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In de AMF-subsidiewijzer vind je informatie over het aanvragen van subsidie bij een aantal 

instanties. De subsidiewijzer is een levend document, dat bijgewerkt wordt zodra nieuwe 

informatie beschikbaar is. De AMF-leden kunnen aan de actualiteit van dit document 

bijdragen door subsidiemogelijkheden én ervaringen met subsidieaanvragen door te geven 

aan de penningmeester van de AMF (penningmeester@amf.nl). 

 

Federatie 

Subsidiegever AMF 

Aard Projectgebonden 

Website www.apeldoornsemuziekfederatie.nl  

Toelichting Vanuit de structurele subsidie worden jaarlijks een muziekevenement 
voor de jeugd en een festival voor de aangesloten vereniging 
georganiseerd. Daarnaast bemiddelt de AMF bij aanvragen voor 
subsidies bij derden. Voorwaarde voor een bijdrage vanuit de reserves 
van de AMF is dat er een brede deelname vanuit de leden van de AMF 
wordt gezocht. 

Indiening In samenspraak met bestuur AMF 

Opmerkingen Subsidie wordt opgenomen in de AMF-begroting die moet worden 
goedgekeurd door de ALV. 

 

Gemeentelijk 

Subsidiegever Gemeente Apeldoorn 

Aard Structureel 

Website www.apeldoorn.nl/ter/bb-online-amateurkunst-subsidie  

Toelichting Iedere amateurvereniging heeft in principe recht op gemeentelijke 
subsidie. Aan subsidieverlening is als voorwaarde verbonden dat het 
muziekgezelschap is aangesloten bij een koepelorganisatie, i.c. de AMF. 

Indiening Zelf 

Opmerkingen  

 

Gemeentelijk 

Subsidiegever Gemeente Apeldoorn 

Aard Incidenteel 

Website www.apeldoorn.nl/ter/bb-online-amateurkunst-subsidie  

Toelichting Voor specifieke projecten kan incidenteel subsidie worden aangevraagd. 
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat speciale doelgroepen worden 
betrokken en/of dat kunstvormen worden gecombineerd. 

Indiening Zelf of via de AMF 

Opmerkingen  
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Gemeentelijk 

Subsidiegever Gemeente Apeldoorn 

Aard Project / evenement 

Website www.apeldoorn.nl/projectenregeling-cultuur  

Toelichting Aanvragen moeten passen binnen het cultuurbeleid van gemeente 
Apeldoorn.  
 Het aangevraagde subsidiebedrag is maximaal 50% van de totale 

begroting, met een minimum van € 500,- en een maximum van 
€10.000,-. 

 Alleen verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen 
voor de Projectenregeling Cultuur.  

 Reguliere activiteiten van een instelling komen niet in aanmerking 
voor de Projectenregeling Cultuur.  

 Bij bestaande of terugkerende initiatieven moet er sprake zijn van 
vernieuwing of ontwikkeling.   

 Het project vindt uiterlijk één jaar na de verleende subsidie plaats.  
 Culturele instellingen die al subsidie hoger dan € 75.000,- ontvangen 

van de gemeente Apeldoorn kunnen de Projectenregeling Cultuur 
niet aanvullend aanvragen. Wel mogen zij participeren in een project 
dat in aanmerking komt voor deze projectenregeling. 

Indiening De aanvraag (rechtstreeks of via de AMF) moet minimaal 6 weken voor 
aanvang van het project zijn ingediend.  

Opmerkingen  

 

Landelijk 

Subsidiegever Oranjefonds 

Aard Projecten en andere 

Website www.oranjefonds.nl 

Toelichting  Qua doel voldoende raakvlakken hebben met de missie en 
doelstelling van het Oranje Fonds; behoren tot de doelgroep waar het 
Oranje Fonds zich op richt;  

 Bij ons aankloppen met de juiste aanleiding;  
 Voldoen aan de algemene richtlijnen;  
 Voldoen aan eventuele specifieke richtlijnen (zoals informele zorg, 

ontmoetingsruimtes of kleinschalige buurtinitiatieven). 

Indiening Zelf of met ondersteuning van de AMF. 

Opmerkingen Zeer informatieve website; verenigingen hebben b.v. instrumenten en 
kleding gesubsidieerd gekregen. 
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Provinciaal 

Subsidiegever Provincie Gelderland 

Aard Kleine artistieke producties en festivals 

Website www.gelderland.nl/Subsidies/kleine-artistieke-producties-en-festivals 

Toelichting U kunt subsidie aanvragen voor het maken van een artistieke productie 
op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media of literaire 
cultuur.  
 De activiteiten vinden plaats in Gelderland;  
 Uw productie of festival start uiterlijk in 2022;  
 Uw culturele productie of festival is éénmalig; 
 De artistieke doelstellingen en wijze van uitvoering van uw productie 

of festival zijn al bekend als u de aanvraag indient; 
 Uw aanvraag is volledig en voorzien van een  goed uitgewerkt 

projectplan waarin de artistieke doelstellingen, de wijze van uitvoering 
en begroting duidelijk staan beschreven; 

 Voor de begroting moet u gebruikmaken van het begrotingsformat. 
 U dient te voldoen aan de COVID-19 richtlijnen die gelden op het 

moment van uitvoering. 
 De artistieke kwaliteit. U kunt maximaal 40 punten scoren voor 

creativiteit, originaliteit en vakmanschap (de minimale eis is 20 
punten). 

 Het regionale belang. U kunt maximaal 20 punten scoren voor 
voorbeeldfunctie voor en zichtbaarheid in een regio en aanwezigheid 
van groeipotentie naar provinciaal belang (de minimale eis is 10 
punten). 

 De toegankelijkheid voor publieksdoelgroepen. U kunt maximaal 20 
punten scoren voor doelgroep en wijze waarop deze wordt bereikt 
(de minimale eis is 10 punten). 

 Het cultureel ondernemerschap. U kunt maximaal 20 punten scoren 
voor organisatievermogen en optimale inzet van middelen (de 
minimale eis is 10 punten). De wijze waarop u de 3 Codes (Faire 
Practice – Good Governance – Diversiteit& Inclusie) toepast, wordt 
hier meegewogen. 

Indiening Zelf of via de AMF. 

Opmerkingen Lijkt complex; ingang om eens iemand te spreken zou handig zijn. 
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