkest Con Brio Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio  8.000 

Amsterdams Volks-, Salon- en Amusementsorkest AVSAO  4.000 

Amsterdamse accordeonvereniging Forzando Amsterdamse Accordeonvereniging Forzando  6.000 

Amsterdamse Accordeonvereniging Musica Amsterdamse Accordeonvereniging Musica  6.000 

Amsterdamse Blaas Kapel Amsterdamse Blaas Kapel  6.000 

Amsterdamse Händelvereniging Amsterdamse Händelvereniging  7.000 

Amsterdamse Studenten Bigband Amsterdamse Studenten Bigband  8.000 

Amsterdamse Tramharmonie Amsterdamse Tramharmonie (ATH)  8.000 

Artikoor Artikoor  4.000 

ASANEO ASANEO  4.000 

aves AVES  4.000 

Balkankoor Slavuj Balkankoor Slavuj  6.000 

Big Band De Speeltuin Big Band De Speeltuin  4.000 

BIJLMER FANFARE MO Music Activation  6.000 

Black Harmony De heer O.G. (Orlando) Ceder  6.000 

Bob Billy De heer A.J. (Alexander) van der Werff  6.000 

Boeuf Majeur Boeuf Majeur  6.000 

Bombito Percussion Amsterdam Mevrouw E.C.J.M. (Edith) Rijnja  6.000 

Caecilia Camerata Caecilia Camerata  7.000 

Calle Real Calle Real  4.000 

Coro Encanto (Stichting Coro del Mundo) Coro Encanto  6.000 

CREA - CREA Orkest CREA cultureel studentencentrum  8.000 

CREA - Studentenkoor Amsterdam CREA cultureel studentencentrum  8.000 

DAMSKO UNITED BRASS BAND MO Music Activation  4.000 

De Amsterdamse Bachvereniging De Amsterdamse Bachvereniging  8.000 
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de IJgenwijze Noot De IJgenwijze Noot  4.000 

De Philharmonie De Philharmonie  8.000 

De Soul Rebels, tegenwoordig bekend onder de naam 'Kosmosis Big Band' Stichting De Soul Rebels  4.000 

De Stemming De Stemming  4.000 

De Theaterrepubliek musicalgroep De Theaterrepubliek  6.000 

De Theaterrepubliek zanggroep De Theaterrepubliek  4.000 

Drum en brassband Youth Inspiration  6.000 

Drumfanfare Albert Cuyp Amsterdam Verenigng Albert Cuyp Amsterdam  4.000 

Drumfanfare Ons Genoegen Drumfanfare Ons Genoegen  4.000 

Ensemble Chubritsa Ensemble Chubritsa  6.000 

Ensemble Hermes Stichting Hermes  6.000 

Eternity Kids Eternity Percussion  6.000 

Eternity Percussion Eternity Percussion  6.000 

Eternity Percussion Eternity Percussion  6.000 

Gaasperdams gemengd koor Gaasperdams Gemengd Koor  6.000 

Gitaarles Buurtvereniging Jacob Maris  4.000 

Global Gongs Ensemble Mevrouw D. (Deborah) Wullur  5.000 

Gong Tirta Tirta  6.000 

Gospelkoor Deliverance Deliverance  6.000 

Grand Stand Musicalkoor Stichting Grand Stand  4.000 

Grandstand Classic koor Stichting Grand Stand  4.000 

Groot Concertkoor Amsterdam (GCA) Groot Concertkoor Amsterdam  8.000 

Groot Excelsior Muziekvereniging Groot Excelsior  8.000 

Harmoniecorps Tuindorp groot orkest Harmoniecorps Tuindorp  6.000 

Harmoniecorps Tuindorp opstaporkest Harmoniecorps Tuindorp  4.000 

Hebrew Groove Hebrew Groove  6.000 

Het Lelikoor Lelikoor  6.000 

Het Linnaeuskoor Linnaeuskoor  4.000 

het orkest Het Orkest Amsterdam  8.000 

Het Rozenkoor Het Rozenkoor  6.000 

Het Westerkamerorkest Het Westerkamerorkest  6.000 

Het Zeedijkkoor Het Zeedijkkoor  6.000 

Het Zwaluwkoor Amsterdam Stichting Philomela  6.000 

Hollands Vocaal Ensemble Hollands Vocaal Ensemble  8.000 

Hoofdstadkoor Hoofdstadkoor  8.000 

Huismuziek Amsterdam Huismuziek Amsterdam  6.000 

Interkerkelijk Koor Watergraafsmeer Interkerkelijk Koor Watergraafsmeer  6.000 
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Jazz Warriors Big Band Jazz Warriors Big Band  6.000 

Jiddisj Koor Hejmisj Zain Jiddisj Koor Hejmisj Zain  6.000 

Jong Excelsior Jeugdorkest Jong Excelsior  6.000 

Kamerkoor Airone Kamerkoor Airone  4.000 

Kamerkoor Amphion Kamerkoor Amphion  6.000 

Kamerkoor Convivium Kamerkoor Convivium  6.000 

kamerkoor Tegenlicht Kamerkoor Tegenlicht  4.000 

Kamerorkest En Suite Kamerorkest En Suite  6.000 

Kantonees Opera Fung Wah Kantonees Opera Fung Wah  6.000 

Koor aan 't IJ Koor aan 't IJ  6.000 

Koor Fenix Stichting Fenix  8.000 

Koor Puur Mokum Koor Puur Mokum  4.000 

Koor Shir Balev Shir Balev Koor  4.000 

Koor van Meneer de Wit Stichting de Cultuur Podia/Koor van meneer de Wit  6.000 

Lastagekoor Lastagekoor  4.000 

Liberaal Joods Koor Sjier Chadasj Liberaal Joods Koor Sjier Chadasj  6.000 

Louis Swing Orchestra Louis Swing Orchestra  6.000 

Loupe Mevrouw J.V. (Jasmine) van der Waals  8.000 

Lundi Bleu Lundi Bleu  6.000 

MASPOTI BAND MO Music Activation  4.000 

Midsummer Ensemble Stichting Vocaliter  6.000 

Musicalvereniging DOS Musicalvereniging DOS  6.000 

Muziek Gezelschap Wittenburg Muziek Gezelschap Wittenburg  6.000 

Muziekvereniging Amsterdam Muziekvereniging Ansterdam  7.000 

Muziekvereniging BuBo Muziekvereniging BuBo  4.000 

Muziekvereniging TAVENU/KAPH Muziekvereniging TAVENU/KAPH  6.000 

Muziekvereniging Tubantia Bigband BlueTube Muziekvereniging Tubantia  4.000 

Nederlands Kodály Koor Nederlands Kodály Koor  4.000 

Oosterparkorkest Stichting Beheer Badhuis  4.000 

Orkestvereniging d'Oude Stadt Orkest-Vereniging d'Oude Stadt  4.000 

OVIO OVIO  6.000 

Philharmonisch orkest Mozart Philharmonisch Orkest Mozart  6.000 

Photonen Photonen  8.000 

Plantage Kamerorkest Plantage Kamerorkest  6.000 

Pulze Studentenkoor Amsterdam Pulze Studentenkoor Amsterdam  4.000 

Seniorenorkest Amstelland Seniorenorkest Amstelland  6.000 

SonPaTí Mevrouw T. (Teddy) Steen  4.000 
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Sorrindo Sorrindo  4.000 

Soul Sound Choir Soul Sound Choir  4.000 

St. Wiludyeng St. Wiludyeng  6.000 

St.Jan Luyken Kamer Koor St. Jan Luykenkamerkoor  4.000 

Stadsdorpkoor 10acht10 Stadsdorp Centrum Oost  4.000 

Stiching Zingen voor je Leven Koor Amsterdam Stichting zingen voor je leven Koor  6.000 

Stichting Amsterdams Hongaars Koor Stichting Amsterdams Hongaars Koor  4.000 

Stichting Amsterdams Synagogaal Koor Amsterdams Synagogaal Koor  4.000 

Stichting Applause4Kids Applause4Kids  6.000 

Stichting Bach Ensemble Amsterdam Stichting Bach Ensemble Amsterdam  8.000 

Stichting Barock Sommer Stichting Barock Sommer  6.000 

Stichting Het Klassiek Collectief Muziekprojecten Stichting Het Klassiek Collectief Muziekprojecten  8.000 

Stichting Het Russisch Kamerkoor Stichting Het Russisch Kamerkoor  6.000 

Stichting JAM Stichting JAM  8.000 

Stichting Kinderkoor Watergraafsmeer Stichting Kinderkoor Watergraafsmeer  6.000 

Stichting Nederlied Stichting Nederlied  8.000 

Stichting Oktoich Stichting Oktoich  6.000 

Stichting On & Backstage On&Backstage  8.000 

Stichting Purcell Kamerorkest Purcell Kamerorkest  6.000 

Stichting Raras Budaya - Mugi Rahayu - Widosari Raras Budaya  6.000 

Stichting Rumoer - Amsterdam Musical Concert Koor (AMCK) Stichting Rumoer  6.000 

Stichting Rumoer - Rumoers musical werktheater Stichting Rumoer  6.000 

Stichting Vocaal Ensemble Frascanti Vocaal Ensemble Frascanti  6.000 

Stichting Vrouwenkoor Nordlys Stichting Vrouwenkoor Nordlys  4.000 

Stichting VU-Kamerorkest VU-Kamerorkest  8.000 

Stichting Zeeburg Zingt Stichting Zeeburg Zingt  4.000 

Straat en Dijk Straat en Dijk  6.000 

Studenten Toneelvereniging Amsterdam Studenten Toneelvereniging Amsterdam  4.000 

Symfonisch Harmonieorkest Amsterdam Symfonisch Harmonieorkest Amsterdam  8.000 

The Amsterdam Vocals The Amsterdam Vocals  6.000 

The Music Players Accordeonvereniging Deku  4.000 

Theatergroep Parbleu! Theatergroep Parbleu!  6.000 

Toeters en Bellen Toeters en bellen  6.000 

Valse Romantique Valse Romantique  4.000 

Verenigd Universiteits Koor Verenigd Universiteitskoor  5.000 

Vereniging AMS-koor Vereniging AMS-koor  4.000 

Vereniging Amsterdams Dansorkest Vereniging Amsterdams Dansorkest  4.000 
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Vereniging AUK Kamerkoor AUK Kamerkoor  6.000 

Vereniging Balkan Vrouwenkoor Amsterdam Balkan Vrouwenkoor Amsterdam  4.000 

Vereniging Big Band Jazz Amsterdam Vereniging Big Band Jazz Amsterdam  6.000 

Vereniging Bucket Big Band Vereniging Bucket Big Band  4.000 

Vereniging Cotton Club Big Band Cotton Club Big Band  6.000 

Vereniging De Amsterdamse Cantorij Vereniging de Amsterdamse Cantorij  8.000 

Vereniging De Noorderspeeltuin Vereniging De Noorderspeeltuin  4.000 

Vereniging Los Lamalos latin bigband Vereniging Los Lamalos Latin Big Band  6.000 

Vereniging Tango Orkest Amsterdam Tango Orkest Amsterdam  6.000 

Vereniging the Unbearable Lightness of Singing Tulos  4.000 

Vereniging Timboektoe bigband Vereniging Timboektoe bigband  6.000 

Vereniging Vroeg Op Toch? / Fanfare van de Eerste Liefdesnacht Vereniging Vroeg Op, Toch?/Fanfare van de Eerste Liefdesnacht  8.000 

Vocaal Ensemble Dwarsklank Vocaal ensemble Dwarsklank  6.000 

Vocaal ensemble Tien Stichting Vocaal Ensemble Tien  6.000 

Vocaal Ensemble Vocoza Vereniging vocaal ensemble Vocoza  6.000 

Vocal Group Playground Vocal Group Playground  4.000 

Vrouwenkoor Zingen in Gein Stichting Muziek op Maat  4.000 

VU-Kamerkoor VU-Kamerkoor  5.000 

Waterlandse Harmonie Waterlandse Harmonie  6.000 

Waterlandse Harmonie - klein orkest Waterlandse Harmonie  4.000 

West End Big Band West End Big Band  6.000 

West Side Marching Band West Side Marching Band  4.000 

Wester Harmonie Wester Harmonie  6.000 

Wierings Trompetter Korps Wierings Trompetter Korps  4.000 

Witte Kattenkoor Stichting ACCU  4.000 

Women's Company Women's Company  6.000 

Zangvereniging Scala Zangvereniging Scala  6.000 

Theater

Amsterdamse Toneelgroep Dagwerk Amsterdamse toneelgroep Dagwerk  4.000 

Badhuis International Stichting Beheer Badhuis  4.000 

De Oeverspelers De Oeverspelers  4.000 

De Schone Schijn De Schone Schijn  4.000 

De Spelers opererend onder Stichting Thebe Stichting Thebe  4.000 

InPlayers International Drama Group International Drama Group (InPlayers)  6.000 

Musical theater Youth Inspiration  6.000 

Placebo Improvisatietheater Placebo Improvisatietheater  4.000 

stichting Ganpati Padam Nataykala Ganpati Padam Nataykala  8.000 
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Stichting Toneelgezelschap Toetssteen Theatergroep Toetssteen  8.000 

Stichting Toneelklup De Toneelklup  4.000 

Stichting TT theaterproducties TT theaterproducties  6.000 

Sting Van Straaten ( TgVanSTraaten) Stichting TgVanStraaten  4.000 

Studenten Toneelvereniging Amsterdam Studenten Toneelvereniging Amsterdam  6.000 

Studenten Toneelvereniging Amsterdam Studenten Toneelvereniging Amsterdam  4.000 

Theatergroep "0" v/h Toneelvereniging Onderling (Opgericht in 1880) Theatergroep "0" v/h Toneelvereniging Onderling  5.000 

Theatergroep Angalampoe Toneelgroep Angalampoe  4.000 

Theatergroep Illuster Theatergroep Illuster  4.000 

Theatergroep Troost Theatergroep Troost  8.000 

Theatergroep Zout Theatergroep Zout  5.000 

Toneegroep ARTI Toneegroep ARTI  4.000 

Toneelgroep Dirk Toneelgroep Dirk  4.000 

Toneelgroep Dosto Toneelgroep Dosto  4.000 

Toneelgroep Habitat X Toneelgroep Habitat X  6.000 

Toneelgroep Venster Toneelgroep Venster  4.000 

Toneelgroep Warns Toneelgroep Warns  4.000 

Toneelvereniging De Tijger Toneelvereniging De Tijger  6.000 

Toneelvereniging Het Stenen Hoofd Toneelvereniging Het Stenen Hoofd  4.000 

Toneelvereniging Muzak Toneelvereniging Muzak  6.000 

Travestiecabaret Amsterdam Travestie Cabaret  4.000 

MULTIDISCIPLINAIR

Stichting Wijsgerig Festival Drift Stichting Wijsgerig Festival Drift  4.000 

Vereniging Mannenkoor Manoeuvre Vereniging Mannenkoor Manoeuvre  6.000 

Totaal regeling tweejarige subsidies cultuurmakers 1.336.000 
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Regeling Ontwikkeling Organisaties 2021-2022

Amsterdamse Bostheater Amsterdamse Bostheater  100.000 

Bird Productions Bird Productions  130.000 

Cultureel Clubhuis Amstel Cultureel Clubhuis Amstel  100.000 

De Ruimte De Ruimte  200.000 

Het Compagnietheater Het Compagnietheater  100.000 

LostProject LostProject  160.000 

Museum Van Loon Museum Van Loon  100.000 

Pianola Museum Pianola Museum  60.000 

Stichting OpusOne Stichting OpusOne  120.000 

Stichting Oxville Stichting Oxville  175.000 

Stichting Pianoduo Festival Stichting Pianoduo Festival  80.000 

Theater de Roode Bioscoop Theater de Roode Bioscoop  78.000 

Theaterstraat Theaterstraat  140.000 

Vondelpark Openluchttheater Vondelpark Openluchttheater  100.000 

Well Made Productions Well Made Productions  140.000 

ZID ZID  65.000 

Totaal regeling ontwikkeling  1.848.000 
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Colofon

Het jaarverslag 2021 is een uitgave van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

 

Samenstelling
Amsterdams Fonds voor de Kunst

 

Vormgeving
Piraña grafisch ontwerp, www.pirana.nl

Foto's:
Cover: o,a, Orkater, Roze Filmdagen, Museum van de geest, Brian Elstak,  

P3: Museum van de Geest, P4: Super Sonic Jazz, P7: Wilde Woorden Festival,  

P8: Art Zuid, Super Sonic Jazz, P10: docmakers, P12: Feikes Huis, P14: OSCAM  

en Black Archives, P16: Unpacking the 3 Package Deal, P19: Noordje,  

P21: Ontdek de Dam, Mandela Monument, P22: Stukafest, P23: Roots Open Air,  

P28 Maison Amsterdam, P30: Zina, P43: Lost Project, P48: Sybren Tieleman  

en P49: Pride Photo Awards.

Amsterdams Fonds voor de Kunst
Bezoekadres

Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179

1019 HC Amsterdam

 

Postadres

Postbus 1079

1000 BB Amsterdam

Tel: 020 – 5200520

Fax: 020 – 5200599

 

www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl

www.afk.nl

secretariaat@afk.nl

 

www.facebook.com/afk020

twitter.com/AFK020

instagram.com/afk020/
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