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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;
Gelet op de Verordening Amsterdamse culturele infrastructuur, Hoofdlijnen en Kunstenplan 2019
besluit:
vast te stellen de volgende regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024

PARAGRAAF 1

Algemene bepalingen
ARTIKEL 1.1 DEFINITIES
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Aanvrager: de rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.3 van deze regeling;
b. Adviseurs: door het bestuur van het AFK aangestelde deskundigen die deel uitmaken van
een adviseurspool en kunnen worden ingezet om over subsidieaanvragen te adviseren;
c. AFK: Amsterdams Fonds voor de Kunst;
d. Bestuur: het bestuur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst;
e. Cultuurcoach: een kunstprofessional/kunstvakdocent die binnen- en/of buitenschools
lesgeeft aan kinderen in het (speciaal) primair- en/of voortgezet onderwijs en die op
professionele basis de verbinding legt tussen de school en culturele instellingen ter
bevordering van actieve cultuurparticipatie.
f.

Cultuureducatie: activiteiten die bijdragen aan het leren maken van en omgaan met kunst
(‘kennismaken’ en ‘ontwikkelen’), zowel binnen- als buitenschools: het zelf leren maken van
kunstproducten, het leren kijken of luisteren naar kunstproducten, en het leren beoordelen
van kunstproducten;

g. Doelgroepleerling: een leerling van een school voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs
die een risico heeft op een onderwijsachterstand en om die reden extra ondersteuning
nodig heeft als bedoeld in de Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Amsterdam 2019;
h. Kunstenplan: de Hoofdlijnen van het Kunstenplan 2021-2024 zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Amsterdam op 18 december 2019.
i.

Penvoerder: een instelling die voldoet aan alle eisen die zijn gesteld in artikel 1.3 en

j.

die namens een samenwerkingspartner een aanvraag indient;

k. Samenwerkingspartner: een rechtspersoon zonder winstoogmerk waarmee bij de uitvoering
van de activiteiten wordt samengewerkt, die niet tevens aanvrager of penvoerder is en
voldoet aan de eisen die zijn gesteld in artikel 1.3 eerste lid onder a ii tot en met iiii.
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ARTIKEL 1.2 DOEL
De regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024 heeft als doel om kinderen met een
afstand tot kunst en cultuur te bereiken, om cultuureducatie op Amsterdamse scholen te verdiepen
en te verbreden en om de doorstroom van leerlingen naar het naschoolse cultuureducatieaanbod
in de stad te vergroten.

ARTIKEL 1.3 WIE KAN AANVRAGEN
1. Een aanvraag voor subsidie kan uitsluitend worden ingediend:
a. door een aanvrager die:
I.

op het moment van aanvragen vierjarig gesubsidieerd wordt op basis van het
Amsterdamse Kunstenplan 2021-2024 (Amsterdam Bis, AFK, Cluster Cultuureducatie,
aangevuld met Muziekcentrum Zuidoost en Muziekschool Amsterdam Noord) of in
de periode 2021-2024 een vierjarige subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie
ontvangt, en

II. is gevestigd in Amsterdam wat blijkt uit de statutaire zetel dan wel het bezoekadres
op het uittreksel van de Kamer van Koophandel, en;
III. aantoonbaar via statuten, uittreksel van de Kamer van Koophandel of het jaarverslag
2020, als kerntaak cultuureducatie en een visie op talentontwikkeling (kennismaken,
ontwikkelen, bekwamen) heeft, en
IV. een meerjarige relatie heeft met één of meerdere scholen waarvan minimaal 30 % van
de leerlingenpopulatie bestaat uit doelgroepleerlingen op 1 oktober voorafgaand aan
het jaar waarop de subsidieaanvraag ziet.
Of,
b. een penvoerder die voldoet aan alle eisen genoemd onder a en die namens een
samenwerkingspartner een aanvraag indient.
2. Een aanvrager kan maximaal één eigen aanvraag en maximaal één aanvraag als penvoerder
indienen, waarbij elke aanvraag afzonderlijk moet voldoen aan de eisen gesteld in deze regeling.

ARTIKEL 1.4 VOOR WELKE ACTIVITEITEN EN WELK BEDRAG KAN SUBSIDIE WORDEN AANGEVRAAGD?
1. Aanvragers kunnen uitsluitend subsidie aanvragen voor de driejarige inzet van cultuurcoaches
in de periode lopend van 1 maart 2022 tot 31 december 2024.
2. Binnen deze regeling kan uitsluitend subsidie worden aangevraagd voor de loonkosten voor
de activiteitenuren van de cultuurcoach(es), waarbij overhead en organisatiekosten die geen
direct verband houden met de uitvoerende activiteiten van de cultuurcoach niet voor subsidie
in aanmerking komen.
3. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 35.000,- en maximaal € 150.000,- per jaar
per aanvrager, penvoerders kunnen voor maximaal € 50.000,- per jaar aanvragen.

ARTIKEL 1.5 SUBSIDIEPLAFOND
1. Het bestuur kan binnen het door het college vastgestelde subsidieplafond, deelplafonds
instellen.
2. Een besluit tot vaststelling van een deelsubsidieplafond wordt bekendgemaakt in een dag-,
nieuws- of huis-aan-huisblad en via de website van het AFK.
3. Een subsidie wordt altijd verstrekt onder de voorwaarde dat door de Gemeente Amsterdam
voldoende gelden aan het AFK ter beschikking worden gesteld.
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ARTIKEL 1.6 ALGEMENE WEIGERINGSGRONDEN
1. Het bestuur weigert de subsidie als:
a. de aanvraag niet past binnen de doelstelling van de regeling zoals opgenomen in artikel 1.2;
b. de aanvrager of penvoerder op grond van artikel 1.3 niet voor subsidie in aanmerking komt;
c. de activiteiten op grond van artikel 1.4 niet voor subsidie in aanmerking komen.
2. Het bestuur weigert de subsidie voorts als:
a. de aanvraag na toetsing van de aanvraag aan de beoordelingscriteria als bedoeld
in artikel 3.1 bij de totale beoordeling minder dan 12 punten heeft behaald;
b. de aanvraag ‘onvoldoende’ wordt beoordeeld op het beoordelingscriterium
‘Urenspecificatie van de cultuurcoach(es)’;
c. voor de activiteiten waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, door het AFK op grond
van deze of een andere regeling of binnen de Amsterdamse Basisinfrastructuur in het
kader van het Amsterdamse Kunstenplan 2021-2024, al subsidie is verleend;
d. gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de te verlenen subsidie niet of in
onvoldoende mate zal worden besteed aan de activiteiten waarvoor de subsidie is bedoeld;
e. door toekenning van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden.

PARAGRAAF 2

Aanvraagprocedure
ARTIKEL 2.1 INDIENINGSVEREISTEN AANVRAAG
1. Een subsidie als bedoeld in de regeling wordt via het digitaal formulier op de website
www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl aangevraagd.
2. De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:
a. volledig ingevuld aanvraagformulier;
b. cultuurcoachplan van maximaal 10 pagina’s (inclusief urenspecificatie);
c. afschrift van de statuten van de aanvrager of de penvoerder en de samenwerkingspartner;
d. uittreksel Kamer van Koophandel van de aanvrager of de penvoerder en de
samenwerkingspartner van maximaal drie maanden oud;
e. jaarverslag over 2020;
f.

cv of beknopte biografie van de cultuurcoach(es) of, indien de cultuurcoaches nog niet
bekend zijn, een profielschets van de beoogde cultuurcoach(es) en hoe deze geworven
wordt(worden).

3. Indien de aanvraag wordt gedaan door een penvoeder is in aanvulling op het tweede lid
een samenwerkingsverklaring tussen de penvoerder en de samenwerkingspartner vergezeld
van een machtiging met handtekening van een tekenbevoegde vertegenwoordiger van de
penvoerder en samenwerkingspartner verplicht.

ARTIKEL 2.2 INDIENING AANVRAAG
1. Aanvragen kunnen vanaf maandag 15 november 2021 09.00 uur tot vrijdag 3 december 2021
16.00 uur worden ingediend.
2. Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst daarvan.
Als tijdstip van indiening geldt daarbij het moment waarop de aanvraag compleet is.
3. Het AFK kan nadere eisen stellen aan (de wijze van) aanvragen, welke op de website zullen
worden gepubliceerd.
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PARAGRAAF 3:

Beoordeling
ARTIKEL 3.1 BEOORDELINGSCRITERIA
1. Aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria getoetst:
a. vormgeving van het aanbod
b. verbinding met de stad
c. profiel van de cultuurcoach(es)
d. urenspecificatie van de cultuurcoach(es).
waarbij alle beoordelingscriteria even zwaar wegen.
2. In de toelichting op deze regeling zijn de beoordelingscriteria verder uitgewerkt.

ARTIKEL 3.2 ADVISERING, HONORERING EN SUBSIDIEHOOGTE
1. Aanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan één of meer adviseurs.
2. Aan de adviseurs wordt een oordeel gevraagd over de mate waarin een aanvraag voldoet
aan de in artikel 3.1 opgenomen criteria.
3. De adviseurs adviseren over de subsidiehoogte.

ARTIKEL 3.3 BESLUIT
Besluiten over aanvragen worden genomen binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.
Het AFK kan besluiten de beslistermijn met acht weken te verlengen en doet daarvan voor afloop
van de hiervoor genoemde termijn van dertien weken mededeling aan de aanvrager.

PARAGRAAF 4

Verplichtingen bij verlening, verantwoording en vaststelling
ARTIKEL 4.1 AAN DE SUBSIDIE VERBONDEN VERPLICHTINGEN
1. De subsidieontvanger of penvoerder meldt onverwijld aan het bestuur als:
a. de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet of niet geheel zullen plaatsvinden;
b. er een wijziging in de scholen plaatsvindt;
c. niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; of
d. er aanzienlijke inhoudelijke of zakelijke wijzigingen zijn ten opzichte van het plan op basis
waarvan subsidie is verstrekt.
2. De subsidieontvanger of penvoerder neemt deel aan monitoring en evaluatie en de
deskundigheidsbevordering van cultuurcoaches door Mocca en neemt deel aan het jaarlijkse
BRC-onderzoek van het Rijk.
3. De cultuurcoach beschikt op het moment dat deze de gesubsidieerde activiteit gaat uitvoeren
op een school, over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en lesbevoegdheid. Lesbevoegdheid
blijkt uit een diploma/ certificaat of, wanneer deze ontbreekt, een ruime ervaring in lesgeven en
een akkoordverklaring van de school met de inzet van de onbevoegde cultuurcoach.
4. De subsidieontvanger of penvoerder dient een intentieverklaring te overleggen waaruit blijkt
met welke scholen in de subsidieperiode actief wordt samengewerkt.
5. In aanvulling op de in het eerste tot en met vierde lid genoemde verplichtingen kan het bestuur
bij beschikking andere verplichtingen aan de subsidie verbinden.
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ARTIKEL 4.2 BEVOORSCHOTTING
De verleende subsidie wordt per kalenderjaar vallend in de gesubsidieerde periode
aan de subsidieontvanger of penvoerder bevoorschot.

ARTIKEL 4.3 INDIENINGSVEREISTEN VERANTWOORDING
1. Voor de (aanvraag tot) vaststelling van de subsidie dient de subsidieontvanger of penvoerder
binnen drie maanden na afloop van de gehele subsidieperiode een inhoudelijke en een
financiële verantwoording in conform de daartoe gegeven richtlijnen van het AFK.
2. De financiële verantwoording wordt voorzien van (minimaal) een samenstellingsverklaring
conform de daartoe gegeven richtlijnen van het AFK.

ARTIKEL 4.4 BESLISTERMIJN VASTSTELLING
1. Het bestuur stelt de subsidie vast binnen 16 weken na ontvangst van de complete
verantwoording over de gehele subsidieperiode.
2.	Het bestuur kan de in het eerste lid genoemde termijn voor ten hoogste 6 weken
verdagen,onder schriftelijke mededeling aan de aanvrager.

PARAGRAAF 5

Slotbepalingen
ARTIKEL 5.1 INWERKINGTREDING
Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en is te raadplegen op
www. amsterdamsfondsvoordekunst.nl

ARTIKEL 5.2 CITEERTITEL
Deze regeling wordt aangehaald als: regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024.

Goedgekeurd door het bestuur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst
Laurien Saraber
directeur-bestuurder
Vastgesteld door het college van B en W van de gemeente Amsterdam in haar vergadering
van 9 november 2021.

Femke Halsema, 						Peter Teesink,
burgemeester 						gemeentesecretaris
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COLOFON
De regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024 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/
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