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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, 
  
gelet op artikel 156, derde lid Gemeentewet; 
gelet op artikel 3, eerste lid Algemene subsidieverordening 2017; 
 
overwegende dat: 
amateurkunstverenigingen belangrijk zijn voor de lokale cultuur en dat deze verenigingen 
worden geraakt door de gevolgen van de corona pandemie; 
 
het mogelijk is om amateurkunstverenigingen financieel tegemoet te komen in de kosten die 
zij noodzakelijk moeten maken om te voldoen aan de coronamaatregelen die door de 
rijksoverheid zijn getroffen; 
 
deze tegemoetkoming in de vorm van een subsidie kan worden verstrekt; 
 
het wenselijk is om voor het verstrekken van subsidie aan amateurkunstverenigingen nadere 
regels vast te stellen; 
 
 

B E S L U I T: 
 
 
vast te stellen de volgende Subsidieregeling coronasteun amateurkunst gemeente 
Dronten 
 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
1. Deze subsidieregeling verstaat onder: 
 a. amateurkunst: 

  activiteit op het gebied van muziek, dans, toneel, schilderkunst, beeldhouwkunst, 
fotografie, audiovisuele kunst, design en literatuur, die niet professioneel, maar uit 
liefhebberij wordt uitgevoerd; 

b. amateurkunstvereniging: 
 een rechtspersoon zonder winstoogmerk met als primaire statutaire doelstelling het 

actief beoefenen van amateurkunst in de vrije tijd; 
c. subsidiabele kosten: 
 de kosten die in aanmerking komen voor het verlenen van subsidie. 
d. netto coronaschade: 
 het exploitatietekort van de amateurkunstvereniging in de periode van 16 maart 2020 

tot en met 31 augustus 2021, voor zover dit tekort wordt veroorzaakt door de 
coronamaatregelen die door de rijksoverheid zijn getroffen. 

2. De begripsomschrijvingen in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening 2017 zijn 
van toepassing op de begrippen die in deze subsidieregeling worden gebruikt. 
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Artikel 2. Doel van de subsidie 
Het doel van de subsidie is het ondersteunen van amateurkunstverenigingen in de gemeente 
Dronten wanneer deze verenigingen netto coronaschade lijden. 
 
Artikel 3. Looptijd 
Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft een looptijd tot 
en met 31 augustus 2021. 
 
Artikel 4. Aanvraagformulier 
1. Voor het aanvragen van een subsidie en het verstrekken van gegevens moet een 

aanvrager gebruik maken van het door het college vastgestelde schriftelijk of elektronisch  
aanvraagformulier dat op de gevraagde subsidie van toepassing is. Het aanvraagformulier 
is te vinden op de website www.dronten.nl of op te vragen bij de gemeente Dronten. 

2. Een aanvraag wordt ingediend bij het college. 
 
Artikel 5. Aanvraagperiode 
1. Een aanvraag voor subsidie kan tot en met 31 augustus 2021 worden ingediend. 
2. Aanvragen ingediend na 31 augustus 2021 worden niet in behandeling genomen. 
 
Artikel 6. Eisen aan de aanvrager 
1. Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een amateurkunstvereniging met 

volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd in de gemeente Dronten. 
2. In afwijking van het eerste lid kan een aanvraag ook worden ingediend door een 

amateurkunstvereniging met volledige rechtsbevoegdheid, niet gevestigd in de gemeente 
Dronten, als er sprake is van netto coronaschade bij activiteiten amateurkunst die door de 
amateurkunstvereniging in de gemeente Dronten worden uitgevoerd. 

3. Voor de uitvoering van deze regeling wordt een stichting met activiteiten op het gebied 
van amateurkunst gelijk gesteld met een amateurkunstvereniging. 

4. Per amateurkunstvereniging kan maximaal één aanvraag worden ingediend. 
5. De aanvrager moet de netto coronaschade aantonen met betaalbewijzen, offertes, 

gedetailleerde financiële overzichten of winst- en verliesrekening, die betrekking hebben 
op de activiteiten van de amateurkunstvereniging in de periode van 16 maart 2020 tot en 
met 31 augustus 2021. 

 
Artikel 7. Subsidieplafond 
Het subsidieplafond voor deze regeling is € 80.000. 
 
Artikel 8. Verdeling van het subsidieplafond 
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de 

subsidieaanvragen. 
2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn 

ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking 
van die aanvragen vastgesteld door middel van loting. 

 
Artikel 9 Hoogte van de subsidie 
De hoogte van de subsidie per aanvrager is maximaal € 2.000. 
 
Artikel 10. Vaststelling van de subsidie 
De subsidie wordt bij verlening meteen vastgesteld. 
 
Artikel 11. Subsidiabele kosten 
Subsidiabel is de netto coronaschade voor activiteiten amateurkunst die in de gemeente 
Dronten worden uitgevoerd en die het gevolg is van: 

a. Kosten van het digitaliseren van activiteiten (zoals apparatuur, schermen, streaming); 

http://www.dronten.nl/
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b. Kosten voor het voldoen aan de richtlijnen van RIVM of aan de protocollen in de 
cultuursector (zoals aanpassen van een ruimte, extra materiaal, extra communicatie); 

c. Kosten voor het verplaatsen van activiteiten naar een andere locatie of naar buiten; 
d. Kosten voor aanpassingen aan culturele producties om die toch door te laten gaan; 
e. Kosten van de inhuur van extra mensen om in overeenstemming met 

coronamaatregelen te kunnen werken of optreden; 
f. Kosten voor restitutie van contributie van leden tijdens periodes zonder 

verenigingsactiviteiten; 
g. Overige kosten die direct en aantoonbaar zijn toe te schrijven aan de gevolgen van 

coronamaatregelen; 
h. Minder inkomsten door wegvallen verhuur van ruimten; 
i. Minder inkomsten door wegvallen van optredens. 

 
Artikel 12. Niet subsidiabele kosten 
De volgende kosten zijn niet subsidiabel: 

a. Exploitatietekorten die zijn ontstaan voor de inwerkingtreding van 
coronamaatregelen; 

b. Exploitatietekorten die niet het gevolg zijn van coronamaatregelen; 
c. Kosten van de amateurkunstvereniging die geen relatie hebben met activiteiten 

amateurkunst in de gemeente Dronten; 
d. Ureninzet van bestuursleden of van vrijwilligers van de amateurkunstvereniging of de 

kosten van een vrijwilligersvergoeding; 
e. Kosten die in alle redelijkheid niet zijn toe te schrijven aan de gevolgen van 

coronamaatregelen; 
f. De aan de amateurkunstvereniging in rekening gebrachte BTW die door de 

vereniging kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan de vereniging kan 
worden terugbetaald of gecompenseerd; 

g. De netto coronaschade waarvoor de amateurkunstvereniging een beroep kan doen 
op andere steunmaatregelen, zoals die van het rijk, van de provincie Flevoland of van 
cultuurfondsen. 

 
Artikel 13. Hardheidsclausule 
Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van 
deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, 
naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen. 
 
Artikel 14. Citeertitel 
Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Subsidieregeling coronasteun 
amateurkunst gemeente Dronten’. 
 
 
Dronten, 1 februari 2021 
 
het college van Dronten 
 
 
 
 
 
 
drs. T. van Lenthe drs. J.P. Gebben 
Secretaris Burgemeester 
 
 
 


