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Beleidsregels cultuur 2017 
 

 
Basissubsidie Kunst en Cultuur 

Beoogd effect Het in stand houden en bevorderen van de voedingsbodem voor talent, het aanjagen van 
creativiteit, innovatie en kennisdeling, door het stimuleren van het verenigingsleven. 
Bevorderen van de sociale cohesie in de wijken (samen leven, samen doen).   
 

Voor wie? Stichtingen/Verenigingen uit de gemeente Bergen op Zoom zonder winstoogmerk, met een 
culturele doelstelling, die minimaal 1 jaar actief zijn vóór de eerste aanvraag.  
3 Categorieën:  

• Podiumkunsten  

• Erfgoed (immaterieel) 

• Media, Letteren en Beeldende kunst 
 

Kenmerken van deze 
subsidievorm: 
 

• De basissubsidie per vereniging bestaat uit een vast bedrag van €50,- per lid, met 
een maximum van €2.500 per vereniging per jaar;  

• Indien er geen sprake kan zijn van een ledenaantal, bedraagt de subsidie €50,- per 
vrijwilliger die aantoonbaar regulier actief bijdraagt aan de (artistieke) invulling van 
de verplichte openbare activiteiten, met een maximum van €2.500 per 
stichting/vereniging per jaar. 
 

Algemene criteria  
 

• Rechtsvorm vereniging of stichting; 

• Draagt bij aan de gemeentelijke doelstelling/ het omschreven beoogd effect; 

• Deelname van een bestuurslid aan overleg structuur t.b.v. kruisbestuiving en 
kennisdeling; (georganiseerd door het Cultuurbedrijf) (niet vrijblijvend); 

• Betekenis voor de gemeenschap (ofwel minimum aantal actieve leden, ofwel regulier 
actief betrokken vrijwilligers van de gemeente Bergen op Zoom); 

• Indien van toepassing: aansluiting bij landelijke organisatie t.b.v. kwaliteitsbewakingi; 

• Iedereen is welkom om mee te doen (samen leven samen doen). 
 

Specifieke criteria 
Podiumkunsten 

• Regulier (niet incidenteel) onder leiding van een deskundige;  

• Neemt actief deel aan minimaal 2 openbare activiteiten per jaar, binnen de gemeente 
Bergen op Zoom; 

• Minimum aantal actieve leden per categorie: 
o Harmonieën/fanfares: ten minste 32 actieve leden 
o Drumbands/drumfanfares: tenminste 15 actieve leden 
o Orkesten/ensembles: tenminste 10 actieve leden 
o Zangkunst: tenminste 15 actieve leden 
o Toneelkunst: tenminste 8 actieve leden  
o Dans: tenminste 8 actieve leden 
o Overig / Musical: tenminste 15 actieve leden 

 

Specifieke criteria 
Erfgoed 

• Betreft immaterieel erfgoedii  van de gemeente Bergen op Zoom dan wel Brabantse 
Wal, die onderscheidend /uniek is voor onze gemeenschap; 

• Laat immaterieel erfgoed actief beleven in minimaal 2 openbare activiteiten per jaar, 
binnen de gemeente BoZ; 

• De stichting/vereniging moet ten minste 10 actieve vrijwilligers/leden hebben; 

• De stichting/vereniging moet bereid zijn te werken aan een blijvende betekenis van 
de traditie (toekomstbestendig). 

 

Specifieke criteria • Minimaal 2 educatieve activiteiten per jaar, binnen de gemeente Bergen op Zoom, 
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MLB niet gericht op eigen leden; 

• Activiteit /productie van eigen bodem, gericht op creatie. 

• Minimum aantal actieve leden per categorie: 
Beeldende kunst 
o Kunstenaarscollectief: tenminste 20 aangesloten kunstenaars 

Letteren 
o Schrijvers collectief: tenminste 20 actieve leden 
o Bibliotheekwerk: tenminste 200 leden 

Media 
o Fotoclub: tenminste 20 actieve leden 
o Filmclub: tenminste 5 actieve leden 
o Filmhuis: 2 filmvoorstellingen per week,  50 filmtitels per jaar; minimaal 

50% van de programmering zijn films van een kunstzinnig kwaliteitsniveau. 
 

Locatie-eis Relatie met de wijk: Uitingen op een passende locatie, kan overal zijn, zolang de activiteit 
verband houdt met activiteiten in de wijk. Bijv. de ontwikkeling van de activiteit in de wijk, 
de uiting in een andere wijk of elders in de regio. 
 

 
 

 
 


