
Bron Aard website Toelichting indiening opmerkingen

AMF project-

gebonden

https://www.apeldoornsemuz

iekfederatie.nl

Desgewenst ondersteunt de AMF subsidie-aanvragen bij 

derden en/of dient de aanvraag voor de vereniging in. 

Voorwaarde voor een bijdrage vanuit de reserves van de 

AMF is dat er een brede deelname vanuit de leden van de 

AMF wordt gezocht.

samenspraak 

met bestuur 

AMF

Gemeente 

Apeldoorn

structureel https://www.apeldoorn.nl/wo

nen-en-leven/sport-

ontspanning-en-

cultuur/subsidies

Iedere amateurvereniging heeft in principe recht op 

gemeentelijke subsidie. Aan susbsidieverlening is als 

voorwaarde verbonden dat het muziekgezelschap is 

aangesloten bij een koepelorganisatie, i.c. de AMF

zelf

Gemeente 

Apeldoorn

incidenteel https://www.apeldoorn.nl/pr

ojectenregeling-cultuur

Voor specifieke projecten kan incidenteel subsidie worden 

aangevraagd. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat 

speciale doelgroepen worden betrokken en/of dat 

kunstvormen worden gecombineerd.

zelf of AMF

Gemeente 

Apeldoorn

project / 

evenement

https://www.apeldoorn.nl/pr

ojectenregeling-cultuur

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.   
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De aanvraag moet minimaal 6 weken voor aanvang van 

het project zijn ingediend. 

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.

Oranjefonds projecten en 

andere

https://www.oranjefonds.nl Qua doel voldoende raakvlakken hebben met de missie en 

doelstelling van het Oranje Fonds;

zelf of AMF zeer informatieve 

website

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, ontmoetings-

ruimtes of kleinschalige buurtinitiatieven).

Verenigingen 

hebben b.v. ook 

wel kleding 

gesusbsidieerd 

gekregen

Provincie 

Gelderland

Kleine 

artistieke 

producties en 

festivals

https://www.gelderland.nl/su

bsidies

Voorwaarden wisselen afhankelijk van het onderwerp. 

Soms moet subsidie via Prins Bernhard cultuurfonds 

worden aangevraagd, niet bij de provincie. Er is een 

specifiek onderwerp voor de jeugd (jeugd-

podiumkunsten)

zelf of AMF lijkt complex, 

ingang om eens 

iemand te 

spreken zou 

handig zijn;

https://www.cultuurfonds.nl/

provinciale-

afdelingen/gelderland
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