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1. Over het AFK
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in 
kunst die het leven in de hele stad verrijkt.

Meerjarige subsidies: vierjarig en tweejarig professionele 
kunst en tweejarig cultuurmakers.
 
Eenmalige subsidies: projectsubsidies professionele 
kunst en cultuurmakers, en innovatieprojecten voor 
vierjarig gesubsidieerden. 



2. Tweejarige subsidies 
Cultuurmakers 2023-2024

Uitgangspunt: een eenvoudige regeling die zoveel 
mogelijk recht doet aan de praktijk en het beschikbare 
budget zorgvuldig en zo rechtvaardig mogelijk verdeelt.

Doel: actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd waarborgen 
en bevorderen én aansluiten bij nieuwe genres en 
vormen waarin gezelschappen zich organiseren. 



2. Tweejarige subsidies 
Cultuurmakers 2023-2024

• De subsidie is een tegemoetkoming in de vaste lasten 
van een gezelschap,

• Regeling biedt meer zekerheid, meer continuïteit,
• 1 keer per twee jaar aan te vragen,
• Nu voor kalenderjaren 2023 en 2024,
• De regeling is niet bedoeld voor koepels en binnen- of 

buitenschoolse cultuureducatie,
• De uitbetaling vindt plaats in twee termijnen.



2. Tweejarige subsidies 
Cultuurmakers 2023-2024
Klein: subsidie € 2.000 per jaar
voor begrotingen tot maximaal € 10.000 per kalenderjaar
Middel: subsidie € 3.000 per jaar
Voor begrotingen tussen € 10.001 en € 25.000 per kalenderjaar
Groot: subsidie € 4.000 per jaar
Voor begrotingen tussen € 25.001 en € 40.000 per kalenderjaar

Het totaal beschikbare budget wordt vastgesteld door de 
gemeente Amsterdam. Voor de periode 2023-2024 is het 
beschikbare budget per jaar € 726.379,00. 



3. Voorwaarden
De aanvraag dient digitaal en op tijd ingediend te worden. 
Vul het aanvraagformulier zo compleet en concreet mogelijk in. 

Er dient sprake te zijn van ten minste drie leden of deelnemers 
die actief en in continuïteit betrokken zijn bij de activiteiten.

Bij meerdere gezelschappen onder één stichting of vereniging, 
maximaal drie aanvragen per rechtspersoon. Een natuurlijk 
persoon kan maximaal één aanvraag indienen.

Per jaar minimaal één voor publiek toegankelijk 
evenement in de gemeente Amsterdam.



3. Voorwaarden
Stichting/vereniging: geen statuten nodig, wél een KvK-uittreksel, 
niet ouder dan twee maanden. 

Natuurlijk personen: een bewijs van inschrijving in Amsterdam 
en een ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

Let op: de subsidie is bedoeld voor kalenderjaren. Het 
aanleveren van begrotingen over gebroken boekjaren is 
daarmee niet mogelijk.

Wanneer het budget niet toereikend is, wordt de bijdrage 
met maximaal 10% verminderd.
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4. Aanvragen
• Je kan aanvragen vanaf dinsdag 13 september 2022 tot 

maandag 31 oktober 2022, vóór 17.00 uur,

• We behandelen alle aanvragen in 13 weken vanaf het 
uiterste indienmoment,

• Eind januari 2023 ontvang je de uitslag,

• Na twee jaar volgt de formele vaststelling.



5. Toekenning gekregen
• Je ontvangt geen uitvoeringsovereenkomst,

• Controleer jouw IBAN in de toekenningsbrief,

• De subsidie wordt automatisch overgemaakt.



5. Toekenning gekregen
• Er zijn twee subsidieverplichtingen verbonden aan een 

toekenning. De eerste is het bevestigen dan wel wijzigen 
van het ledenaantal en de begroting, aan het einde van 
het eerste subsidiejaar. De tweede verplichting is 
bevestigen dan wel wijzigen van de publieke 
presentaties in allebei de subsidiejaren. 

Let op: Contactgegevens wijzigen kan het hele jaar!

• Vaststelling van Tweejarige subsidies Cultuurmakers 
2021-2022 in aparte brief in januari 2023. 
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5. Toekenning gekregen
Wanneer? Wat?
Vóór 1 april 2023 Uitbetaling subsidie 2023
Tussen 1 augustus – 1 
november 2023

Bevestiging definitieve begroting en ledenaantal 
2024 
via digitaal platform Mijn AFK

Vóór 31 december 2023 Bevestigen datum van je publieke presentatie in de 
gemeente Amsterdam via digitaal platform Mijn AFK

Eerste kwartaal 2024 Uitbetaling subsidie 2024 na vaststelling 
gemeentelijke begroting gemeente Amsterdam

Vóór 31 december 2024 Bevestiging van uw publieke presentatie in de 
gemeente Amsterdam via digitaal platform Mijn AFK

Doorlopend in 2023 en 2024 Doorgeven wijzigingen in organisatie- en 
contactgegevens via Mijn AFK

Vóór 15 februari 2025 Vaststelling subsidie 2023-2024



6. Projectsubsidies
Cultuurmakers die een tweejarige subsidie van het AFK 
ontvangen kunnen daarnaast projectsubsidies aanvragen, 
mits het niet om dezelfde activiteiten gaat. 

Een projectsubsidie gaat om activiteiten die dus los staan 
van de activiteiten binnen de tweejarige subsidieregeling.

• Procedure, voorwaarden en hoogte van deze subsidie 
verschillen van de tweejarige subsidie,

• Lees de regeling, toelichting en richtlijnen via 
de website en neem bij vragen contact met ons op 
voor meer informatie.



7. Vragen
• Lees de regeling op onze website,
• Je kunt deze powerpoint terugvinden bij de regeling op 

de website,
• Maak op tijd een account aan op het digitaal platform 

Mijn AFK,
• Het aanvraagformulier opent dinsdag 13 september 

2022 op Mijn AFK,
• Het aanvraagformulier sluit op maandag 31 oktober om 

17.00 uur stipt,
• Vragen of kom je er niet uit, stuur ons een e-mail!


