
Richtlijnen vervolg subsidieaanvraag Meerjarige 
Activiteitensubsidies 2013-2016 voor producerende 
instellingen, periode 2015-2016 

U dient een aanvraag voor Meerjarige Activiteitensubsidie digitaal in via de website van 
het Fonds Podiumkunsten. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien 
deze volledig en tijdig is ingediend. Houdt u aan het per onderdeel aangegeven 
maximum aantal pagina’s. Uw totale plan mag maximaal 12 MB groot zijn.

Uw subsidieaanvraag bevat:
1. een volledig ingevuld aanvraagformulier
2. een volgens de richtlijnen uitgewerkt inhoudelijk plan. In uw aanvraag voor 2013-2014 
bestond dit inhoudelijk plan uit een algemeen inhoudelijk plan, een beschrijving van de 
activiteiten per podiumcircuit en een toelichting op de begroting. In deze vervolgaanvraag 
vragen we alleen om de beschrijving van de activiteiten per podiumcircuit en een 
algemene toelichting op de ontwikkeling van uw financiën. Indien u een toeslag voor 
innovatie heeft ontvangen vragen we u om ook daaraan aandacht te besteden in het 
plan. 

A. Beschrijving van de activiteiten per podiumcircuit: 

Klein, Midden, Groot (per circuit maximaal drie pagina’s)
Geef hieronder een concrete beschrijving van de activiteiten die u in de periode 2015-
2016 gaat uitvoeren en waarvoor u meerjarige activiteitensubsidie bij het Fonds 
Podiumkunsten aanvraagt. U doet dat per podiumcircuit waar uw producties hoofdzakelijk 
voor bedoeld zijn: klein, midden of groot. Bij uitvoeringen die niet op reguliere podia 
plaatsvinden wordt de locatie op basis van het te verwachten bezoekersaantal 
aangemerkt als klein, middelgroot of groot. 

Podiumcircuit Klein: kleine zalen tot en met 200 stoelen. 
Denk aan: de kleine zalen van vlakkevloertheaters en van sommige schouwburgen, 
kleine muziekpodia, kleine bijzondere uitvoeringslocaties. 
Podiumcircuit Midden: middelgrote zalen van 201 t/m 400 stoelen
Denk aan: kleine en sommige middenzalen van schouwburgen, de kleine of middenzaal 
van concertgebouwen, grote zalen van vlakkevloertheaters, middelgrote 
bijzondere/incidentele/buiten- locaties.
Podiumcircuit Groot: grote zalen van meer dan 400 stoelen
Denk aan: de grote zalen van schouwburgen en concertgebouwen, grote 
bijzondere-/incidentele-/buitenlocaties.

Alle activiteiten voor één bepaald circuit behandelt u samen. Uw activiteitenplan valt dus 
in maximaal drie deelplannen uiteen. Als een activiteit in meerdere circuits speelt, 
beschrijft u de activiteit onder het circuit waarvoor deze in de eerste plaats of gemiddeld 
genomen bestemd is (wat betreft kosten en te verwachten publieksbereik). In ieder circuit 
dat voor u relevant is, besteedt u in ieder geval aandacht aan de volgende punten:

a) artistieke beschrijving: concept en uitwerking van de producties die u gaat 
spelen;

b) complexiteit van de activiteiten: Op basis van uw beschrijving bij dit onderdeel, 
is de subsidiehoogte per uitvoering bepaald in de beschikking 2013-2014. We 
vragen u om ook in de aanvraag 2015-2016 per productie een inschatting te 
geven wat de kostenratio is, dat wil zeggen de kosten die gemaakt moeten 
worden om een bepaald soort aanbod te maken. Daarbij kunt u denken aan het 
aantal uitvoerenden op het podium, complexiteit van montage, techniek, 
decor; muzikale begeleiding; bijzonder instrumentarium, het creëren van 
nieuw werk zoals libretto's, composities en theaterteksten etc.; 

c) planning: de periode waarin de activiteiten en de voorbereidingen 
daarvoor plaatsvinden. 



B. Toelichting op de ontwikkelingen in uw financiële situatie 
(maximaal één pagina)
Geef een beknopte beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen in uw financiële 
huishouding. Ga hierbij in ieder geval in op de inkomstenkant van uw begroting: Hoe 
ontwikkelen de publieksinkomsten zich? Heeft u de ambities op het gebied van publieke 
en private financiering gerealiseerd en wat zijn uw ambities voor 2015-2016 op dit vlak? 
Hoe kunt u in de komende jaren financiële tegenvallers opvangen? 

C. Indien van toepassing: toeslag voor innovatie (maximaal één 
pagina)
Indien u een toeslag voor innovatie ontvangt in de lopende subsidieperiode: geef een 
korte reflectie op de resultaten tot dusverre en een uitwerking van de plannen voor 2015 
en 2016.

Beslistermijn
Wij streven ernaar om u uiterlijk acht weken na de indiendatum schriftelijk te informeren 
over het besluit. 

Wijze van indienen
Aanvragen dienen voor 1 mei 2014, 17.00 uur digitaal te worden ingediend via de 
website van het Fonds.

Heeft u vragen?
Als u vragen heeft bij het invullen van de aanvraag, neemt u dan contact op met het 
Fonds Podiumkunsten. Telefoon 070 – 7072700.


