Toelichting Deelregeling programmeringssubsidies
Fonds Podiumkunsten, onderdeel subsidie
kleinschalige of incidentele programmering (SKIP)
1. Inleiding
Met de Deelregeling programmeringssubsidies beoogt het Fonds Podiumkunsten de
kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten te stimuleren en het publieksbereik voor de
podiumkunsten te vergroten.
De Deelregeling bevat vijf verschillende subsidievormen, die ieder op een eigen groep
instellingen gericht zijn:
 programmeringssubsidie reguliere programmering in theater- en concertzalen;
 programmeringssubsidie kleinschalige of incidentele programmering;
 programmeringssubsidie festivals;
 programmeringssubsidie podia popmuziek;
 programmeringssubsidie incidentele concerten popmuziek;
 programmeringssubsidie festivals popmuziek.
Deze worden hieronder toegelicht. Na de inhoudelijke toelichting volgt nog een aantal
algemene opmerkingen die voor alle subsidies gelden.
De regeling programmeringssubsidies is erop gericht om de aansluiting tussen vraag en
aanbod in de podiumkunsten te verbeteren. Podia en festivals zijn hierin een onmisbare
partner. Met de regeling beoogt het Fonds Podiumkunsten om de programmering van
allerlei vormen van kwaliteitsaanbod en het publieksbereik daarvan te bevorderen, via
een landelijk gespreid en gevarieerd circuit van podia en festivals. Het Fonds
Podiumkunsten stelt met de nieuwe regeling de kunst van het programmeren centraal.
Programmerende instellingen kunnen subsidie ontvangen op basis van de kwaliteit van
hun bedrijfsvoering, programmering en publieksvisie. De regeling kan ten goede komen
aan de programmering van zowel gesubsidieerd aanbod, als aanbod dat weinig
overheidsmiddelen voor productie ontvangt. Door de financiële risico’s te verkleinen
wordt het voor aanvragers aantrekkelijker om bepaalde hoogwaardige voorstellingen en
concerten te programmeren. Zo wordt via de ‘vraagzijde’ van de sector op een gezonde
economische basis de ontwikkeling van kwaliteitsaanbod gestimuleerd.

2. Kleinschalige of incidentele programmering
algemeen
Een programmeringssubsidie kleinschalige of incidentele programmering (hierna: SKIP)
is een bijdrage voor de presentatie van voorstellingen of concerten, voor een passend
publiek. Het Fonds Podiumkunsten beoogt hiermee landelijk de presentatie en het
publieksbereik van een gevarieerd kwaliteitsaanbod te versterken. Deze subsidie richt
zich op een zeer diverse groep aanvragers: van heel kleine muziekpodia die slechts een
paar concerten per jaar organiseren tot grote schouwburgen in de regio die bijvoorbeeld
meer hoogwaardig dansaanbod, muziektheater of toneel willen programmeren, of zalen
met ambities voor een specifieke concertreeks van bijvoorbeeld wereld- of kamermuziek,
of urban dansprogrammering. Er worden (in tegenstelling tot de bij SRP) geen eisen
gesteld aan het aandeel producties die door rijk, gemeente of provincie zijn
medegefinancierd. Dit subsidie is juist ook interessant voor aanvragers die veel
ongesubsidieerd aanbod programmeren. Gemeenschappelijk is dat het gaat om
interessante, ondersteuningswaardige programmering. De beoordeling is uitsluitend
gebaseerd op de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd, niet op de volledige
programmering van de aanvrager. Naarmate de subsidiebehoefte groter is, is de
toets ook strenger.
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een instelling eerst een verzoek
indienen op basis waarvan hij door het Fonds Podiumkunsten kan worden
aangewezen als SKIP-podium. Het aanvragen van het (tekort)subsidie per
voorstelling gebeurt vervolgens achteraf, dus nadat de voorstellingen of concerten

hebben plaatsgevonden. Een aanvrager weet dus vooraf dat hij voor subsidie in
aanmerking komt, alleen de hoogte van het subsidie wordt achteraf vastgesteld.
Een aanwijzing op basis van de SKIP kan niet worden gecombineerd met het ontvangen
van een (andere) subsidie op basis van de Programmeringsregeling.
wie kan aanvragen
Alleen organisaties die zijn aangewezen als SKIP-podium kunnen subsidieaanvragen
doen. Aanwijzing als SKIP-podium is mogelijk als een aanvrager op een bepaalde locatie
minimaal 6 voorstellingen of concerten op het gebied van professionele podiumkunsten
programmeert. Het kan daarbij gaan om een professioneel podium, maar ook om een
andere locatie, zoals bijvoorbeeld een kerk of dorpshuis. Om als SKIP-podium te worden
aangewezen, moet de aanvrager zowel artistiek als financieel eindverantwoordelijk zijn
voor de programmering op die locatie.
Hoe wordt een verzoek beoordeeld
Alle verzoeken tot aanwijzing als SKIP-podium die aan de eisen voldoen, worden
getoetst aan de volgende criteria:
a)
artistieke positie van de aanvrager;
b)
publieksfunctie van de aanvrager;
c)
bijdrage aan pluriformiteit;
d)
bijdrage aan geografische spreiding.
Voor de toets van criterium a wordt gekeken naar de artistieke positie die de aanvrager
als uitgangspunt neemt bij het samenstellen van zijn programmering. Het gaat dus om
een plaatsbepaling, het antwoord dat de aanvrager geeft op de vraag waar hij in
artistieke zin voor staat.
Voor de toets van criterium b wordt gekeken naar de rol van de aanvrager ten opzichte
van het publiek in zijn omgeving. Omschrijft de aanvrager helder op welke
publieksgroepen hij zich richt en waarom?
Criterium c betreft de mate waarin het podium bijdraagt aan de pluriformiteit van
getoonde disciplines en genres op het totaal van podia en het publiek daarvoor. Het gaat
zowel om de bijdrage aan de pluriformiteit binnen het totaal van podia (niet op het
aanvragende podium zelf) en aan pluriformiteit van type en omvang van zalen, als om de
bijdrage aan de verscheidenheid in het getoonde aanbod in de vestigingsplaats.
Criterium d betreft de bijdrage aan de regionale spreiding. Er wordt gekeken naar de
plaats die het podium inneemt in de landelijke culturele infrastructuur.
Criteria a en b worden primair ‘los’ getoetst en spitsen zich toe op de aanvrager zelf. De
toets op de bijdrage aan de pluriformiteit en de spreiding is vergelijkenderwijs op basis
van het totaal van de aanvragen. Dit hangt samen met het feit dat het Fonds
Podiumkunsten bij deze subsidievorm ook streeft naar een evenwichtige portefeuille van
gehonoreerde aanvragen. Deze criteria spelen met name een rol als er anders sprake
zou zijn van een in beleidsmatig opzicht onwenselijke lacune.
werkwijze
De verzoeken om aangewezen te worden als SKIP-podium worden eens per twee jaar in
één aanvraagronde behandeld. De bijbehorende indiendatum wordt bekendgemaakt via
de website van het Fonds Podiumkunsten. Het Fonds Podiumkunsten kan over
verzoeken advies vragen aan een adviescommissie met expertise op dit specifieke
terrein. De commissie toetst verzoeken aan de criteria uit de regeling.
Organisaties worden voor een periode van twee jaar aangewezen als SKIP-podium In die
periode kunnen aanvragen worden ingediend voor bijdragen in de tekorten van alle
concerten of voorstellingen waarop de aanwijzing betrekking heeft.
hoogte subsidie
Bij het aanwijzen van een organisatie als SKIP-podium wordt, op basis van soort
programmering en de omvang daarvan, een maximaal subsidiebedrag per jaar
vastgesteld. Het absolute maximum is € 25.000 per jaar, maar in de meeste
gevallen zal er een lager individueel maximum zijn.

Subsidieaanvragen worden per kwartaal gedaan, na het verrichten van de activiteiten.
Het subsidie dat het SKIP-podium krijgt bedraagt 50% van het tekort op de voorstellingen
of concerten in het afgelopen kwartaal. Het tekort wordt als volgt berekend: de
uitkoopsommen of brutogages minus de totale entree-inkomsten.
Voor aanvragers met een maximale subsidiebehoefte van € 5.000 geldt een opslag van
50% op de uitkoopsommen of brutogages.
Om het totale budget zo optimaal mogelijk te benutten kan het totaal van de maximum
bedragen die aan aanvragers worden beschikt hoger zijn dan het budget feitelijk toelaat.
Daarom is er ook een financieel plafond, dat betrekking heeft op een kalenderjaar en op
de website van het Fonds Podiumkunsten wordt gepubliceerd.
Per kwartaal wordt eerst gekeken of het volgens de regels afhandelen van alle
ingediende aanvragen ertoe zou leiden dat het plafond wordt overschreden. Als dat zo is
– en het budget dus onvoldoende blijkt te zijn om alle voor subsidie in aanmerking
komende aanvragen volledig te honoreren – worden de aanvragen allemaal voor
eenzelfde percentage van het totaal gehonoreerd. Dat betekent dat als alle aanvragen
gezamenlijk goed zijn voor een subsidiebedrag van € 200.000, maar er nog maar €
150.000 beschikbaar is, alle aanvragers ¾ van het bedrag ontvangen dat zij bij
voldoende budget zouden hebben gekregen. Bij de berekening wordt eerst gekeken naar
het individuele maximum.

3. Indiening en behandeling
wijze van indiening
Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van een aanvraagformulier dat bij de
betreffende subsidievorm hoort. Aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van het
Fonds Podiumkunsten. De activiteiten moeten worden beschreven aan de hand van een
aantal door het Fonds Podiumkunsten geformuleerde vragen. De aanvraag en de daarbij
behorende informatie is leidend voor toetsing of de aanvrager in aanmerking komt voor
subsidie. Het is dus van belang dat de aanvraag helder is en een goed beeld geeft.
Alleen als de aanvraag op tijd is ingediend, het aanvraagformulier juist is ingevuld en alle
gevraagde informatie is bijgesloten, kan de aanvraag in behandeling worden genomen.
Het Fonds Podiumkunsten vraagt geen nadere informatie op als de aanvraag
onvoldoende helder is. Informatie en bijlagen die te laat worden ingediend, worden niet
meegenomen in de beoordeling van de aanvraag.
geen subsidie
Een aanvrager die eerder subsidie van het Fonds Podiumkunsten heeft ontvangen, maar
zich niet aan de aan dat subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen heeft
gehouden kan in beginsel twee jaar lang niet opnieuw aanvragen. De achtergrond van
deze regeling is dat het Fonds Podiumkunsten aanvragers in principe het vertrouwen
geeft dat zij het subsidie juist gebruiken. Als dat vertrouwen wordt beschaamd, geldt in
beginsel voor een periode van twee jaar een aanvraagblokkade. In beginsel, omdat wel
gekeken wordt naar de aard en ernst van de overtreding.
Verder kan een aanvraag worden afgewezen als die te vaag of onduidelijk is over de
activiteiten, en daardoor niet goed kan worden beoordeeld.
Uitgangspunt van de Programmeringsregeling is dat maar een soort subsidie per
aanvrager wordt verstrekt. Het combineren van meerdere subsidies is dus in beginsel
niet mogelijk. Wel kan er tussen subsidievormen gewisseld worden, maar er zal in dat
geval geen sprake zijn van gelijktijdige subsidie op basis van verschillende onderdelen
van deze regeling. Uitzondering is er voor de combinatie van een subsidie op basis van
de SRP (paragraaf 2) en een aanwijzing als kernpodium popmuziek (paragraaf 6).
4. Verplicht melden van veranderingen
Veranderingen die wezenlijk zijn voor de subsidiëring moeten worden gemeld.
Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de aanvrager van gedachten verandert en de
activiteit niet of anders uitvoert. Ook kan in het subsidiebesluit een verplichting zijn
opgenomen op grond waarvan specifieke zaken gemeld moeten worden.
Als achteraf blijkt dat er sprake is van een wezenlijke verandering die niet is

gemeld, kan het Fonds Podiumkunsten het subsidie lager vaststellen of zelfs helemaal
intrekken. Dit is geheel voor risico van de aanvrager. In geval van twijfel kan een
aanvrager contact opnemen met het Fonds Podiumkunsten om te bepalen of er sprake is
van een wezenlijke wijziging.
5. Tot slot
Deze toelichting moet worden gelezen in combinatie met de Deelregeling
programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten. Als u vragen hebt of meer informatie
wilt, kunt u contact met ons opnemen.

