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Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op het voorstel van het bestuur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst

besluit:

vast te stellen de volgende Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans 2021-2024 

Besluit 

PARAGRAAF 1 

Algemene bepalingen 

ARTIKEL 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Aanvrager: de natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 1.4 van deze regeling;

b. Dansfreelancer: professionele danser of choreograaf die op freelance basis werkt; 

c. Bestuur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst;

d. AFK: Amsterdams Fonds voor de Kunst; 

e. College: College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam; 

f. Beroepsmatigheidstoets: voorwaardelijke toets die tot en met 2020 wordt afgenomen door 

Cultuur en Ondernemen en vanaf 2021 wordt afgenomen door het AFK om te bepalen of de 

aanvrager een professionele beroepspraktijk heeft; 

g. Subsidiejaar: jaar dat loopt van 1 februari tot 1 februari van het daaropvolgende jaar. 

ARTIKEL 1.2 DOEL STIMULERINGSREGELING EIGENTIJDSE DANS 

Het AFK verleent subsidie aan dansfreelancers voor huurkosten van studio- en montageruimtes 

in Amsterdam om hun activiteiten te stimuleren, waardoor de continuïteit van de professionele 

freelance dansscene wordt bevorderd. 

ARTIKEL 1.3 SUBSIDIEPERIODE 

Op basis van deze regeling kan subsidie worden verstrekt in de subsidiejaren 1 februari 2021 - 

1 februari 2022, 1 februari 2022 - 1 februari 2023, 1 februari 2023 - 1 februari 2024 en 1 februari 

2024- 1 februari 2025. 
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ARTIKEL 1.4 WIE KAN AANVRAGEN 

Een aanvraag kan uitsluitend worden gedaan door een dansfreelancer die een aantoonbare 

vestiging heeft in de gemeente Amsterdam in de vorm van ofwel een woonadres in Amsterdam 

ofwel een vestigingsadres (volgens inschrijving Kamer van Koophandel) als dansfreelancer in 

Amsterdam en die beschikt over een positief beoordeelde beroepsmatigheidstoets. 

ARTIKEL 1.5 WAARVOOR KAN WORDEN AANGEVRAAGD 

1. Een aanvraag voor subsidie kan per subsidiejaar worden ingediend als tegemoetkoming in de 

kosten verbonden aan de huur van studio- en montageruimte in Amsterdam in het subsidiejaar 

waarin de subsidie wordt aangevraagd. 

2.  Geen subsidie kan worden aangevraagd in het kader van dansopleidingsactiviteiten. 

3.  De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van het huurbedrag dat voor het 

subsidiejaar in de huurovereenkomst of huurafspraken is opgenomen en bedraagt minimaal 

€ 2.000 en maximaal € 3.000 per jaar. 

ARTIKEL 1.6 BESCHIKBAAR SUBSIDIEBEDRAG 

1. Voor de periode van 1 februari 2021 tot 1 februari 2025 is voor deze regeling per subsidiejaar 

een bedrag beschikbaar van € 125.000, onder voorbehoud van verstrekking van de 

bijbehorende middelen door de gemeente Amsterdam. 

2. Het in het eerste lid genoemde bedrag geldt als subsidieplafond voor het desbetreffende 

subsidiejaar. 

3. Een besluit tot het vaststellen, verhogen of verlagen van een subsidieplafond wordt 

bekendgemaakt in een dag- of nieuwsblad en via de website van het AFK. 

ARTIKEL 1.7 WEIGERINGSGRONDEN

Het AFK weigert een aanvraag indien: 

a. de aanvrager op grond van artikel 1.4 niet voor subsidie in aanmerking komt;

b de activiteiten op grond van artikel 1.5 niet voor subsidie in aanmerking komen;

c. de huurlocatie waarvoor de aanvraag is ingediend niet in Amsterdam ligt; 

d voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd een residentietraject met 

gebruikmaking (en tegemoetkoming in kosten) van studio- en montageruimtes in Amsterdam of 

elders loopt;

e. voor de activiteiten waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, door het AFK op grond van 

deze of een andere regeling, al subsidie is verleend;

f. door toekenning van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden;

g. de aanvrager niet voldoet aan de regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te 

komen. 
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PARAGRAAF 2 

Aanvraagprocedure 

ARTIKEL 2.1 AANVRAAGFORMULIER 

1. Een subsidie als bedoeld in deze regeling wordt aangevraagd via het online aanvraagformulier 

op de website van het AFK. 

2.  De aanvraag bestaat uit de volgende verplichte stukken: 

a. Een volledig ingevuld aanvraagformulier inclusief gevraagde bijlagen;

b. Een positieve beroepsmatigheidstoets of een ingevulde vragenlijst beroepsmatigheidstoets;

c. Een (concept) huurovereenkomst(en) of huurafspraken van de locatie waarop de aanvraag 

betrekking heeft.

ARTIKEL 2.2 INDIENING AANVRAAG 

1.  Een aanvraag kan per subsidiejaar steeds vanaf 1 februari om 10.00 uur voor het betreffende 

subsidiejaar worden ingediend. 

2.  Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst daarvan. 

3.  Aanvragen kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingediend; 

4.  Aanvragen die na de deadline, die jaarlijks op de website van het AFK wordt gepubliceerd, 

worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

ARTIKEL 2.3 BESLISSING 

1. Besluiten over aanvragen worden genomen binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag. 

2. Het AFK kan besluiten de beslistermijn met twee weken te verlengen en doet daarvan voor 

afloop van de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn mededeling aan de aanvrager. 
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PARAGRAAF 3: 

Verlening, verplichtingen, vaststelling en verantwoording

ARTIKEL 3.1 AAN DE SUBSIDIE VERBONDEN VERPLICHTINGEN

De subsidieontvanger is verplicht het AFK onverwijld op de hoogte te stellen indien er sprake 

is van gewijzigde omstandigheden die consequenties kunnen hebben voor de hoogte van de 

verstrekte subsidie. 

ARTIKEL 3.2 VERANTWOORDING

De subsidieontvanger doet uiterlijk binnen drie maanden na afronding van het subsidiejaar verslag 

van de activiteiten en uitgaven.

ARTIKEL 3.3 VASTSTELLING SUBSIDIE

1.  Het bestuur stelt de subsidie vast na goedkeuring van de verantwoording van het project.

2.  Als de activiteiten volgens de aanvraag zijn uitgevoerd en is voldaan aan alle aan de subsidie 

verbonden verplichtingen, stelt het bestuur de subsidie binnen vier weken overeenkomstig de 

subsidieverlening vast.

3.  Het bestuur kan de in lid 2 genoemde termijn voor ten hoogste vier weken verdagen, onder 

schriftelijke mededeling aan de aanvrager.
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PARAGRAAF 4 

Slotbepalingen
 

ARTIKEL 4.1 INWERKINGTREDING 

De regeling treedt in werking op met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en is te 

raadplegen op www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl.

ARTIKEL 4.2 CITEERTITEL 

Deze regeling wordt aangehaald als: Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans 2021-2024. 

Goedgekeurd door het bestuur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst

Annabelle Birnie

directeur-bestuurder

Vastgesteld door het college van de gemeente Amsterdam in haar vergadering

van 15 december 2020.

Femke Halsema   Peter Teesink,

burgemeester    gemeentesecretaris

http://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl
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COLOFON

De Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans 2021-2024 is een uitgave  

van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

 

Samenstelling

Amsterdams Fonds voor de Kunst

 

Vormgeving

Piraña grafisch ontwerp

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/


