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Het Amsterdams Fonds voor de
Kunst ondersteunt projecten in heel
Amsterdam. Kunstenaars en kunstinstellingen betrekken stadsdelen, wijken,
buur ten en bewoners bij hun projecten.

	Een rijk en divers kunstaanbod
in Amsterdam
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt.
Kunstenaars, creativiteit en experiment zijn volgens
ons onlosmakelijk verbonden met Amsterdam. Het
AFK steunt projecten en programma’s die de belangstelling voor kunst en cultuur vergroten, een breed
publiek aanspreken en de pluriformiteit van het
kunstaanbod in stand houden. Culturele diversiteit is
een maatschappelijk gegeven. Het fonds vindt het
van belang deze diversiteit in het aanbod, het publiek
en de culturele instelling zelf terug te zien. Ook
steunen we avontuurlijke kunst want alleen door
innovatie en experiment kan kunst blijven groeien.
In de beleidsperiode 2013–2016 ontvangt het AFK
€ 7,9 miljoen subsidie van de gemeente Amsterdam.
We hebben in totaal € 1,5 miljoen minder dan in de
afgelopen periode. Daarom moeten we duidelijke
keuzes maken. Vanaf 2013 kunnen instellingen die al
subsidie ontvangen van het gemeentelijke kunstenplan of via de landelijke basisinfrastructuur, geen
aanvragen meer doen bij het AFK. Daarnaast kunnen
scholen en aanbieders van binnenschoolse cultuureducatie geen subsidies meer aanvragen. Er komen
twee subsidieregelingen: de regeling professionele
kunsten (voor het maken en presenteren van kunst)
en de regeling cultuurparticipatie (voor het betrekken van Amsterdammers bij kunst en cultuur).
De regelingen bestaan uit project- en programma
subsidies, geen meerjarige subsidies. Innovatie,
jonge makers en nieuwe initiatieven krijgen onverminderd aandacht van het AFK. Binnen de regeling
professionele kunst reserveren we budget voor
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individuele subsidies aan kunstenaars voor onderzoek en ontwikkeling.
Het fonds wil deze beleidsjaren extra draagvlak
creëren voor kunst en cultuur bij zowel het publiek
als de politiek. Een belangrijke voorwaarde voor
ondersteuning is daarom dat niet alleen de artistieke
en zakelijke kwaliteit van de projecten en programma’s
hoog is, maar dat er ook wordt gestreefd naar een
optimaal publieksbereik, onderlinge samenwerking
en ondernemerschap. Zelf maken we onze projecten
en de effecten daarvan zichtbaarder. Dit doen we
bijvoorbeeld door de Amsterdamprijs nóg meer van
de stad maken. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt
aan kunstenaars of culturele organisaties die een
bijzondere bijdrage hebben geleverd aan kunst in
Amsterdam en verdient een vast onderdeel in de
opening van het culturele seizoen.
Het AFK stimuleert het Amsterdams kunstklimaat
voor de stad, maar bovenal voor en om de kunst.
In oktober publiceert het AFK de nieuwe uitvoeringsregelingen.
Voor informatie over het fonds en de subsidiemogelijkheden,
bezoek www.afk.nl.
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	A rich, diverse range of art for Amsterdam
The Amsterdam Fund for the Arts (AFK) invests in
art that enriches life in the city. We believe artists,
creativity and experimentation are inextricably
linked to Amsterdam. The AFK supports projects
and programmes that increase interest in art and
culture, appeal to a wide audience and maintain the
multiformity of the array of art available in the city.
Amsterdam is culturally diverse, and its diversity
should be reflected in our projects. We believe
that art must represent the public as well as the
cultural institutions. We also support adventurous
art, because it is only through innovation and
experimentation that art can continue to grow.
In the 2013 –2016 policy period, the AFK will receive
€ 7.9 million in subsidies from the city of Amsterdam.
This amount is € 1.5 million less than in the previous
period. We are therefore forced to make some
clear-cut choices. Beginning in 2013, institutions that
already receive subsidies via the municipal arts plan
or the national core infrastructure will no longer
be able to apply to the AFK for funding. Schools and
providers of cultural education within schools will
also not be eligible for AFK subsidies. Two grant
schemes will come into effect: the professional arts
scheme (for the creation and exhibition of art)
and the cultural participation scheme (for involving
Amsterdammers in art and culture). The schemes
will consist of project and programme grants rather
than multiyear subsidies. Innovation, young artists
and new initiatives will continue to receive as much
attention from the AFK as before. We will reserve
funds within the professional arts scheme for
individual artist research and development grants.
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In this policy period, the foundation will strive to
increase public and political support for art and
culture. Therefore, to qualify for support, projects
and programmes will not only have to be of high
artistic and professional quality but also to strive for
optimum public reach, collaboration and entrepreneurship. The AFK will also work to increase the visibility
of its projects and their effects. For example, we will
work to make the Amsterdamprijs (Amsterdam Prize)
even more a part of the city. This prize, awarded
annually to artists and/or cultural organisations who
have made outstanding contributions to art in
Amsterdam, deserves to be a regular part of the
opening of the cultural season.
The AFK strives to enhance Amsterdam’s artistic
climate for the good of the city and, above all, for art.
The AFK will publish its new implementation schemes in October.
For information on the foundation and subsidy opportunities,
see www.afk.nl.
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Inleiding
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst
(AFK) investeert in kunst die het leven in
de stad verrijkt. Wat die kunst precies
is of kan zijn, helpen wij te realiseren.
Ook in de beleidsperiode 2013–2016.
Ondanks alle bezuinigingen hebben we
ons budget zo ingericht, dat er meer geld
beschikbaar komt voor kunst maken en
presenteren. Doordat de gemeente een
belangrijk deel van de binnenschoolse
cultuureducatie gaat uitvoeren zal het
AFK daar op besparen. Er blijft budget
voor cultuurparticipatie, maar minder.
Verder vangen we het tekort op door te
bezuinigen op de organisatie zelf.

projecten en programma’s die niet alleen
artistieke en zakelijke kwaliteit bieden,
maar ook streven naar een optimaal
publieksbereik, onderlinge samenwerking
en ondernemerschap.

Beleidsplan 2013–2016
De contouren van dit beleidsplan zijn
tot stand gekomen in samenspraak met
medewerkers, de raad van toezicht en
onze adviseurs. En de gemeente, want
we zijn onderdeel van het cultuurbeleid
van de stad. We hebben gebruik gemaakt
van de evaluatie door de Amsterdamse
Kunstraad en natuurlijk van onze eigen
interne evaluatie.
In 2012 werken we richting een nieuw beleid: de
buurtaccommodatieregeling is hervormd tot een
regeling waarmee programmafinanciering kan
worden aangevraagd. Een
klein deel van het budget
voor de trajectbijdragen
is nog beschikbaar voor
professionaliseringstrajecten, maar houdt daarna op te bestaan.
Daarentegen wordt het ontwikkelbudget
voor individuele beeldend kunstenaars
gecontinueerd en per 2013 opengesteld
voor alle disciplines. Met dit beleidsplan
laten we zien dat we de komende jaren
blijven investeren in talent, creativiteit en
ondernemerschap.

We blijven investeren
in talent, creativiteit en
ondernemerschap.
Onze ambitie is om de stad, de bewoners
en de bestuurders nog beter te laten zien
hoe het AFK talent, creativiteit en ondernemerschap ondersteunt. Niet alleen
in het centrum, maar ook in de wijken.
Onze focus ligt op kunstenaars en kunstinstellingen in de stad en we zijn ervan
overtuigd dat zij cultuurparticipatie als
een belangrijke voorwaarde beschouwen
om kunst te maken en te presenteren.
Het AFK is er voor het experiment, de
makers en de nieuwe initiatieven. Maar
ook voor het brede middenveld van podia
en middelgrote en kleine organisaties die
geen subsidies ontvangen van het Rijk en/
of de gemeente. We ondersteunen vooral
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1. Ambities
Het AFK is een sterke partner 1 van de
gemeente Amsterdam in het realiseren
van de ambities op het gebied van kunst
en cultuurparticipatie. In de bevordering
van cultuurparticipatie hebben we in de
jaren 2009–2012 grote stappen gezet.
Met onze steun maakten kunstinstellingen, buurttheaters, kunstenaars en
scholen projecten waarmee ze een nieuw
en jong publiek aanspraken. Scholen
en cultuuraanbieders en -instellingen
ontwikkelden met subsidie van het AFK
cultuureducatieve programma’s op maat
voor het primair en voortgezet onderwijs.2 In dezelfde periode kon een aantal
Amsterdamse instellingen dankzij onze
bijdrage aan professionaliseringstrajecten, ondernemender opereren en een
goed verdienmodel ontwikkelen. Ook jong
talent heeft zich volop kunnen bewijzen,
mede door de toegankelijke werkwijze
van het fonds.
Onze focus op samenwerking heeft zijn
vruchten afgeworpen. Daadwerkelijk
samenwerken en tegelijkertijd instellingen stimuleren hetzelfde te doen, heeft
de internationale uitstraling van de stad
vergroot.3 Door matching4 met partners
als corporaties en stadsdelen hebben we
bijgedragen aan beeldbepalende kunst in
de openbare ruimte.
Kortom, in de afgelopen beleidsperiode
stimuleerden we cultuurinstellingen, gezelschappen en kunstenaars om kwaliteit,
innovatie, samenwerking, publieksbereik,
subsidie-onafhankelijkheid en cultuurparticipatie te verbeteren. In de beleidsperiode 2013–2016 heeft de sector daar
profijt van.
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De rol van het
Amsterdams Fonds
voor de Kunst
De bijzondere positie van Amsterdam in
de kunst- en cultuurwereld kenmerkt zich,
behalve door de aanwezigheid van gevestigde (top)instellingen, door de vele initiatieven en kunstenaars die vaak zonder
structurele subsidie hun publiek vinden
in de stad en ver daarbuiten. Zij leveren
op hun eigen, ‘typisch’ Amsterdamse
manier, een bijdrage aan de reputatie
van de stad. De financiële ruimte die wij
bieden is van groot belang voor juist die
brede en dynamische humuslaag van
nieuwe initiatieven en kunstenaars. Door
experimenten en gedurfde programmering ontstaat de dynamiek die onze
stad aantrekkelijk maakt voor bewoners,
bezoekers en bedrijven.
Een tweede belangrijke motor van creativiteit voor de stad is het middensegment, dat met zijn diversiteit zorgt voor
toegankelijkheid van en draagvlak voor
cultuur. Het fonds blijft aandacht houden
voor kunst en cultuur in de wijken. We behouden de ambitie ‘prachtstad’. Daarbij
gaat het ons niet om ‘spreiding om de
spreiding’, maar om het succes van de
afgelopen jaren voort te zetten.

Ingrijpende veranderingen
De stad heeft te maken met bezuinigingen
op alle fronten, ook op kunst en cultuur.
Daarnaast hebben de bezuinigingen op
cultuur van het Rijk grote gevolgen voor
het Amsterdamse culturele landschap.
De regering heeft besloten het spreidingsbeleid voort te zetten, waardoor
de culturele sector in Amsterdam hard
wordt geraakt.

Net als de gemeente Amsterdam en de
landelijke cultuurfondsen, kunnen wij de
rijksbezuinigingen niet opvangen. Het
AFK ontvangt voor de komende periode
jaarlijks € 700.000 minder subsidie van de
gemeente. Ook wordt de bijdrage van het
Fonds Cultuurparticipatie van € 860.000
stopgezet. Het fondsbudget is door de
gemeente Amsterdam voor de periode
2013–2016 vastgesteld op € 7,9 miljoen
per jaar.5

Een sterke culturele
infrastructuur
Om wat van waarde is te behouden en
ervoor te zorgen dat Amsterdam ook na
de landelijke en gemeentelijke bezuinigingen een van de belangrijkste kunst- en

waar professionele kunsten en participatie bij elkaar komen. Meer dan ooit
kunnen we een bijdrage leveren aan het
Amsterdamse kunstklimaat. Maar dan
moeten we wel keuzes maken.

Onze uitgangspunten
—
Kunstenaars, culturele instellingen en initiatieven zijn onlosmakelijk
verbonden met het leven in de stad.
Avontuurlijke kunst, waarbij innovatie en
onderzoek voorop staan, zijn belangrijk
voor Amsterdam. Zonder experiment,
geen ontwikkeling. Zonder innovatie, geen
diversiteit in aanbod. Experimenteren
draagt bij aan de ontwikkeling van kunst
in Amsterdam, en wereldwijd. Daar leren
niet alleen starters van, ook voor gevestigde kunstinstellingen en
ervaren kunstenaars is het
belangrijk om af en toe de
proef op de som te nemen.
Daarom steunt het AFK het
experiment.
— De kunstsector kent
naast het experiment en
de top, ook een groot en
divers middensegment. Een
belangrijk deel van ons budget gebruiken
we voor projecten en programma’s die de
vernieuwing en pluriformiteit van het kunstaanbod in Amsterdam in stand houden.
—
We steunen projecten en programma’s met kwaliteit die zich richten
op een zo breed mogelijk publiek en zijn
bedoeld om de belangstelling voor en
participatie bij kunst en cultuur te vergroten. Daarnaast stimuleren ze actieve
deelname en betrokkenheid bij kunst en
cultuur in de stad.
—
Culturele diversiteit is een maatschappelijk gegeven en moet daarom
herkenbaar zijn in het aanbod, het publiek
en de organisatie.

Experimenteren draagt
bij aan de ontwikkeling
van kunst in Amsterdam.
cultuursteden van Europa blijft, moet er
grondig worden hervormd. De gemeente
kiest in de cultuurnota Voor de stad en
de kunst voor een culturele infrastructuur waarin per kunstdiscipline bepaalde
keuzes zijn gemaakt. Daarbij geldt vanaf
2013 binnen de verschillende disciplines
een verdeling tussen functionele ruimte
(deels op naam) en vrije ruimte. We delen
de ambitie van de stad om te blijven zorgen voor een sterke Amsterdamse culturele infrastructuur.6 De aanwezigheid
van kunstenaars en andere creatieven
is namelijk van essentieel belang voor
de stad. De grote kracht van het AFK is
ons brede, heterogene beleidsterrein,
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Duidelijke keuzes
—
Vanaf 1 januari 2013 kunnen kunstinstellingen die structureel financiering
krijgen van de landelijke basisinfrastructuur of het gemeentelijke Kunstenplan,
geen aanvraag meer indienen bij het AFK.
—
Scholen en aanbieders van binnenschoolse cultuureducatie kunnen vanaf
2013 geen subsidie meer aanvragen bij
het AFK.
—
De meerjarige regelingen voor
professionaliseringstrajecten en buurtaccommodaties komen te vervallen.
—
Met ingang van 2013 zijn er twee
subsidieregelingen: een voor het maken
en presenteren van kunst en een voor
het betrekken van de Amsterdammers bij
kunst en cultuur. Beide regelingen kennen
project- en programmasubsidies. Dus
geen meerjarige subsidies.
—
Met ingang van 2013 reserveren wij
budget voor onderzoek en ontwikkeling
voor beeldend kunstenaars, choreografen, theatermakers, componisten en andere individueel of in verband werkende
kunstenaars.

Toetsingsbeleid
Tussen 2013 en 2016 breekt voor het kunstenveld een periode aan van verandering.
We geloven in de veerkracht van kunst en
cultuur in onze stad. Maar wat daadwerkelijk de effecten zijn van alle bezuinigingen door het Rijk, de gemeente en onszelf,
weten we waarschijnlijk pas halverwege
de komende Kunstenplanperiode. Waar
mogelijk, meten en evalueren we die
effecten zodat we ons beleid voor de volgende periode daarop kunnen baseren.

Pag. 13

2. Missie
Grote culturele rijkdom en verscheidenheid maakt een stad aantrekkelijk voor
bewoners, bezoekers en bedrijven. Kunst
en cultuur maakt onlosmakelijk deel uit
van de identiteit van Amsterdam. Onze
missie luidt daarom:
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst
investeert in kunst die het leven in de stad
verrijkt.
Het AFK geeft uitvoering aan het cultuurbeleid van de gemeente Amsterdam.
Elke vier jaar geeft de Amsterdamse
gemeenteraad aan binnen welke kaders
we activiteiten kunnen ontwikkelen. We
zijn er voor alle disciplines: kunstenaars,
kunstinstellingen en kunstorganisaties,
professioneel en amateur. Onze missie brengen we in praktijk door op een
toegankelijke, klantgerichte, efficiënte en
deskundige wijze:
—
te investeren in professionele
kunsten in Amsterdam
—
te investeren in cultuurparticipatie
in Amsterdam
—
het draagvlak voor kunst in
Amsterdam te vergroten, zoals met de
Amsterdamprijs voor de Kunst

3. Terugblik:
2009–2012
Sinds 1995 werken we al in opdracht van
de gemeente Amsterdam. In al die jaren
is er veel veranderd bij het AFK. Maar ook
bij de kunstenaars7, de politiek8, de culturele instellingen en het publiek 9. In 2005
en 2006 werd bijvoorbeeld stevig gekort

op ons budget. Maar zelfs met minder
mensen en minder financiële middelen
slaagden we erin om herkenbaarder, toegankelijker en flexibeler te worden. Het
stadsbestuur herstelde het vertrouwen in
onze aanpak en in 2008 werd het budget
weer opgehoogd tot nagenoeg het niveau
van 2004. Daarnaast nam de gemeenteraad een motie aan waarmee het AFK
buiten het Kunstenplan werd geplaatst.10
De politiek bevestigde hiermee formeel
onze bijzondere positie in de stad.

Onze werkwijze werd eind 2011 overgenomen door de landelijke fondsen,
waardoor belangrijke niet-westerse kunst
niet alleen in Amsterdam maar door het
hele land een podium krijgt.

In de Kunstenplanperiode 2009–2012
plukte het kunstenveld de vruchten van
vier jaar werken aan een zichtbaarder en
toegankelijker fonds. Er was veel ruimte
voor innovatie. Zo worden aanvragers niet
langer gehinderd door inzendt ermijnen,
maar kunnen ze het hele jaar door een bijdrage aanvragen. Subsidies aanvragen en
verantwoorden gaat eenvoudig via een digitaal formulier op de website. Bovendien
adviseren onze externe deskundigen op
een online platform. Nieuwe aanvragers
kunnen iedere maand hun (kleinschalige)
project pitchen tijdens een spreekuur.
Zo weten ze binnen één werkdag waar
ze aan toe zijn. In 2009 begonnen we met
trajectbijdragen, waarmee organisaties
een professionaliseringsslag kunnen maken, gericht op een subsidie-onafhankelijk
bestaan.

Sinds 2011 organiseren we naast de
maandelijkse spreekuren, ook spreekuren voor aanvragen voor beeldende
kunstprojecten tot € 25.000. We ontwikkelden een pilot fastlane (versnelde
behandelprocedure) voor aanvragen tot
en met € 10.000 en we experimenteerden
met een bezoekprogramma.

In 2010 ontwikkelden we het crowdfunding-platform voordekunst (www.voordekunst.nl), waar creatieven hun projecten
presenteren en door het publiek laten
financieren. Dit digitale platform is sinds
1 juli 2011 op eigen kracht verdergegaan,
met het AFK als founding father. In 2010
startten we met het Prins Claus Fonds
een internationaal kunstprogramma in de
stad (www.internationalekunstinamsterdam.nl).
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Met ingang van 2010 konden beeldend
kunstenaars in Amsterdam een ontwikkelbudget aanvragen. Deze individuele subsidie is in de periode 2013–2016
beschikbaar voor kunstenaars in alle
disciplines.

Een goede beoordeling
Uit verschillende evaluaties van onder
andere de Amsterdamse kunstraad 12 ,
(oud-)adviseurs en klanttevredenheids
onderzoeken is gebleken dat het AFK
snel in staat is om in te spelen op ontwikkelingen en dat we toonaangevend zijn
in ‘fondsinnovaties’. Het blijkt dat onze
beoordeling van zowel de artistieke
als zakelijke kwaliteit van een project
wordt gewaardeerd. Dit is belangrijk
voor de toekomst, juist omdat er zoveel
aan het veranderen is in de kunst- en
cultuursector.

Kunst, experiment
en ondernemerschap
— 22 voorbeelden
voor de toekomst

Zitpaaltje in de binnenstad

In de maandelijkse spreekuren pitchen
jonge makers en creatieven in 30 minuten
hun project. De volgende dag weten zij of
het project door ons wordt ondersteund.
Door deze laagdrempelige manier van
aanvragen kunnen projecten relatief
snel worden uitgevoerd. ZIP blies het
Amsterdammer tje nieuw leven door er
een zitpaaltje van te maken. Zo kan het
dus ook! Foto: Lucho Soldevilla

WijkSafari in Slotermeer

“De WijkSafari is meer dan een expeditie,
meer dan een voorstelling, meer dan een
ontmoeting.”
Zina, een initiatief van Adelheid Roosen,
Myriam Sahraoui, Nazmiye Oral en Elly
Ludenhof f is een kunst- en cultuurplatform
opgericht voor nieuwe jonge makers.
De werkwijze van Zina is bijzonder.
In de WijkSafari is intensief contact met
medewerkers en ‘adoptieouders’, waardoor
niet alleen authentieke theatrale verhalen
ontstaan, maar ook een geloof waardige
community. Bezoekers worden meeg enomen
in de dagelijkse werkelijkheid van Slotermeer.
Foto: Bastiaan Heus

Winters Binnen in Noord

Winters Binnen is een jaarlijks festival
met theater, muziektheater en muziek op
alledaagse, openbare locaties en huis
kamers in Noord. Het festival zoekt contact
tussen kunstenaars en de buur tbewoners.
Festivals en manifestaties die met een
verrassend maar vooral ook ondernemend
programma komen, kunnen rekenen op
steun van het fonds. Foto: Marc Faasse

Pakhuis de Zwijger

Het AFK blijf t de komende jaren gehuisvest
in Pakhuis de Zwijger, een broedplaats waar
kennis over nieuwe media, kunst, creatieve
industrie en ondernemerschap bij elkaar
komt. Voor nog meer informatie over het
pakhuis en de partners, zie www.dezwijger.nl

Play in de Melkweg

Crossovers tussen muziek en f ilm van pop
tot jazz, van heavy metal tot hiphop vormen
de ingrediënten van het muziek- en f ilm
festival PLAY. Naast het f ilmprogramma dat
het har t van het evenement vormt, biedt
het festival in wisselwerking met de f ilms
een podium aan muzikanten, componisten
en bands. Crossovers, experimenten en
gedur fde programmering worden mogelijk
gemaakt door steun van het AFK.
Foto: Floor For tunati

Theater Na de Dam

Theater Na de Dam wil met theater de
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog
en de gedachtewisseling daarover
activeren. Sinds 2010 gaat de Nationale
Dodenherdenking na de twee minuten
stilte op de Dam, door in Carré, Frascati,
de Stadsschouwburg, Bellevue, het
Concer tgebouw, de Engelenbak, De Brakke
Grond en meer. Theater brengt op deze
manier mensen met verschillende culturen
en opvattingen bij elkaar. Foto: Jurgen
Koopmanschap

Black Magic Talent Producties in
het Bijlmer Parktheater

Het AFK draagt bij aan programma’s waarin
talentvolle jonge makers kansen krijgen
om hun talenten verder te ontwikkelen en te
presenteren aan een breed publiek.
Foto: Jean van Lingen

Fat Form op het dak van
Winkelcentrum Kraaiennest

Aanwezigheid van kunstenaars is voor de
stad van groot belang. Fat Form bestaat
uit een energieke club kunstenaars die op
het dak van het leegstaande winkelcentrum
muziek maken en daar exposeren. De
kunstenaars van zowel binnen als buiten de
Bijlmer zorgen voor levendigheid, veiligheid
en draagvlak in Amsterdam-Zuidoost.
Foto: Her vé Huber t

MAFB in de Nieuwe Kerk

Amsterdamse initiatieven worden door
het programma internationale kunst in
Amsterdam van het Prins Claus Fonds en
het AFK verbonden met internationale
kunstenaars. Zo werd een show van de
internationaal bekende Marokkaanse
ontwerpster Zhor Raïs verbonden met een
door MAFB georganiseerde fashionbattle
tussen drie Amsterdamse ontwerpers met
een Marokkaanse achtergrond. De Nieuwe
Kerk barstte bijna uit zijn voegen door het
dolenthousiaste publiek. Foto: Najib Naf id

Cinedans in EYE

Cinedans is een jaarlijks dansf ilmfestival
dat samen gaat werken met EYE f ilminsituut
en daardoor het genre bij een breder
publiek bekend maakt. Cinedans verbindt
EYE en de stad met een internationaal
netwerk van jonge f ilmmakers, dansers en
choreografen. Foto: Coup de Grâce van
Clara van Gool, KeyFilm

Amsterdamprijs voor de kunst

Jaarlijks reikt de burgemeester de
Amsterdamprijs voor de Kunst uit aan kunstenaars of instellingen die een bijzondere
en voorbeeldstellende bijdrage hebben
geleverd aan de kunst in Amsterdam. Het
is de belangrijkste kunstprijs van de stad
Amsterdam en daarom willen wij dat de
prijzen de komende jaren nog meer bekendheid krijgen in onze stad.

Appelsap in het Oosterpark

We ondersteunen vooral projecten en
programma’s die niet alleen ar tistieke en
zakelijke kwaliteit bieden, maar ook streven
naar een optimaal publieksbereik, onderlinge samenwerking en ondernemerschap.
Appelsap is daar een sterk voorbeeld
van. De initiatiefnemers van dit ‘ fresh
music’- festival toonden ondernemerschap
door inkomsten via kaar tverkoop, horecaopbrengsten en sponsoring te genereren.
Appelsap wist in de afgelopen jaren een
sterke fanbase aan zich te binden. Dat
bleek toen de eerste betaalde editie van
het festival een groot publiek trok.
Foto: Frank Lucas

Magneetfestival op Zeeburg

Het AFK is er voor het experiment, de
makers en nieuwe initiatieven. In 2010 vond
het Magneetfestival voor het eerst plaats
op het Zeeburgereiland. Een maand lang
bood het festival een podium. Het braak
liggende terrein Oostpunt naast de A10 was
een zomer lang een vrijplaats voor kunst,
creatie, vermaak en ontmoeting.
Foto: Ar thur de Smidt

Noorderparkkamer, Florapark

Het AFK is aanjager en ondersteuner van
een veelzijdig en aantrekkelijk kunstklimaat
in heel Amsterdam, dus ook buiten de ring.
De Noorderparkkamer, de Broedstraten,
de Tolhuistuin en de NDSM-wer f brengen
bijzondere verbindingen tot stand tussen
bewoners, bedrijf jes, creatieven en kunstenaars in Noord. Deze verbindingen tussen
buur t en stad en tussen cultuur en vermaak
zijn van grote waarde voor de leef baarheid
in onze stad.

Dieuwke Spaans

Voor kunstenaars in Amsterdam is het
ook in de komende periode mogelijk een
bijdrage te vragen voor onderzoek en
ontwikkeling om zo een volgende stap te
zetten in hun carrière. Twintig beeldend
kunstenaars ontvingen al zo’n bijdrage,
waaronder Dieuwke Spaans. Zij werkte aan
een techniek waardoor haar archief aan
verzameld materiaal uit kranten, tijdschriften en boeken sneller kon worden verwerkt
in haar schilder werk. Foto: Tom Haar tsen

Page’s Wing in de Centrale
Bibliotheek

Kunst die lichtvoetig en speels mensen
confronteer t met andere ideeën of verrassende inzichten, daar is The Page’s
Wing van Federico Campanale een goed
voorbeeld van. De installatie was te zien in
de hal van de OBA. Eerder werk was te zien
op de Alber t Cuypmarkt. Foto: Federico
Campanale

Anton Mar tineau in de Oude Kerk
Naast musea zijn presentatieplekken voor
beeldend kunstenaars van groot belang
voor de stad. Ook de Oude Kerk wordt
meer en meer een plek voor hedendaagse
beeldende kunst, zoals Frankendael, de
Ser vicegarage, CBK Oost en Zuid-Oost,
Trouw/De verdieping, de Nieuw Dakota,
W139, Retor t, P///AKT, Outline en Goleb.
Dat draagt bij aan een bijzonder en divers
kunstaanbod in de stad. De 85-jarige
Anton Mar tineau had in de Oude Kerk een
overzichtstentoonstelling. Zijn omvangrijke
oeuvre was voor veel Amsterdammers een
verrassing. Foto: Kees Hoogeveen

De Roode Bioscoop aan het
Haarlemmerplein

De Roode Bioscoop is er als klein theater
in geslaagd om met ondersteuning van het
AFK een grotere rol te spelen in de stad. Het
is zichtbaarder geworden door een sterke
prof ilering met avontuurlijke (literaire)
muziekvoorstellingen die de buur t overstijgen.

Zingen bij DNO in
Het Muziektheater

Zonder actieve par ticipatie bij kunst en
cultuur kan de Amsterdamse kunstensector
niet bestaan. Met de regeling cultuur
par ticipatie bevorderen we deze projecten
of programma’s. Bij Zingen bij DNO (De
Nederlandse Opera) er varen deelnemers
op een toegankelijke en inspirerende
manier wat opera is. Foto: Anna van Kooij

Mural Parra in de Jordaan

Door te matchen met par tners, zoals
woningcorporaties en stadsdelen, draagt
het AFK bij aan kunst in de openbare
ruimte. Amsterdamprijswinnaar Piet Parra
maakte een 12 meter hoge muurschildering
van een dichtregel van een scholiere van de
Theo Thijssenschool. De school, de ouders
en de omwonenden werden betrokken bij
het ontstaan van dit kunstwerk en dat was
voor velen een spannend avontuur.
Foto: Dominique Don

’ t Kabouterhuis West

Ook in de komende jaren stimuleer t
het AFK opdrachtgeverschap. Medisch
Or thopedagogisch Centrum ’ t Kabouterhuis
gaf met steun van het AFK Marjet Wessels
De Boer de opdracht om een hek te ontwerpen dat het buitenterrein op een speelse
wijze betrok bij het gebouw. Onder tussen
knapt de hele straat op van het bijzondere
hekwerk. Foto: Marjet Wessels Boer

Ar t Zuid Langs de Berlage-assen
We ondersteunen bijzondere manifestaties
die een breed publiek weten te bereiken,
zoals de sculptuurroute in Zuid. Door
de beelden van internationaal befaamde
kunstenaars stroomden in de zomer de
doorgaans rustige lanen van Zuid vol met
toeristen, schoolkinderen en andere
bezoekers. Foto: Jan-Willem Kaldenbach

4. Toekomst
2013–2016
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst
blijft zich inzetten als aanjager en ondersteuner van een veelzijdig en aantrekkelijk kunstklimaat in heel Amsterdam,
dus ook buiten de ring. We voorzien een
groeiende behoefte aan ondersteuning.
Tegelijkertijd vrezen we dat door wegvallende presentatie- en financieringsmogelijkheden, meer projecten niet door
kunnen gaan. Dit versterkt de noodzaak
van een tussentijdse evaluatie naar de
effecten van onze keuzes.

Draagvlak en waardering
De culturele sector wordt niet alleen
getroffen door bezuinigingen en maatregelen, zoals de verhoging van het btwtarief, ook de aandacht en waardering
voor kunst en cultuur neemt onder een
groot deel van de samenleving af. Juist
daarom maken we ons samen met de
kunstensector sterk voor draagvlak bij
zowel het publiek als de politiek. Cultuur
moet meer van het publiek zijn en kunstenaars zouden een grotere rol kunnen
spelen bij maatschappelijke uitdagingen.
Kunst en cultuur als geheel moet worden
gezien en ingezet als creatieve motor
voor veranderingen. Daarvoor is het
onder meer nodig de inzet van publiek
geld transparant te maken.

De staat van
de creatieve stad 13
Kunstenaars en kunstinstellingen moeten
via hun plannen meer dan vroeger draagvlak creëren. Naast artistieke kwaliteit
spelen publieksbereik, ondernemerschap
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en samenwerking een steeds grotere rol.
Of zoals de Amsterdamse Kunstraad het
in de Verkenning14 omschrijft: “Dit betekent dat zij zich bewust dienen te zijn van
hun eigen positie binnen de sector, de
meerwaarde die zij hebben voor de stad
en of zij in staat zijn om publiek aan zich
te binden”. Wij hebben niet de illusie dat
de sector alleen kan bestaan van eigen
inkomsten, zonder steun van derden.
En voor bepaalde kunstvormen zal altijd
publiek geld nodig zijn om projecten te
kunnen realiseren. We moeten dus een
goede balans vinden.
Hoeveel er na de bezuinigingen overblijft
van de fijnmazige culturele infrastructuur
die de stad nu kent, is nog onduidelijk. Het
lijkt onafwendbaar dat veel instellingen
en initiatieven gaan verdwijnen. Maar
Amsterdam zou Amsterdam niet zijn,
als er daarvoor in de plaats niet weer
evenveel opkomen: anders, zelfstandiger
en minder afhankelijk van subsidies. Voor
nu staan we voor de vraag wat er nodig
is om de stad te laten zijn wat ze moet
zijn. De rol en betekenis van het AFK in de
stad verandert niet, maar bij de invulling
van onze rol moeten we bewust keuzes
maken.

Twee regelingen
We kiezen de komende periode voor
heldere instrumenten, voorwaarden en
criteria. Vanaf 2013 zijn er twee regelingen: de regeling professionele kunsten
(voor het maken en presenteren van
kunst) en de regeling cultuurparticipatie
(voor het betrekken van mensen bij kunst
in de breedste zin van het woord).
Beide regelingen zijn even belangrijk,
want zonder actieve cultuurparticipatie,
gericht op alle lagen van de Amsterdamse

bevolking, kan de bloeiende Amsterdamse
kunstensector niet bestaan. Met twee regelingen willen we zo effectief en efficiënt
mogelijk zijn en onze laagdrempeligheid
en zorgvuldigheid behouden. Beide
regelingen kennen geen meerjarige subsidiëring. Wel bestaat de mogelijkheid om
een programmafinanciering (een reeks
of serie voor maximaal één jaar) aan te
vragen.
 at is de regeling professionele
W
kunsten?
Deze regeling richt zich op het maken
en presenteren van projecten en programma’s van kunstenaars en kunstinstellingen op het gebied van theater,
muziektheater, dans, beeldende kunst,
vormgeving, mode en architectuur, film,
nieuwe media, literatuur en muziek en alle
dwarsverbanden tussen de verschillende
disciplines. Binnen deze regeling vallen
bijvoorbeeld aanvragen voor festivals,
exposities, theaterproducties, installaties
en performances, beeldende kunst in de
openbare ruimte, maar ook onderzoeksgeld voor kunstenaars en aanvragen van
opdrachtgevers voor beeldende kunst in
de openbare ruimte.
	Wat is de regeling
cultuurparticipatie?
Deze regeling richt zich op projecten die
de deelname en betrokkenheid van kunst
en cultuur in de stad bevorderen. Sinds
2005 stellen we scholen en culturele
instellingen in staat om cultuureducatie
te ontwikkelen. Met de verandering van
het beleid, die het gemeentebestuur
inzet voor cultuureducatie, kunnen per
2013 uitsluitend bijdragen worden aangevraagd voor buitenschoolse projecten
of programma’s, gericht op de fase
‘bekwamen’ binnen de talentontwikkeling. Projecten die deelname aan kunst
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bevorderen (amateurkunst) en/of het
draagvlak voor kunst en cultuur verbreden, zoals community art-projecten,
vallen ook binnen deze regeling.
Een project of een programma kan karakteristieken vertonen die passen bij beide
regelingen. Net zoals grenzen vervagen
tussen de diverse kunstdisciplines, kunnen we ook hier het onderscheid niet
altijd maken. Maar binnen ‘de regeling
cultuurparticipatie’ moet de doelstelling
van het project of programma in ieder
geval primair zijn gericht op participatie
of actieve deelname bij kunst en cultuur.

Project- en
programmafinanciering
Het AFK blijft zich hoofdzakelijk richten
op projectfinanciering. Daar liggen onze
kracht en expertise. Op deze manier
kunnen we de ontwikkeling en vernieuwing
van het aanbod in de stad blijven stimuleren. Als instellingen kwaliteit bieden,
publiek bereiken en hun exploitatie op
orde hebben, dan mogen ze bij ons een
bijdrage aanvragen voor een samenhangende reeks projecten. Zo’n reeks kent
een maximale tijdspanne van één jaar.

De criteria
De criteria die we toepassen op de beoordeling van projecten en programma’s
zijn niet wezenlijk veranderd. Zelfs het
formele criterium voor de eigen inkomsten dat met ingang van 2013 geldt, is
nu al eerder regel dan uitzondering. Tot
de eigen inkomsten rekenen we naast
publieksinkomsten ook de financiering uit
sponsoring, donaties, private fondsen en
vriendenstichtingen. Afhankelijk van het
type subsidie dat wordt aangevraagd,
ku n n en a a nv u ll en d e voor wa a rd en

worden gesteld.15 We beoordelen alle
aanvragen op twee criteria: kwaliteit en
publieksbereik.
Kwaliteit
Een plan moet artistiek en zakelijk goed
zijn. We willen van tevoren een duidelijk
beeld van het resultaat. Hiervoor geldt:
hoe concreter, hoe beter. Of, met dank
aan Koers Kunst 16: “Wie ben je, wat wil
je bereiken en wat maakt dat relevant?”
Daarbij letten we op samenwerking
o p i n h o u d e l i j k e n /o f
zakelijk gebied en naar
kwaliteit van planning en
organisatie. Daarnaast
is de vertaling van het
(ar tistieke) plan na ar
een goed onderbouwde
begroting, onderdeel van
de totale beoordeling van
de ingediende aanvraag.
De begroting wordt beoordeeld op haalbaarheid en realisme in relatie tot de
doelstelling van het project. Met andere
woorden: de begroting moet binnen de
context van de doelstellingen van het plan
genoeg ondernemerschap en creativiteit
tonen.

Publieksbereik
Bij de verdeling van publiek geld kijken
we uiteraard naar hoeveel publiek komt
kijken of naar het aantal deelnemers
(cultuurparticipatie). Dit beoordelen we
aan de hand van de aard van het project
en de doelstellingen. We willen antwoord
op de vraag hoeveel bezoekers worden
verwacht, en waarom dat zo is. Daarbij is
zoveel mogelijk bezoekers of deelnemers
bereiken — binnen de context van de
doelstellingen — natuurlijk het doel.

Wie ben je, wat wil je
bereiken en wat maakt
dat relevant?

Het AFK werkt voor de kunst en cultuur
in Amsterdam. Een project moet zich dus
verhouden tot de stad en de kunstensector. Van aanvragers verwachten we dat ze
zich kunnen positioneren ten opzichte van
andere initiatieven in de stad, en dat ze
kunnen uitleggen wat het belang is van hun
project. Daarbij letten we op de spreiding
over de stad, de culturele diversiteit in
aanbod en publiek, maar vooral ook op de
mate van innovatie en vernieuwing binnen
het genre of de discipline.
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Ook bij dit criterium is het realistische
gehalte van de inschatting belangrijk.
Het project moet een helder communicatie- en marketingplan bevatten, waarin
doelgroepen, communicatiemiddelen en
acties worden toegelicht en onderbouwd,
met aandacht voor inzet van pers, sociale
media en partners in Amsterdam.

Procedure
Aanvragen
Aanvragen kunnen op ieder moment van
de dag worden ingediend, uitsluitend via
een digitaal aanvraagformulier. Er zijn
geen inzendtermijnen. De behandeling
van een aanvraag varieert: van één
werkdag tot uiterlijk dertien weken. De
beoordeling is afhankelijk van de totale
(financiële) omvang van het project, maar
ook van de complexiteit en urgentie van
de aanvraag.

Beoordelen
Aanvragen vanaf € 10.000 zijn in de regel
de meer complexe aanvragen die om een
uitwisseling van meningen en standpunten
vragen. Daarom schakelen we voor deze
aanvragen vaak specifieke deskundigen
en adviseurs in. In het beoordelingsproces spelen ook het trackrecord,
recensies, referenties, opdrachtgevers
en cofinancierders van de aanvrager een
rol. Adviseurs van het AFK zijn doorgaans
specialisten in meerdere kunstdisciplines
— kunstenaars, makers, docenten, critici,
beschouwers — maar ook bijvoorbeeld
ondernemers en financieel deskundigen.
Wat hen bindt, is de stad, een open blik
en het vermogen om (ontluikend) talent,
kwaliteit en innovatie te herkennen.
Wanneer we nieuwe adviseurs aantrekken, houden we rekening met culturele diversiteit, leeftijd, achtergrond en
ervaring.
Verantwoorden
Voor de definitieve vaststelling van het
toegekende bedrag is de inhoudelijke en
financiële verantwoording van de aanvrager bij de afronding van een project van
groot belang. De verantwoording wordt
beoordeeld door onze stafmedewerkers
en de financiële afdeling. We houden
daarbij altijd rekening met de ervaring
van de aanvrager. Het is natuurlijk anders als iemand voor het eerst subsidie
krijgt en dit moet verantwoorden, dan
als hij dit al vaker heeft gedaan. Bij een
nieuwe aanvraag weegt informatie uit de
verantwoording van een vorig project
mee. Een project verantwoorden, wordt
dus steeds belangrijker. Wat is er goed
gegaan, wat ging er mis, wat kan volgende keer beter? We verwachten van
aanvragers een open en eerlijke houding,
want alleen zo krijgen we informatie die
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voor beleidsontwikkeling en toekomstige
besluiten van belang zijn.
Acte de présence
Wanneer het AFK een project ondersteunt, dan proberen medewerkers,
adviseurs of directieleden altijd aanwezig
te zijn bij de opening, de première of een
van de voorstellingen. Alle voorstellingen,
programma’s en events bezoeken is niet
mogelijk. Toch streven we ernaar om er
zoveel mogelijk met eigen ogen te zien.
Door gerealiseerde projecten te bekijken,
te beluisteren en te ervaren, leren we
veel over de kwaliteit, de sfeer, het publiek en de organisatie. Deze informatie
betrekken we bij de evaluatie van het
project. We onderzoeken nog hoe we ook
bezoekers hierbij kunnen betrekken.

Financieringsvormen
We verlenen onze subsidies op basis van
tekortfinanciering: de toekenning bepaalt
de maximale hoogte van de subsidie, de
inhoudelijke en financiële verantwoording
en het hieruit blijkende tekort bepaalt de
definitieve hoogte van de bijdrage. Naast
de voordelen (transparantie en dekking
van het werkelijk tekort), zien we ook de
nadelen van dit financieringssysteem.
Financieel succesvolle projecten worden
namelijk ‘gestraft’ door een lagere vaststelling van de toegezegde ondersteuning.
Wij onderzoeken of deze wijze van subsidievaststelling nog steeds de meest
geschikte is. En of een project, dat zowel
inhoudelijk als financieel succesvol is kan
worden beloond. Naast subsidies verlenen, gaan we na of garantiestellingen,
leningen en andere financieringsvormen
passend zijn.

Crowdfunding
Het door ons geïnitieerde platform
voordekunst is een website waarop
kunstprojecten worden gepresenteerd.
Via de website en social media wordt het
publiek geprikkeld om een project naar
keuze mee te financieren. Naast een alternatieve financieringsbron creëert het
platform binding met de
kunstenaar en het project
in wording. Als founding
father blijven wij samen
met andere partners in
de ontwikkeling van voordekunst investeren en
volgen wij andere vormen
van fondsenwerving.

stem geven in de verkiezing. We werken
daarom in 2012 voor het eerst samen
met het Amsterdams Uitburo en de
Uitmarkt; de uitreiking wordt zo een vast
Amsterdams onderdeel van de opening
van het culturele seizoen. We onderzoeken hoe de samenwerking nieuwe
allianties kan opleveren.

We maken de
Amsterdamprijs nog
meer van de stad.

Cofinanciering
Het AFK wil graag krachten bundelen,
zeker in een tijd waarin minder subsidie
voor handen is. De komende periode is
het dan ook eerder regel dan uitzondering
om projecten te cofinancieren. Daarom
zoeken we actief de samenwerking met
collegafondsen. Daarmee willen we
behalve kennis en kunde delen, ook de
middelen rondom gezamenlijke beleidsthema’s met elkaar matchen.

Amsterdamprijs
voor de Kunst
Jaarlijks reikt het AFK de Amsterdamprijs
voor de Kunst uit aan kunstenaars
of instellingen die een bijzondere en
voorbeeldstellende bijdrage hebben
geleverd aan de kunst in Amsterdam.
In 2011 resulteerde de samenwerking
met Het Parool en AT5 in een reeks
portretten van de genomineerden. De
ontvangst in de ambtswoning gaf extra
glans aan de nominaties. Toch willen
we de Amsterdamprijs nog meer van
de stad maken en Amsterdammers een
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Een vakjury kiest de nominaties van de
Amsterdamprijs volgens de formule:
aanmoedigingsprijs, oeuvreprijs en beste
culturele prestatie. We bekijken hoe het
Amsterdamse publiek favorieten kan
voordragen voor de nominatielijst en
betrokken kan worden bij de uitverkiezing van de winnaars door te stemmen.
Daarnaast zoeken we naar een manier om
het bedrijfsleven bij de Amsterdamprijs
te betrekken.

Speciale projecten
Afhankelijk van de actualiteit en mogelijkheden van geldstromen, opdrachten van
de gemeente en de samenwerking met
collega-fondsen, blijft het AFK speciale
activiteiten ontwikkelen die het draagvlak
voor kunst in Amsterdam verbreden en
Amsterdam als internationale cultuurstad
van wereldklasse op de kaart zet.
Matching
Via ons Matchingsfonds Kunst in de
Openbare Ruimte is de afgelopen jaren

beeldbepalende kunst in de stad gerealiseerd.17 Uit onderzoek blijkt dat de
regeling voorziet in een behoefte van
de deelnemende partners om kunstprojecten te cofinancieren. De woningcorporaties geven aan dat ze zonder het
Matchingsfonds minder kunst zouden
hebben gerealiseerd. Kunsttoepassing
in nieuwbouw- en renovatieprojecten
speelt nog steeds een belangrijke rol in
de ambitie van corporaties om wijken en
gebieden aantrekkelijker te maken.18
Corporaties gaan wel steeds kritischer
om met de toepassing van kunst. Toch
zijn ze er net zoals andere maatschappelijke organisaties van overtuigd dat kunst
naast esthetische waarde nog een andere
functie heeft: de omgeving, wijk of buurt
een eigen identiteit geven. Daarnaast is
investeren in cultuur in de wijk lonend 19;
het verhoogt de economische waarde van
vastgoed. Via ‘de regeling professionele
kunsten’ blijven wij beeldende kunstprojecten in de stad cofinancieren. Verder

Kunst in de openbare ruimte
De afgelopen jaren hebben we het opdrachtgeverschap voor beeldende kunst
in de openbare ruimte met name kunnen
stimuleren via woningcorporaties. Ook
hebben we bijzondere manifestaties voor
de beeldende kunsten ondersteund, die
een breed publiek wisten te bereiken
(zoals Art Zuid, Rijksakademie OPEN en
Straat van Sculpturen). Het AFK gaat
hier mee door, maar we willen daarnaast
meer belichten wat er in de afgelopen
jaren is gerealiseerd. Verder willen we in
nauwe samenwerking met de gemeente
en andere betrokken partners het beleid
voor beheer, behoud en regievoering
van de buitencollectie Amsterdam in de
komende periode herijken op prioriteiten
en (financiële) mogelijkheden.
Internationalisering
Kunstschouw Görgün Taner 20 stelt in zijn
advies: “Internationale samenwerking
tussen kunstinstellingen, kunstenaars of
steden leidt niet alleen tot een bredere
culturele agenda, maar
biedt de instellingen in de
stad ook een internationaal
perspectief op zaken als
management, financiën,
com m u n ic atie, per so neelsbeleid en publiek.’’
Wij zijn het daar helemaal
mee eens. Het AFK blijft
samenwerken met partners in de stad die zich
internationaal profileren.
Daarbij proberen we het
international netwerk van de partners te
verbinden met dat van ons in Amsterdam.
Afhankelijk van de actualiteit en mogelijkheden zal dat de ene keer in de vorm van
een programma zijn en de andere keer
in de vorm van een project. 21 Voor de
positie van Amsterdam als internationale

Het is niet alleen
interessant wat we
doen, maar vooral wat
we ermee bereiken.
onderzoeken we of partners bereid zijn
om een gezamenlijk fonds te ontwikkelen
op matchingbasis, specifiek bedoeld voor
kunst en cultuur in de wijken. Zo kunnen
we ook in de periode 2013–2016 investeren in het behoud en de versterking van
de culturele infrastructuur in de wijken.
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kunststad is het ook van belang dat kunstenaars en instellingen hun aanbod in het
buitenland tonen. Vanaf 2013 beginnen
we daarom met een pilotprogramma
dat Amsterdamse presentaties in het
buitenland onder bepaalde voorwaarden
(mede) ondersteunt.
Cultureel ondernemerschap
De noodzaak om eigen inkomsten te genereren is groot. Amsterdamse instellingen
zijn hiertoe bereid, maar worden gehinderd door regelgeving. Om het cultureel
ondernemerschap te stimuleren, kijken
we kritisch naar de drempels die we zelf
kunnen wegnemen en onderzoeken we
conform het amendement van de gemeenteraad22 op welke wijze deregulering kan
plaatsvinden. Dat doen we samen met de
Amsterdamse Kunstraad, Amsterdamse
Culturele Instellingen (ACI), stadsdelen
en de centrale stad. Daarnaast zijn we in
gesprek met de Kamer van Koophandel,
die de Amsterdamse creatieven, kunstenaars en instellingen beter van dienst wil
zijn.
Toptalent behouden
Voor de stad is de aanwezigheid van
kunstenaars van groot belang. Daarom
reserveren we budget voor onderzoek
en ontwikkeling voor beeldend kunstenaars, choreografen, theatermakers,
componisten en andere individueel of in
verband werkende kunstenaars. Samen
met Bureau Broedplaatsen bekijken
we hoe we toptalenten in Amsterdam
kunnen houden door ze te voorzien van
werkruimte en budget.
Amsterdam als goed doel
Het AFK onderzoekt welke rol het fonds
kan vervullen bij de realisatie van het
voorstel van Amsterdam als goed
doel23. Naast de expertise van het Prins
Pag. 21

Bernhard Cultuurfonds zouden de ervaringen (voordekunst) en mogelijkheden
van het AFK benut kunnen worden. Het
AFK kan geraadpleegd worden bij de
keuze van projecten waarvoor geworven
wordt. Het fonds kan als matchmaker
optreden tussen donaties en projecten.
Door een brede groep van grote en kleine
investeerders aan de Amsterdamse
culturele wereld te binden, kunnen we
de maatschappelijke betrokkenheid en
dus het draagvlak bij kunst en cultuur
vergroten.

5. Communicatie
Het AFK helpt mensen creatieve ideeën
en projecten te realiseren en voorziet
het publiek van innovatieve en verrassende kunst en cultuur. In onze communicatieboodschap is daarom niet alleen
interessant ‘wat’ we doen (investeren),
maar vooral ‘wat we ermee bereiken’
(cultuur in de stad). De komende jaren
laten we nog meer zien waar het AFK
voor staat. We willen dat de bewoners
en bestuurders van de stad ons zien als
een ‘kwaliteitslabel’ voor vernieuwende
en levendige cultuur in Amsterdam. Bij
het AFK komt alles samen: cultuurmakers
en cultuurgenieters, financiers, gefinancierden, bijzondere programma’s en
projecten uit alle hoeken van Amsterdam.
Wie wil weten welke projecten we ondersteunen en wat er in de stad speelt, gaat
naar onze website (www.afk.nl). En wie
zelf iets wil bijdragen aan cultuur in de
stad, weet ons goed te vinden.
In 2013–2016 willen we onze projecten
zichtbaarder maken. De website wordt
het platform waarop we onze communicatie inhoudelijk kunnen verdiepen en

uitbreiden. We communiceren over en via
de inhoud die mede door onze financiële
steun wordt gemaakt. We laten zien wat
de projecten doen voor de stad en haar
bewoners. Zo wordt ook het AFK zichtbaarder: de projecten laten zien waar we
voor staan, voor wie we er zijn en wat we
doen: de stad verrijken.

Zichtbaarheid vergroten
Mensen moeten ons makkelijk kunnen vinden en gericht een aanvraag kunnen doen.
Hiervoor gaan we onze zichtbaarheid en
die van onze projecten vergroten met:
—
een nieuwe website waarop we
onze projecten, werkgebieden, doelgroepen en regelingen overzichtelijk,
uitnodigend en klantgericht presenteren.
—
overzichtelijke formulieren met
zo min mogelijk voorwaarden voor de
aanvrager.
—
openbare spreekuren op verschillende plekken in de stad.
—
informatieavonden met cultuurverkenners overal in de stad en speeddates
op culturele evenementen.
—
samenwerken met de partners
in ons gebouw (Pakhuis de Zwijger)
om makers de kans te geven werk te
presenteren.
—
een bezoekersprogramma met
liefhebbers die evenementen beschrijven
en bespreken voor sociale media.
—
meer belangstelling en draagvlak
realiseren door de stadspas en verschillende uitagenda’s.
Dit alles is de basis waarop we het merk
AFK steviger kunnen gaan neerzetten. Het
AFK heeft daarnaast genoeg inhoud die
interessant is voor verschillende mediakanalen. Denk aan een reportageserie
over kunstenaars die aan de slag gaan
mede dankzij onderzoeksgeld, aan de
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winnaars van de Amsterdamprijs of aan
de talentontwikkelingsprojecten en kunst
die door de cofinanciering van het AFK
en woningcorporaties is gerealiseerd.
We willen in de komende periode meer
doen met deze inhoud. Daarom gaan
we inzetten op communicatie door de
projecten die wij steunen op een manier
die effectiever is dan het plaatsen van
een logo.

6. Organisatie
Het AFK is een kleine, f lexibele en
laagdrempelige organisatie, die zo
veel mogelijk middelen geeft aan kunst,
activiteiten en cultuurparticipatie. De
organisatie bestaat uit een bestuur,
een staf, een financiële afdeling en een
secretariaat. We hebben betrokken
toezichthouders, een financiële commissie en een bezwaarcommissie en
volgen de Code Cultural Governance en
de Code Culturele Diversiteit na. In de
afgelopen jaren heeft de organisatie de
kans gehad om zich te professionaliseren
en een aantrekkelijke werkgever te zijn.
Dat willen we graag zo houden, net zoals
we aanvragers deskundig, effectief en
klantvriendelijk tegemoet blijven treden.
Vanaf 2013 gaan we bezuinigen op het apparaat. Ontbrekende kennis kunnen we
niet meer vanzelfsprekend van buitenaf
halen en de effecten van subsidies en
activiteiten moeten we op een slimme
en goedkope manier onderzoeken. De
functie cultuurverkenner wordt in 2013
niet langer bekostigd. Toezichthouders en
leden van de bezwaarcommissie vragen
we om zich belangeloos in te zetten. Op
termijn moet wellicht het bestuur inkrimpen. Ook gaan we onderzoeken of we de

kosten van de prijsuitreiking lager kunnen
maken.

Ruimte voor ontwikkeling
Om toch ruimte te geven aan vernieuwing
en persoonlijke ontwikkeling binnen ons
team, moet het AFK zich herpositioneren
en nieuwe wegen inslaan. Bijvoorbeeld
door intensiever samen te werken met
collega-instellingen en onze expertise te
delen. Onze medewerkers zijn al vaak
aanwezig bij voorstellingen, exposities,
presentaties en conferenties, maar door
ergens mee te lopen kunnen we echt op
de hoogte blijven van de vernieuwingen
die in culturele instellingen plaatsvinden.
Dan houden we voeling met wat er op
cultureel vlak in de stad gebeurt, zodat
we onze diensten nog
beter kunnen afstemmen
op de behoefte in het veld.
Daarnaast willen we de
internationale stedelijke
culturele ontwikkelingen
en kunstfinanciering volgen om te leren van best
practices en eigen kennis
en ervaring te delen.

Synergie

Werkprocessen
aanpassen
Het streven om nieuwe wegen te bewandelen, vraagt om een bedrijfsvoering die
efficiënt en effectief is. Daarom moeten
we onze werkprocessen en werkwijzen
voortdurend onder de loep nemen en
onszelf vragen stellen als: Welke stappen in het werkproces zijn overbodig en
belastend voor ons en de sector? Welke
processen en methoden moeten in de
toekomst prioriteit krijgen en welke zijn
verouderd? Zijn er slimmere en goedkopere oplossingen? Daarom investeren we

De projecten laten zien
waar we voor staan,
voor wie we er zijn en
wat we doen: de stad
verrijken.

Het AFK blijft de komende
jaren gehuisvest in Pakhuis
de Zwijger, een broedplaats waar kennis over nieuwe media,
creatieve industrie en ondernemerschap
bij elkaar komt. Dat zorgt voor synergie.
En daar moeten we gebruik van maken.
In huis worden Amsterdamse kunsttafels
georganiseerd waar kunstenaars, ondernemers en politici vrijuit praten over
de staat van de creatieve stad. Door de
herinrichting van ons kantoor en door
kunstenaars daarin de ruimte te geven,
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halen we de kunst meer naar binnen.
Onze werkplek is zo meer onderdeel van
de sector waarvoor we werken.

in trainingen om effectiever en efficiënter
te werken.

Stagiaires en vrijwilligers
We gaan op zoek naar enthousiaste
stagiaires en/of vrijwilligers die zich willen inzetten voor kunst en cultuur in de
stad. In ruil daarvoor maken ze deel uit
van een professionele organisatie met

een breed cultureel netwerk. Studenten
met uiteenlopende studieachtergronden
kunnen bij ons ervaring opdoen binnen
cultuurbeleid, management, communicatie, financiën en stafwerkzaamheden.
Het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten:
het AFK creëert meer stageplekken in
Amsterdam en helpt jonge mensen aan
het begin van een loopbaan, en tegelijkertijd krijgen we ondersteuning bij onze
dagelijkse werkzaamheden.

Duurzaam
Omdat we een bijdrage willen leveren
aan een beter milieu, staat duurzaam
werken de komende jaren hoog op de
agenda. We bekijken onder andere hoe
we met verdergaande digitalisering ons
papierverbruik kunnen verminderen.
Het aanvraagproces is al bijna volledig
digitaal, maar we kunnen meer stappen
zetten om zonder papier te corresponderen. Een bijkomend voordeel hiervan
is dat zowel wij als de aanvrager minder
afhankelijk zijn van de willekeur van de
post. We streven ernaar om in 2016 het
gebruik van schaarse bronnen met 25%
te verminderen.

Raad van Toezicht
In de afgelopen periode is het raad van
toezichtmodel regelmatig geëvalueerd.
De Raad van Toezicht van het AFK volgt
de aanbevelingen van de Code Cultural
Governance en ziet toe op een pluriforme
samenstelling met een brede vertegenwoordiging van noodzakelijke competenties en netwerken. Ook in de komende
periode wenst de Raad van Toezicht naast
de toezichthoudende werkzaamheden,
inhoudelijk betrokken te zijn bij het AFK.
Bijvoorbeeld door te vergaderen op een
kunstlocatie, door voorafgaand aan de
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vergadering een presentatie te krijgen
over een actueel thema en door te discussiëren met deskundigen.

7. Financiën
Het jaarlijkse budget voor het AFK in
de periode 2013–2016 bedraagt € 7,9
miljoen. Dit betekent een verlaging van
ongeveer 16% ten opzichte van de toegekende bijdrage voor het jaar 2012 (exclusief eenmalige ter beschikking gestelde
budgetten). Dit heeft vooral effect op
het beschikbare activiteitenbudget voor
cultuureducatie, maar we moeten ook
korten op de organisatie zelf.

Regeling professionele
kunsten
Voor ‘de regeling professionele kunsten’
is in totaal een bedrag van € 5,6 miljoen
(oplopend tot € 5,7 miljoen in 2016) per
jaar beschikbaar. Ter vergelijking: in 2012
was dat € 5,4 miljoen.24 Vanuit het budget
professionele kunsten stellen we jaarlijks
minimaal € 300.000 beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling voor individuele
kunstenaars.

Regeling
cultuurparticipatie
Het budget voor ‘de regeling cultuurparticipatie’ bedraagt € 1,25 miljoen
per jaar. In 2012 was dat nog ongeveer
€ 2,7 miljoen. De sterke reductie volgt
onder meer uit de gewijzigde rol van het
AFK binnen cultuureducatie, en daarbij
vervalt in 2012 de speciale regeling voor
buurtaccommodaties.

Organisatiekosten
De reductie van de organisatiekosten
(algemene overhead en behandelingskosten primair proces) verloopt in een
aantal stappen. Ons doel is een reductie
van 15% ten opzichte van de begroting
van 2012. We streven ernaar dat in 2016
de organisatiekosten neerkomen op 14%
van de totale inkomsten. Een verdere reductie is volgens ons niet mogelijk zonder
daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit
van de besluitvorming en het heterogene,
laagdrempelige karakter van het fonds.

Meerjarenbegroting
2013–2016
(Bedragen in € 1.000, inkomsten en
activiteitenbudget niet geïndexeerd)

2013
Prognose

2014
Prognose

2015
Prognose

2016
Prognose

7.900

7.900

7.900

7.900

175

175

175

175

Totaal inkomsten

8.075

8.075

8.075

8.075

Totaal kosten organisatie

1.250

1.200

1.200

1.150

Regeling professionele kunst

5.575

5.625

5.625

5.675

Regeling cultuurpar ticipatie

1.250

1.250

1.250

1.250

Totaal activiteitenbudget

6.825

6.875

6.875

6.925

—

—

—

—

15,5%

14,9%

14,9%

14,2%

Subsidie-inkomsten
Overige inkomsten

Exploitatieresultaat
% organisatiekosten t.o.v. totaal
inkomsten
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