Kunst door de Brievenbus
aanvraagprocedure

Heeft u interesse om Kunst door de Brievenbus ook in uw omgeving te realiseren, met
begeleiding door Amphion, de organisatie die dit initiatief ontwikkelde? Doe dan een
aanvraag bij het Lang Leve Kunstfonds voor een financiële bijdrage tot maximaal
€ 3.000. Het gaat om een traject voor de duur van een jaar. Deze aanvraag valt binnen
het zogenaamde snelloket, een verkorte aanvraagprocedure. Ook als u al eerder een
toekenning heeft ontvangen van het Lang Leve Kunst Fonds mag u een aanvraag
indienen.
Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de aanvraagprocedure. Voor het geval u
eerder heeft aangevraagd bij het Lang Leve Kunst Fonds: de procedure wijkt op een
aantal punten iets af van onze gebruikelijke procedure. Ook werken we sinds dit
voorjaar met een ander systeem.
1. Doorloop de QuickScan via onze website
Zo ziet u of u aan een aantal basale voorwaarden voldoet. Een paar aandachtspunten
daarbij:
• Aanvragen kan alleen als rechtspersoon (stichting of vereniging);
privépersonen en zzp’ers kunnen geen aanvraag doen. Zzp’ers en
burgerinitiatieven kunnen wel samen gaan werken met een stichting of
vereniging die de aanvraag doet.
• Uw organisatie mag geen winstoogmerk hebben.
• Vraag 4 over de betrokkenheid van een kunstenaar kunt u positief
beantwoorden, de te maken opdrachten van kunstenaars komen via Amphion.
2. Maak een account aan
• Via langlevekunst.nl, rechtsboven bij ‘Mijn account’.
3. Vul het Aanvraagformulier in en doe de aanvraag uiterlijk 7 september as.
Een paar aandachtspunten daarbij:
• Doelstelling = Creatieve ontwikkeling
• Categorie = Beeldend en ontwerp
• Artistieke begeleiding vanuit Amphion
• Aanvraagbedrag = € 3.000 of minder
4. Bijlagen
Omdat dit een aanvraag bij het snelloket van het Lang Leve Kunst Fonds is, hoeft u
maar een beperkt aantal bijlagen toe te voegen.
•

Begroting- en dekkingsplan
o Voorbeeld posten: drukken/kopiëren van opdrachten, verspreiding door
vrijwilligers, kleine tentoonstelling, coördinatie.

•
•
•

We kijken naar redelijke kosten per deelnemer en realistische tarieven.
o De dekking van de kosten is door het Lang Leve Kunst Fonds, eventueel
andere fondsen of een gemeente én een eigen bijdrage van de organisatie.
Maak deze eigen bijdrage, in natura en/of eigen geld inzichtelijk.
o Het aangevraagde bedrag bij het Lang Leve Kunst Fonds is maximaal
€ 3.000.
Statuten van de aanvragende organisatie
Uittreksel KvK van de aanvragende organisatie
Beknopte motivatiebrief (max 1 A4 - toevoegen onder overige informatie),
waarin u aan de volgende punten aandacht geeft:
o Waarom Kunst door de Brievenbus?
o Hoe gaat u ouderen als deelnemers werven?
o Hoe gaat u het samen-aspect organiseren, dus dat er meer is dan
alleen thuis de opdracht maken?
o Wat zijn uw verwachtingen over de begeleiding door Amphion?

5. Beoordeling en besluit
Binnen enkele weken na het indienen van uw volledige aanvraag – en uiterlijk in de loop
van oktober - krijgt u bericht over een mogelijke toekenning of afwijzing. Wij verwachten
veel aanvragen te kunnen honoreren, als deze passend zijn en van voldoende kwaliteit.
De collega’s van Amphion zijn overigens niet betrokken bij het beoordelen van de
aanvragen en hebben daar geen invloed op.
Als uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u naast de financiële bijdrage begeleiding
door Amphion (de werkplaats) in de vorm van individueel contact en korte, gezamenlijke
online sessies. Wij verwachten van u dat u hieraan deelneemt in het kader van
kennisdeling en inspiratie. Zie voor meer informatie de hand-out van Amphion.
Ook krijgt u - stapsgewijs - vier series van zes opdrachten, voor tweewekelijkse
verspreiding onder de deelnemers. Kunstenaars hebben deze opdrachten gemaakt en via
Amphion ter beschikking gesteld. U hoeft in de begroting dus geen kosten op te nemen
voor het ontwikkelen van opdrachten en u kunt in het eerste jaar niet werken met eigen
opdrachten. Na het eerste jaar kunt u met lokale kunstenaars wel opdrachten
ontwikkelen en op die manier een community opbouwen.
Vragen?
• over de aanvraagprocedure: info@langlevekunst.nl
• over Kunst door de Brievenbus of de begeleiding door Amphion:
MariavanderPost@amphion.nl (voor 22 juli en na 15 augustus)

