Overzicht subsidies gemeenten/provincie/fondsen (febr. 2019)
HIERONDER IS EEN OVERZICHT TE ZIEN VAN SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN BIJ GEMEENTEN,
PROVINCIE EN FONDSEN (PROVINCIAAL EN LANDELIJK)
De beschrijvingen zijn overgenomen van de websites van de betreffende gemeente/fonds. Voor de
actuele stand van zaken raden wij aan om contact op te nemen met de gemeente of het fonds.

GEMEENTEN GRONINGEN
Gemeente Westerkwartier
Nog geen subsidiemogelijkheden bekend.

Gemeente Groningen
Stichtingen of verenigingen in de gemeente Groningen die actief bezig zijn met amateurkunst kunnen
subsidie aanvragen. Voor de voormalige gemeente Haren en Ten Boer gelden vooralsnog andere
regels, verder hierover onderaan. In het najaar van 2018 kan subsidie worden aangevraagd voor
2019. Dit is mogelijk vanaf 1 november tot 1 december 2018.
Verenigingen en stichtingen kunnen gebruik maken van de Basisregeling Amateurkunst (BAK);
aanvragen voor de kosten van deskundige artistieke leiding en de huur van repetitieruimten.
Voor amateurkunstenaars die een project willen uitvoeren anders dan de reguliere uitvoeringen,
voor samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, voor festivals en
inhoudelijke, niet individuele deskundigheidsbevordering (scholing, workshops, trainingen), kan een
aanvraag ingediend worden bij de PLUSregeling.
Voormalige gemeente Haren
Met ingang van 2017 is er geen geld meer beschikbaar voor eenmalige subsidies voor
cultuur, sport, welzijn en zorg. Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie te worden dient te
worden aangevraagd uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking
heeft. Aanvragen voor subsidie voor een periode van meerdere jaren, worden ingediend
uiterlijk 31 maart voorafgaand aan de periode van meerdere jaren waarop de aanvraag
betrekking heeft. Meer informatie leest u hier.
Voormalige gemeente Ten Boer
Verenigingen voor amateurkunst, zoals zang- of muziekverenigingen, kunnen onder
voorwaarden in aanmerking komen voor een gemeentelijk subsidie. Voor incidentele,
dorpseigen, activiteiten kan een subsidie worden aangevraagd bij de vereniging
dorpsbelangen van het betreffende dorp. Die verenigingen krijgen voor dit doel van de
gemeente jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld.

Gemeente Midden-Groningen
In 2018 bestaan dezelfde subsidieregelingen als vroeger in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer,
Slochteren en Menterwolde. Dit betekent dat veel subsidies gelden voor een deel van de gemeente
Midden-Groningen. Meer informatie leest u hier.

Gemeente Het Hogeland
Inwoners, verenigingen en instanties kunnen subsidie aanvragen voor incidentele of structurele
activiteiten. Er zijn vier subsidiemogelijkheden: incidenteel, structureel tot €5.000,-, structureel
tussen €5.000,- en €50.000,- en structurele subsidie boven de €50.000. Vraag incidentele subsidie
tijdig aan, voorafgaand aan de start van de activiteit. De aanvraag voor structurele subsidie dient
voor 1 juni in het jaar voorafgaand aan de activiteit aan te worden ingeleverd. Lees meer in de
subsidieverordening.
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Gemeente Loppersum
Op het gebied van cultuur is het mogelijk om een incidentele (eenmalig, indienen uiterlijk acht weken
voor aanvang activiteit) of structurele (meerjarig, indienen uiterlijk 1 juni) subsidie aan te vragen.
Lees meer in de subsidieverordening.

Gemeente Appingedam
Een subsidie is mogelijk voor een activiteit of evenement die door een stichting of vereniging (en
soms ook als persoon) kunt aanvragen voor een bepaalde activiteit waar de gemeente achter staat.
Structurele subsidies (die elk jaar terugkeren) dienen voor 1 mei te zijn ingediend bij de gemeente.
Incidentele subsidies kunnen het hele jaar door worden aangevraagd. Lees meer in de
subsidieverordening.
Wilt u een evenement organiseren dat bijdraagt aan de promotie van het historische centrum van
Appingedam? Dan kunt u daar bij de Stichting Promotie Activiteiten Appingedam (SPAA) subsidie
voor aanvragen, mits u voldoet aan de spelregels en criteria.

Gemeente Delfzijl
Er zijn subsidieregelingen voor: Amateurkunst (stichtingen / verenigingen / instellingen krijgen een
vast bedrag (afhankelijk van aantal leden)), Culturele activiteiten (tentoonstellingen, openbare
voorstellingen en concerten) en Evenementen.

Gemeente Oldambt
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten op het gebied van cultuur. Een van de criteria is dat
de activiteit iets nieuws en verfrissends toevoegt aan het al bestaande aanbod van cultuur in de
gemeente Oldambt. Lees meer in de subsidieverordening.

Veendam
Subsidies kunst en cultuur hebben tot doel het stimuleren van de culturele en kunstzinnige
ontwikkeling van de inwoners van Veendam. Meer hierover te vinden in de beleidsregels van
Veendam. Er kan subsidie worden aangevraagd voor incidentele activiteiten of voor structurele
activiteiten. Aanvragen voor incidentele activiteiten kunnen op elk moment worden ingediend,
aanvragen voor structurele ondersteuning moet voor 1 oktober worden ingediend. Lees meer in de
subsidieverordening.

Pekela
Er kan subsidie worden aangevraagd voor culturele activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van
kunst, cultuur in de gemeente Pekela. Aanvragen voor incidentele activiteiten hebben een
beslistermijn van dertien weken, aanvragen voor structurele ondersteuning moet voor 1 oktober
worden ingediend. Lees meer in de subsidieverordening.

Westerwolde
Er zijn twee subsidie mogelijkheden: jaarlijkse subsidie (moet uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het
subsidiejaar binnen zijn) en eenmalige subsidie (indienen uiterlijk acht weken voor de activiteit).

Stadskanaal
Er zijn twee subsidie mogelijkheden: jaarlijkse subsidie (uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het
subsidiejaar binnen zijn) en eenmalige subsidie (aanvraag minimaal 12 weken voor aanvang
activiteit). Lees meer in de subsidieverordening.
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PROVINCIALE SUBSIDIES
Büchli-Fest-Meijerfonds
Het organiseren van huisconcerten en de subsidiëring van enkele concerten per jaar in De
Oosterpoort. Met name klassieke muziek.
Commissie van Spijsuitdeling
Kleinschalige projecten gericht op het kennis laten maken van een breed publiek (jeugdig en/of
volwassenen) met cultuur.
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) (Voor basisscholen in samenwerking met culturele organisaties)
Mogelijkheden aan scholen en culturele instellingen om cultuureducatie een vaste plek in het
onderwijs te geven.
De Stichting Marthe Havingafonds
Het bevorderen van de instandhouding van waardevolle orgels en van de belangstelling voor de
orgelkunst in de provincie Groningen.
Dorpsvisies en landschap (Kansrijk Groningen)
Het programma zet in op het behouden en versterken van het landschap en is vooral bedoeld voor
realisatie van plannen die leven bij dorpsbewoners
Emmaplein Foundation
Uitkeringen aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke instellingen.
Fonds voor de Landbouw
Fonds ten behoeve van de Landbouw in de provincie Groningen verleent financiële bijdragen aan
initiatieven, die de landbouw in de Provincie Groningen ondersteunen.
Gebiedsfonds Westerwolde
Projecten gericht op cultuurhistorische en archeologische waarden, alsmede het bevorderen van de
leefbaarheid in de leefomgeving.
JB Scholtenfonds & H.S. Kamminga fonds
Bijdragen aan sociale en culturele noden in de provincie Groningen. Breed scala aan activiteiten.
Kunstraad Groningen
- Incidentenbudget
Budget voor projecten in de kunstensector waarin artistieke kwaliteit centraal staat.
- PLUSregeling amateurkunst
Budget toegankelijk voor de amateurkunstenaars in de gemeente Groningen die een project
willen uitvoeren anders dat de reguliere uitvoeringen, samenwerkingsprojecten met andere
partners uit het amateurveld, festivals en niet individuele deskundigheidsbevordering.
Leader Oost-Groningen
Oldambt, Veenkoloniën (Menterwolde, Veendam, Stadskanaal, Pekela), Westerwolde.
Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen
Beheerd ook een aantal Fondsen op naam, waaronder:
- Eigenheimer Fonds
Steunt cultureel erfgoed en podiumkunsten in Noord-Groningen.
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Rimrammers Fonds
Voor amateurmuziek in Zuidoost Drenthe, projecten van het Veenkoloniaal Museum in
Veendam, de Groninger Kerken en Het Drentse Landschap.
Kijlstra Smid Fonds
Voor projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Friesland, Groningen en
Drenthe.

Provincie Groningen: Incidenteel Cultuurbudget
Project met betrekking op amateurkunst of erfgoed.
Provincie Groningen: Evenementen
Evenement op het gebied van cultuur of sport.
Provincie Groningen: Culturele Infrastructuur Aard- en Nagelvast (CIAN)
Projecten waarbij geïnvesteerd wordt in gebouwen met een culturele invulling in de provincie
Groningen.
Pronkjewailfonds
Ideeën en initiatieven die ervoor zorgen dat ouderen in Groningen actief meedoen aan kunst en
cultuur.
Rabobank projectenfonds Noord Groningen
Rabobank projectenfonds Noordenveld West Groningen
Rabobank projectenfonds Stad en Midden Groningen
Rabobank projectenfonds Zuid Oost Groningen
RWE Cultuurfonds
Gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Bijdrage aan kleinschalige
maatschappelijke en culturele projecten in de regio.
SNS Fonds Eemsmond
Het realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale
strekking en het verlenen van financiële steun of steun in andere vorm aan dergelijke projecten die
door anderen worden gerealiseerd.
SNS Fonds Middelstum
Biedt financiële steun aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Voor projecten met een
sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter en is in het algemeen gericht op een verbetering van de
leefbaarheid en de samenleving van Middelstum en haar werkgebied, te weten de dorpen Huizinge,
Toornwerd, Westerwijtwerd, Kantens, Rottum en Stitswerd.
Stichting Beringer Hazewinkel
Financiert projecten van eigentijdse kunst met een boven regionale uitstraling, projecten die talentontwikkeling in de eigentijdse kunst bevorderen en projecten die bijdragen
aan de versterking van de culturele infrastructuur.
Stichting Gebroeders Hesse Fonds
Subsidieert culturele activiteiten in de dorpen Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde, uit de opbrengsten
van de nalatenschap van de heer Hesse.
Stichting Hazewinkelfonds
Sociaal noodfonds.
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Stichting SNS Fonds Grijpskerk
Bieden steun aan verenigingen en stichtingen in het voormalige werkgebied van de bank, de plaatsen
Grijpskerk, Kommerzijl, Niezijl, Pieterzijl, Visvliet, Munnekezijl en Lauwerzijl. Het fonds stelt middelen
beschikbaar voor projecten met een sociale, culturele of ideële strekking.
VSB Fonds
Steunt sociale en culturele projecten.
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LANDELIJKE FONDSEN
A
Ammodo (Projecten beeldende kunst, podiumkunst en wetenschap)
B
Bankgiroloterijfonds (kunst -en cultuurinitiatieven)
Ben Remkes Cultuurfonds (ondersteunen van kunstenaars)
Bond Heemschut (bescherming cultuurmonumenten)
Blockbusterfonds (ondersteuning bijzondere culturele initiatieven die gericht zijn op een groot en
breed publiek)
BNG Bank Cultuurfonds (projecten op het gebied van kunst en cultuur)
BNG Bank Cultuurparticipatieprijs (nieuw)
BPD Cutuurfonds (ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met kunst in de
openbare ruimte)
Bolhuisfonds
BSPfonds (bijdrage van sociaal cultureel werk)
C
Commissie van Spijsuitdeling (Culturele activiteiten die zijn gericht op een breed (volwassen en/of
jeugdig) publiek)
Cultuurfonds Essent/ RWE
Cultuursubsidie.nl (ministerie OCSW)
E
Eén Tegen Eenzaamheid (voor initiatieven om eenzaamheid onder ouderen – op lokaal niveau – aan
te pakken)
F
Fonds 21 (Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij)
Fonds Podiumkunsten (muziek, theater, muziektheater en dans)
Fonds voor Cultuurparticipatie (Impuls Muziekonderwijs / Jij maakt het mee)
Fonds Sluyterman van Loo (ouderenprojecten)
Fonds Cultuur + Financiering (cultuurleningen en garanties)
Fonds Nuts Ohra (stimuleert initiatieven die kansen vergroten voor kwetsbare mensen)
De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe (ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die
het moeilijk hebben in onze maatschappij)
G
H
Hazewinkelfonds (sociaal noodfonds)
J
Janivo stichting (projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch
onderzoek)
Jeugdfonds Sport & Cultuur (betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit
gezinnen waar te weinig geld is)
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K
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (laat burgerinitiatieven en sociale ondernemingen
groeien mbv een adviseursnetwerk)
Kattendijke/Drucker Stichting (steun aan instellingen op religieus, cultureel en sociaal terrein, met
name voor jeugd en educatie)
Kersjes Fonds (beurzen en prijzen voor jong talent en de ondersteuning van bijzondere projecten en
originele initiatieven)
Kansfonds (schept kansen voor mensen in kwetsbare situaties)
M
Maaike Helena de Gaaij Reisfonds (ondersteunt amateurgezelschappen (muziek en theater) bij
optredens tijdens manifestaties in het buitenland en onderzoek in het buitenland door
amateuronderzoekers)
Mondriaan Fonds (Het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed)
Muziekinstrumentenfonds (Tegen een geringe vergoeding, hoogwaardige instrumenten ter
beschikking aan honderden musici)
N
Nederlands Fonds voor de Film (financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie
van filmproducties en filmactiviteiten)
Nationaal Restauratiefonds (Ondersteunen van eigenaren die een monument willen onderhouden,
restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen)
Nederlands Letterenfonds (Ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en
reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van
literaire uitgaven voor uitgevers)
Nationaal OuderenFonds
O
Oranjefonds (steunt sociale projecten die mensen echt met elkaar verbinden, met geld, kennis en
aandacht)
P
Pauwhoffonds (subsidieert projecten op het terrein van kunsten en wetenschap, waarbij uitdrukkelijk
sprake is van een ontmoeting tussen beide disciplines)
Prins Bernhard Cultuurfonds (landelijk) (Steunt cultuur, natuur en wetenschap. Beheert ook diverse
fondsen op naam)
R
Rijksoverheid (kunst & cultuur)
RCOAK (vergroten van levensplezier voor ouderen)
S
Sena Fonds (Regelt de rechten van muzikanten en producenten. Uitvoerende kunstenaars)
Sena Muziekproductiefonds (financiële middelen om muziek uit te brengen)
Sena Sociaal culturele projecten (Maakt festivals, muziekopnames en masterclasses mogelijk)
Sikkensfoundation (stichting die sociale, culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen in de
samenleving stimuleert)
Suzanne Hovinga Stichting (literatuur, klassieke muziek en beeldende kunst)
Stichting Lezen (Activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie)
Stichting DOEN (Financier voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen
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maken)
Stichting Stokroos (professionele beeldend kunstenaars/instellingen)
Stichting SluytermanvanLoon (ouderen)
Stimuleringsfonds (voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers)
Stichting voor Elkaar (lokale goede doelen die een breed publiek aanspreken. Projecten waarbij
mensen elkaar ontmoeten, waar er ruimte is voor persoonlijk contact, dichtbij huis)
T
TAX - videoclipfonds (architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers)
The art of impact (kunstprojecten die impact maken op de samenleving)
V
Van den Ende Foundation (studiebeurzen aan jonge talenten)
Ben je actief in de Popmuziek? Bekijk de site van POPgroningen.
Behulpzame websites voor het aanvragen of vinden van fondsen
123subsidie
Fondsenboek
Startpagina vermogensfondsen
Cultuur-Ondernemen
WIJZER WERVEN in de Cultuursector
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