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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsregeling Regeling MeeMaakPodia 2018–2020
Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,
gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,
gelet op artikel 4:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht,
gelet op het Algemeen Subsidiereglement van Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;
met goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 maart 2019
besluit:

ARTIKEL I
De Regeling MeeMaakPodia 2018–2020 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd
1. Onderdeel g, komt te luiden:
g) MeeMaakPodium: een theater, museum/presentatie-instelling of bibliotheek die doorlopend een
podiumfunctie bekleedt op een fysieke locatie, die gedurende het jaar en meerdere dagen per
week geopend en toegankelijk is en programmering verzorgt voor het publiek, en die het eigenaarschap van de podiumfunctie op het vlak van organisatievorming, programmering en communityvorming deelt met lokale doelgroepen;
B
Artikel 4, tweede lid, komt te luiden
2. Het project heeft een looptijd van minimaal één en maximaal twee jaar en start uiterlijk op:
a. 1 februari 2019, voor zover het project in 2018 is ingediend; of
b. 1 maart 2020, voor zover het project in 2019 is ingediend.
C
Artikel 5 komt te luiden:
Artikel 5. Subsidieplafonds
Het subsidieplafond bedraagt:
a. € 1.000.000 in het jaar 2018;
b. € 1.000.000 in het jaar 2019.
D
Artikel 10 komt te luiden:
Artikel 10
Een aanvraag kan worden ingediend in:
a. 2018: van maandag 30 april 2018 tot en met vrijdag 2 november 2018,
b. 2019: van maandag 06 mei 2019 tot en met vrijdag 1 november 2019.
E
In artikel 19, tweede lid, eerste volzin, wordt ‘1 januari 2023’ vervangen door ‘1 januari 2024’.
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ARTIKEL II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag nadat deze in de Staatscourant is gepubliceerd.
Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,
namens deze,
H. G. G. M. Verhoeven
directeur-bestuurder
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TOELICHTING
Algemeen
In de cultuurbrief Cultuur in een Open Samenleving (d.d. 12 maart 2018) geeft de Minister van OCW
aan meer ruimte te bieden voor Talentontwikkeling & Vernieuwing bij de zes Rijkscultuurfondsen.
Hierdoor is het Fonds voor Cultuurparticipatie in de gelegenheid gesteld om de Regeling MeeMaakPodia te verlengen. Deze wijzigingsregeling voorziet daarin.

Artikelsgewijs
Artikel I
Onderdeel A
De definitie van een MeeMaakPodium is aangescherpt naar theaters, musea/presentatie-instellingen
en bibliotheken. Daarbij is voorgeschreven dat zij beschikken over een fysiek podium dat gedurende
het gehele jaar en meerdere dagen per week programmering verzorgt voor en bezocht wordt door
bezoekers. Daarnaast deelt het theater, het museum/presentatie-instelling of de bibliotheek het
eigenaarschap van zijn publieke podiumfunctie met de lokale omgeving op het gebied van de
organisatievorming, programmering en communityvorming. Voor instellingen die primair op andere
activiteiten gericht zijn, zoals het produceren van voorstellingen, het realiseren van community art
projecten of het organiseren van educatieve activiteiten, is deze regeling niet bedoeld.

Onderdeel E
Vanwege de toegevoegde aanvraagronde wordt de vervaldatum aangepast.
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