NORMA Booster Fonds
Reglement
Artikel 1. Definities
1.1

In dit reglement wordt verstaan onder:
a) Amateurkunst: het actief beoefenen van kunst als hobby, dus niet beroepshalve en
zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien;
b) Project: een betaald openbaar optreden of een reeks van betaalde openbare optredens,
waaronder – maar niet beperkt tot - theatervoorstellingen, dansvoorstellingen en
concerten, uitgevoerd door één of meer professionele uitvoerende kunstenaars;
c) Uitvoerende kunstenaars: uitvoerende kunstenaars in de zin van art. 1 lid a Wet op de
naburige rechten: de toneelspeler, zanger, musicus, danser en iedere andere persoon die
een werk van letterkunde, wetenschap of kunst of een uiting van folklore opvoert, zingt,
voordraagt of op enige andere wijze uitvoert, alsmede de artiest, die een variété- of
circusnummer of een poppenspel uitvoert.

Artikel 2. Doelstellingen
2.1

2.3

2.4

De doelstelling van het NORMA Booster fonds is:
● Het ondersteunen van uitvoerende (podium)kunstenaars door een extra financiële
bijdrage, een booster, voor toekomstige uitvoeringen/optredens toe te kennen. Hieruit
kunnen gerelateerde kosten als (extra) repetities, reiskosten, zelfstudie of promotie van
shows worden gedekt.
● De in het vorige lid genoemde doelstelling wordt gerealiseerd door toekenning van een
financiële bijdrage aan Projecten.
Projecten dienen direct of indirect bij te dragen aan de professionele belangen van
uitvoerende kunstenaars op het gebied van kunst en cultuur en dienen uitvoerende
kunstenaars in hun individuele artistieke ontwikkeling te ondersteunen.
Maximaal 1/3 van het beschikbare budget zal beschikbaar worden gesteld voor musici en 2/3
of meer voor niet-musici. Indien er onvoldoende geschikte aanvragen worden ingediend, kan
NORMA besluiten om meer dan 1/3 van het beschikbare budget beschikbaar te stellen voor
musici.
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Artikel 3. Voorwaarden NORMA Booster fonds
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

De aanvrager is in Nederland gevestigd en/of werkzaam en het Project vindt in Nederland
plaats.
De uitvoeringsdatum/-data van het Project moet/moeten vallen tussen de uiterste datum
van indiening, zijnde 31 mei 2022, en 31 december 2022.
De éénmalige toekenning bedraagt € 270 per optreden tot een maximum van 5 dagen
(= € 1.350).
Een aanvraag voor het NORMA Fonds kan alleen worden ingediend door professionele
uitvoerende kunstenaars.
De aanvrager dient aan te aan tonen dat hij een actieve uitvoerende (podium)kunstenaar is.
De aanvrager heeft in de afgelopen drie boekjaren gezamenlijk in totaal niet meer dan
€ 200.000 aan staatssteun ontvangen.
De aanvrager dient aangesloten te zijn bij NORMA, peildatum 31 december 2021, of heeft
aantoonbaar via andere weg tenminste € 100 naburige rechteninkomsten in de periode
2019-2021 ontvangen.
Aanvragen komen in de volgende gevallen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het
NORMA Booster Fonds:
a) indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in dit artikel;
b) indien deze ten behoeve van amateurkunst, binnen- en buitenschoolse cultuureducatie
en community art is;
c) indien het gaat om de organisatie van een festival of financiering van
podiumprogrammering;
d) indien het Project een politiek of levensbeschouwelijk doel heeft;
e) indien er aan het Project geen uitvoerende kunstenaars deelnemen.

Artikel 4. Voorwaarden aanvraag
4.1

4.2
4.3

Een aanvraag dient opgesteld te zijn in het Nederlands en voorzien te zijn van een:
● recent uittreksel Kamer van Koophandel of een bewijs van een recent dienstverband als
professioneel uitvoerende kunstenaar;
● een bewijs van de boekingen van het betreffende Project, waaruit blijkt dat het een
openbaar en betaald optreden betreft;
● volledig ingevuld blad ‘Aanvragen NORMA Booster Fonds’;
● Een getekende de-minimisverklaring of en hoeveel de-minimissteun is ontvangen in de
afgelopen drie boekjaren. Deze verklaring is te vinden op de website van NORMA.
De aanvraag dient in beginsel te worden ingediend in het Nederlands. Indien de aanvrager het
Nederlands niet machtig is, dan wordt een aanvraag in het Engels ook geaccepteerd.
Aanvragen die niet voldoen aan alle voorwaarden zoals genoemd in artikel 3, worden niet in
behandeling genomen.
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Artikel 5. Aanvraagprocedure
5.1

5.2

Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend in de periode zoals genoemd op de website
van NORMA. De aanvrager ontvangt binnen 8 weken na de beschreven uiterste indiendatum
bericht of de bijdrage wordt toegekend.
In alle gevallen wordt de aanvrager van het genomen besluit in kennis gesteld.

Artikel 6. Beoordeling
6.1
6.2

Indien de aanvraag niet voldoet aan de formele voorwaarden zoals genoemd in artikelen 3 en 4,
dan zal de aanvraag zonder inhoudelijke beoordeling worden afgewezen.
Indien het totaal bedrag van aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, het beschikbare
budget voor het Boosterfonds overstijgt, dan zal er op basis van een loting tussen die aanvragen
worden toegekend. Eén en ander met inachtneming van de in artikel 2.4 genoemde
onderverdeling.

Artikel 7. Bezwaren en beroep
7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

Wanneer de indiener van een aanvraag bij het NORMA Booster Fonds ontevreden is over het
besluit over zijn aanvraag, dan kan hij een bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie binnen
twee weken na ontvangst van het besluit.
De bezwaarcommissie bestaat uit drie leden die op de website van NORMA staan genoemd
en niet bij de eerdere besluitvorming omtrent aanvragen betrokken zijn geweest.
Het bezwaar dient met redenen omkleed per email te worden ingediend via
boosterfonds@stichtingnorma.nl en voorzien te zijn van een (digitale) handtekening van de
aanvrager.
De bezwaarcommissie neemt uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar een
besluit. Indien de behandeling van het bezwaar dermate complex is dat behandeling binnen
genoemde termijn niet mogelijk is, dan kan deze termijn met uiterlijk zes weken verlengd
worden. De indiener van het bezwaar zal hier vervolgens onverwijld over in kennis worden
gesteld.
Tegen het besluit zoals genoemd in het voorgaande lid, staat beroep open bij de Federatie
Auteursrechtbelangen. Meer informatie is daarover te vinden op de website van NORMA.

Op 26 april 2022 vastgesteld door de Raad van Rechthebbenden
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