Cultuur Verbindt Roosendaal
Werksessie Cultuurfonds
18 april
19.30-21.30

Werksessie Cultuurfonds
Sessie van 19.30 – 21.30
Inleiding (5 min)
1. Globale opzet met randvoorwaarden en middelen (10 min)
2. Toelichting aanpak werksessie (10 min)
3. Werksessie in groepjes a.h.v. casussen (45 min.)
4. Plenaire Terugkoppeling (45 min)
Afsluiting (5 min)

Opzet Cultuurfonds
1. Aanjaagregeling in de vorm van snelloket (met
vouchers) ter stimulering van kleinschalige initiatieven
en aanjaagbudget voor culturele aanjagers/experts

2. Makersfonds ter stimulering van kunstprojecten,
waaronder domein- en discipline overstijgende
projecten door professionele makers
3. Activiteitensubsidie (vanaf 1/10/2018) ter stimulering
van passieve en actieve cultuurparticipatie

Kernpunten
a. Doel van de regeling
b. Waar moet aanvraag aan voldoen
c. Beoordelingscriteria mbt de inhoud van aanvraag
d. Subsidiebedragen en aanvraagtermijnen
d. Procedure van aanvragen en beoordeling
e. Evaluatie en verantwoording
f. Zichtbaar maken van project in kader van
transparantie en samenwerking

Middelen Cultuurfonds
Lasten

2018

2019

Aanjaagbudget

€ 20.000

€ 20.000

Snelloket

€ 20.000

€ 20.000

Makersfonds

€ 80.000

€ 80.000

€-

€ 110.000

Uitvoering*

€ 10.000

€ 20.000

Totaal

€ 130.000

€ 250.000

Baten

2018

2019

Activiteitensubsidie

Structurele subsidie
Incidentele subsidie
Activiteitensubsidie

€ 30.000
€ 100.000

€ 30.000
€ 100.000**
€ 120.000

Totaal

€ 130.000

€250.000

*De uitvoeringskosten worden grotendeels uit subsidiebudget betaald
** Het is nog onzeker of dit bedrag ook in 2019 wordt toegekend

Aanjaagbudget
Budget dat Cultuurfonds vrij kan besteden aan:
- inzet van een expert zoals cultuuraanjager of regiekunstenaar in kader
van community art en buurtcultuur projecten
- Projectleider voor organiseren/coördineren festival (amateur)kunst
- Onverwachte kansen die zich voordoen en waar co-finaciering voor
nodig is
Vragen
-Voor welke andere situaties ?
-Moet hier een aparte procedure of regeling voor komen?
-Moet het voorgelegd worden aan het netwerk?

Snelloket
-Voor kleine culturele initiatieven, activiteiten, workshops
-Eenvoudig aan te vragen met een eenvoudig aanvraagformulier
-Een bedrag in de vorm van vouchers van € 500 tot € 2.000
-Hele jaar door de mogelijkheid om aan te vragen
-Binnen twee weken antwoord van netwerkcoördinator
-Evaluatie in vorm van nagesprek en beeldmateriaal
-geen onderscheid tussen amateur- en professionele kunst
-geen onderscheid in passieve en actieve kunstbeoefening
-Aanvrager hoeft geen rechtspersoon te zijn of organisatie
-Het gaat om 1-malige niet structurele activiteiten

Makersfonds
- Voor professionele makers van autonome kunstprojecten en

-

professionele makers die uit artistieke overweging een project
realiseren met amateurs /bewoners of specifieke doelgroep
Extra aandacht voor discipline- en domeinoverstijgende projecten
Welke andere (artistiek) inhoudelijke criteria zijn belangrijk?
Overige voorwaarden zoals Co-financiering, eigen bijdrage enz..
Moet maker uit Roosendaal komen?
Aanvraag procedure: Indieningstermijn ,hoe vaak per jaar, projectplan
met begroting of aanvraagformulier
Hoogte subsidiebedrag? Minimum en/of maximum %-e van begroting
Wie beoordeeld aanvragen?Een adviescommissie, hoe samengesteld?
Tendersysteem, volgorde van binnenkomst, enz..

Activiteitensubsidie
- Voor amateurkunst, culturele wijkactiviteiten, evenementen en
festivals binnen alle kunstdisciplines
- Welke andere (artistiek) inhoudelijke criteria?
- Overige voorwaarden zoals Cofinanciering, eigen bijdrage enz..
- Aanvraag procedure: Indieningstermijn ,hoe vaak per jaar, projectplan
met begroting of aanvraagformulier
- Hoogte subsidiebedrag? Minimum en/of maximum %-e van begroting
- Wie beoordeeld aanvragen?Een adviescommissie, hoe samengesteld?
- Wie kan aanvragen? wel/geen rechtspersoon? Alleen inwoners van
Roosendaal?
- Wel of geen tendersysteem?

Casussen
1. Prototype ShortFilmfestival
2. 40-jarig bestaan fotoclub Wouw
3. Theaterhuis, Roosendaals Treffen
4. Theatervoorstelling de Gelaarsde kat

Overige Dienstverlening
1.Uitwisselen van kennis en kunde
2.Ondersteuning bij communicatie
3.Uitruil van materialen, techniek, decor’s, kostuums
4.Gebruik maken van elkaars netwerk
5.Vrijwilligers die willen helpen bij activiteiten
6.Transport van materialen en vervoer van mensen
7.Zoek ook de verbinding in artistieke zin, maar ook in
bereik grotere of juist specifieke doelgroep
8. Wat nog meer?

