
 

 
Richtlijnen aanvraag Tijdelijke deelregeling programmeringsbijdrage podia 
Drenthe, Flevoland en Zeeland 2022 
 
U dient een aanvraag voor een subsidie voor een programmeringsbijdrage voor podia in 
Drenthe, Flevoland en Zeeland in door het volledig ingevulde aanvraagformulier in te sturen. In 
deze richtlijnen vindt u een beschrijving van de inhoud van het aanvraagformulier. Wij 
adviseren u dringend de richtlijnen te volgen, omdat zo de juiste informatie naar boven komt 
om uw aanvraag te beoordelen. 
 
Lees voordat u begint met het invullen van het aanvraagformulier de toelichting bij de regeling. Hierin 
staat beschreven aan welke voorwaarden u moet voldoen om aan te kunnen vragen voor deze 
programmeringsbijdrage. Wees bij het invullen van het aanvraagformulier zo concreet mogelijk en licht 
zo veel mogelijk toe aan de hand van voorbeelden. Voor elk onderdeel in het aanvraagformulier heeft 
u een beperkt aantal woorden. Wij wijzen u erop dat de eisen uit de toelichting op de regeling (omtrent 
bezoekerscapaciteit, aantal voorstellingen, aandeel gesubsidieerd of internationaal aanbod) per 
aanvraag wordt getoetst.  
 
Gevolgen Covid-19 
Uiteraard is het Fonds zich ervan bewust dat de coronacrisis van invloed is op de manier waarop 
podia hebben gefunctioneerd in de afgelopen periode. Vandaar dat we als ijkpunt voor het toetsen van 
de voorwaarden het kalenderjaar 2019 hanteren. De programmeringsbijdrage is bedoeld voor de 
activiteiten in 2022. Wij raden u aan in het aanvraagformulier een goede balans te zoeken tussen een 
reflectie op de gevolgen van de coronacrisis en de uitgangspositie en ambities voor 2022 waarin 
hopelijk zo veel mogelijk de reguliere programmering kan worden getoond en de publiekscapaciteit zo 
goed mogelijk kan worden benut. 

1. Gegevens aanvrager 
Op deze pagina vindt u de gegevens van uw organisatie zoals die bij ons bekend zijn.  

 

2. Gegevens van de aanvraag 
 
2.1 Naam aanvrager en vestigingsplaats podium 
 
2.2 Korte samenvatting (maximaal 100 woorden) 
Geef een korte beschrijving van de missie en visie van het podium. Denk hierbij aan de opdracht die u 
uzelf stelt bij het exploiteren van uw podium en/of de gemeentelijke kaders die aan u worden gesteld. 

 
2.3 Gehele of gedeeltelijke programmering  
U kunt de aanvraag indienen voor de gehele programmering of een gedeelte daarvan. Als u het 
subsidie bijvoorbeeld wilt inzetten voor het ontwikkelen van een bepaalde programmeringslijn in een 
bepaald genre kunt u dat hier aangeven. In de beantwoording van de vragen 2.4 tot en met 2.6 focust 
u vervolgens op het geheel van de programmering of op het deel waarvoor u aanvraagt. 

 
2.4 Programmering (maximaal 700 woorden) 
Beschrijf hier uw programmeringsambities voor de komende tijd aan de hand van de volgende vragen.  

- Welke uitgangspunten hanteert u bij de keuzes die u maakt voor de programmering? 
- Wat zijn de belangrijkste programmeringsambities voor de komende jaren en waarom? 
- Op welke wijze gaat u deze programmering realiseren? 
- Beschrijf concreet de door u voorgenomen programmering voor 2022. Denk aan het soort 

voorstellingen/concerten, accenten die u wilt leggen en indien bekend de uitvoerenden. 
 
2.5 Publiek (maximaal 700 woorden) 
Geef hier aan de hand van het beantwoorden van de onderstaande vragen inzicht in uw ambities wat 
het publiek betreft.  

- Hoe is uw huidige publiek samengesteld? 
- Op welke manier verzamelt u informatie over uw publiek? En wat doet u 

met de inzichten die daaruit voortkomen? 
- Welk publiek (doelgroepen) wilt u in de komende jaren bereiken? 



 

- Welke ambities ten aanzien van de publieksontwikkeling (vergroting, verbreding en/of 
verdieping) hebt u voor ogen? 

- Welke aanpak hebt u voor ogen om de genoemde ambities op het gebied van publieksbereik 
in 2022 te realiseren? Noem concrete inspanningen en koppel deze aan doelgroepen en 
beoogde programmering. 

 
2.6 Inbedding (maximaal 500 woorden) 
Beschrijf hier in hoeverre u bent ingebed in de omgeving aan de hand van het beantwoorden van 
onderstaande vragen.  

- Met welke culturele en maatschappelijke instellingen werkt u samen? Kunt u daar beknopt bij 
aangeven waar de samenwerking uit bestaat en wat dat u oplevert? 

- Hoe verhoudt uw programmering en publiek zich tot dat van andere podia en festivals in de 
omgeving? 

 

3. Kengetallen en ambities 
Hier vult u de cijfers in die betrekking hebben op de publiekscapaciteit van uw zalen, de omvang van 
de programmering, de publiekssamenstelling en enkele beknopte financiële gegevens. Kengetallen en 
cijfers kunt u tevens beknopt toelichten. 
 

Bijlagen 
Het aanvraagformulier biedt op twee plekken de mogelijkheid om een bestand te uploaden. Bij 3.5 
kunt u het overzicht van de programmering van 2019 uploaden en bij 3.7 het jaarverslag van 2019.  
 

Wijze van indienen 
Aanvragen dienen digitaal te worden ingediend via de website van het Fonds Podiumkunsten. Voor 
het digitaal indienen van uw subsidieaanvraag heeft u een wachtwoord nodig. Vraag dat op tijd aan 
via www.fondspodiumkunsten.nl/aanmelden. Het aanmaken van een wachtwoord kan enige 
werkdagen in beslag nemen. Als u al een wachtwoord heeft hoeft u niet opnieuw een wachtwoord aan 
te vragen. 
 

Beslistermijn 
Binnen 13 weken na de uiterste indiendatum stelt het Bestuur van het Fonds Podiumkunsten de 
aanvrager schriftelijk in kennis van het besluit. 
 

Heeft u vragen? 
Bij twijfels en/of vragen bij het invullen van de aanvraag, of als u twijfelt of u in aanmerking komt voor 
een subsidie, kunt u contact opnemen met het Fonds Podiumkunsten. Telefoon 070 – 7072700. 

http://www.fondspodiumkunsten.nl/aanmelden

