
 

FAQ Buiteneditie 

 

Mag je als je eerder een toekenning hebt ontvangen, weer aanvragen? 

Nee. Deze buiteneditie is een voortzetting van de regeling. Als je al eerder een 

balkonscènes toekenning hebt gekregen dan kan je nu niet meer aanvragen. 

 

We maken met twee uitvoerenden een project, kunnen we beide een aanvraag 

indienen? 

Nee, er kan per project een aanvraag worden gedaan, niet per uitvoerende. De gages van 

meerdere uitvoerenden kunnen natuurlijk wel worden ondergebracht in één projectbegroting.  

 

Kan ik ook aanvragen als ik andermans repertoire uitvoer (coverbands, jazztrio’s 

etc.)? 

Dit kan, zolang de uitvoerenden aantoonbaar actief zijn als professioneel podiumkunstenaar 

in Nederland.  

 

Ik ben programmeur bij een podium en wil iets opzetten met artiesten. Mag ik 

aanvragen voor de artiesten? 

Nee, een podium kan op geen enkele manier aanvragen.  

 

Ik organiseer concerten voor dit ensemble via mijn stichting. Kan ik aanvragen? 

Ja, mits de stichting niet al meerjarige ondersteuning van het Fonds ontvangt. 

 

Kan een eenmanszaak een aanvraag indienen? 

Een eenmanszaak is eigenlijk een individu. Als de betaalinfo aansluit kan het, maar de naam 

van de aanvrager en het bankafschrift moeten wel overeenkomen. 

 

Mag ik aanvragen als ik als professional samenwerk met amateurs (bijvoorbeeld als 

dirigent van een koor, of als regisseur van een amateurtheatergroep)? 

Nee. Hiervoor verwijzen we je graag door naar het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

 

Kan ik ook aanvragen voor een activiteit die geheel online plaatsvindt? 

Nee, balkonscènes richt zich op het live-element: activiteiten waar het publiek direct bij 

aanwezig is. Wel kunnen online activiteiten zoals live-streams een aanvullend onderdeel zijn 

van het publieksbereik en kan online aandacht worden gevraagd voor de activiteiten. 

 

Mag ik op reguliere podia spelen? 

Dat mag, mits het gaat om een buitenactiviteit en om een niet door het Fonds gesubsidieerd 

podium. Laat wel in je begroting zien dat de uitkoopsommen die betaald worden niet 

toereikend zijn en er dus aanvulling voor de gages van de uitvoerenden nodig is. 

 

Hoe weet ik of een podium al gesubsidieerd is? 

Via deze link kan je alle door het Fonds gesubsidieerde podia vinden. 

 

Mag ik ook concerten organiseren in mijn eigen privétuin of op 

mijn eigen balkon? 

Dat kan, zolang je er een fysiek publiek mee bereikt (bijvoorbeeld je 

buren). Als je meer dan één concert organiseert, is het wel de 

https://fondspodiumkunsten.nl/nl/toekenningen/programmeringsregeling_voor_podia_en_festivals/


 

bedoeling dat steeds een ander publiek wordt bereikt. Dit kan bijvoorbeeld ook met een 

aanvullend publiek via een live-stream. 

 

Geldt de regeling ook met terugwerkende kracht? 

Nee, de regeling geldt alleen voor toekomstige voorstellingen die plaatsvinden tussen half 

mei en eind augustus. 

 

Moet ik na het indienen afwachten tot ik een toekenning heb voordat ik mag 

beginnen? 

Een aanvrager mag beginnen voordat een toekenning bekend is, maar dan gebeurt dat wel 

op eigen risico. Het Fonds probeert zo snel mogelijk alle aanvragen te beoordelen. Een 

ingediende subsidieaanvraag geeft geen garantie op daadwerkelijke toekenning. 

 

Mag ik een aanvraag Balkonscènes gebruiken als aanvullend deel van een groter 

dekkingsplan (van bijvoorbeeld een grote productie)? 

Balkonscènes is bedoeld voor incidentele kleinschalige live-uitvoeringen die op korte termijn 

kunnen plaatsvinden. Het subsidie moet toereikend zijn voor het gehele project.  

 

Kan ik ook andere kosten dan gages meenemen in de beknopte begroting? 

Belangrijk is dat de uitvoerenden een toereikende gage ontvangen. Volledige uitgaven aan 

apparatuur of opnames, of kosten voor het organiseren en uitvoeren van optredens 

georganiseerd door of op een door het Fonds gesubsidieerd podium of festival, vallen niet 

onder deze subsidie.  

 

Mag ik de inkomsten uit een eventuele kaartverkoop houden? 

Dat mag. 

 

Is het aangevraagde bedrag inclusief of exclusief BTW? Hoe moet ik een ontvangen 

subsidie verantwoorden naar de belastingdienst? 

Het uiteindelijke toegekende subsidie is inclusief de eventuele BTW. Houd hier dus rekening 

mee. Op onze website vind je verdere informatie over het ontvangen van subsidie in relatie 

tot belastingen: 

https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/ontvangsten_van_het_fonds_en_de_belastingen/  

 

Vergroot eerder indienen mijn kans op een honorering? 

Nee. Alle aanvragen worden na ontvangst, en na het sluiten van het loket, door middel van 

loting in een willekeurige volgorde gezet. De aanvragen worden vervolgens op volgorde 

afgehandeld. Eerder indienen betekent dus niet dat er een grotere kans op honorering is. 

 

Kan ik het beste nu al een inlogcode aanvragen, als ik die nog niet heb? 

Ja. Vanwege de verwachte drukte is het beter om nu vast je inlogcode aan te laten maken. 

Dit kan namelijk een werkdag duren. Kijk hiervoor op Mijn Fonds.  
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