Procedure aanmelden AFK Snelloket
Vanaf 15 april kunnen er op de woensdag aanvragen worden ingediend, daarna sluit het
loket. Aanvraagformulieren kunnen vanaf 09.00 (tot 17.00 of wanneer de limiet bereikt is)
worden ingestuurd.
LET OP: Voor het Snelloket maak je een projectplan over jouw project en een bijbehorende
kloppende begroting. Ook dien je in je projectplan aandacht te besteden aan de
communicatie rondom het project. Deze informatie hebben wij nodig om jouw aanvraag
goed te kunnen behandelen.

Het aanmelden gaat via Mijn AFK. Onderstaand de stappen binnen het aanmeldproces.
Voorbereiden
• Maak een account aan op ‘Mijn AFK’.
• Controleer of je geen meerjarige subsidie ontvangt in het kader van het Kunstenplan
2017-2020.
• Vul je gegevens volledig in op de pagina 'Mijn gegevens': Het aanvraagformulier kun
je van tevoren al inzien en invullen.
• Zet woensdag 9.00 uur in je agenda. Vanaf dat moment kun je via ‘Mijn AFK’ je
aanvraag voor het Snelloket insturen.
Aanvraag voorbereiden
• Klik op de pagina ‘Mijn subsidies’ op de knop ‘Start nieuwe aanvraag’.
• Hier zie je de optie ‘Snelloket corona’. Pas als je van tevoren je gegevens volledig
hebt ingevuld is deze pagina zichtbaar.
• Vul de aanvraag in tot en met de pagina ‘Verzenden’. Op deze pagina verschijnt op
woensdag om 9.00 uur de instuurknop.
Aanvraag insturen
1. Log op woensdag vóór 9.00 uur in op ‘Mijn AFK’.
Let op: door grote belangstelling voor het Snelloket kan het extreem druk zijn op onze
website en ‘Mijn AFK’.
2. Op de pagina ‘Verzenden’ van elk volledig ingevuld aanvraagformulier verschijnt om
9.00 uur de instuurknop.

3. Een aanvraag insturen kan tot woensdag 17.00 uur. Daarop verdwijnt de
instuurknop.
4. Per aanvrager kan maximaal één aanvraag tegelijkertijd via het Snelloket worden
ingediend. Aanvragen worden binnen vijf werkdagen behandeld. Het project vangt
aan binnen dertien weken vanaf het moment van aanvragen.
5. Wanneer de aanvraag succesvol is ingediend ontvang je een email van
noreply@afk.nl met het bericht dat de aanvraag naar het AFK is verzonden.
LET OP: Het Snelloket is niet bedoeld voor aanpassingen aan reeds door het AFK
gesubsidieerde projecten en activiteiten die nu lopen of nog van start gaan. Denk aan het
omzetten van live presentatie naar online streaming van projecten of werk. Voor deze
lopende projecten kunnen aanvragers via het wijzigingsformulier op ‘Mijn AFK’ hun
aanpassingen doorgeven.

