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Reglement NORMA Startersfonds 

 

              

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) Community art: professionele kunstenaars die samen met mensen die normaliter niet 

actief met kunst en cultuur in aanraking komen, een kunstwerk of -uitvoering tot stand 

brengen;  

c) Gagenorm: minimumvergoeding per uitvoerende kunstenaar per uitvoering (optreden, 

voorstelling, studiosessie, draaidag);  

d) Project: een artistiek-inhoudelijke activiteit op het gebied van kunst en cultuur, 

uitgevoerd door één of meer professionele uitvoerende kunstenaars. Hieronder wordt 

tevens verstaan een samenhangend geheel van activiteiten; 

e) Talentontwikkeling: activiteiten ten behoeve van de artistieke ontwikkeling van talent, 

gericht op een professionele loopbaan in de kunsten;  

f) 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.  

g) Aanvrager: degene die een aanvraag indient voor een toekenning uit het NORMA 

Startersfonds. 

 

Artikel 2.  Doelstellingen 

2.1 De  doelstellingen van het NORMA Startersfonds is: 

● Startende uitvoerende kunstenaars ondersteunen die zijn getroffen door de Covid-19-

lockdown in de periode 2020-2021. 

2.2 De in het vorige lid genoemde doelstelling wordt gerealiseerd door toekenning van een 

financiële bijdrage aan projecten.  

2.3 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. 
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Artikel 3. Voorwaarden NORMA fonds 

3.1. De aanvrager is in Nederland gevestigd en/of werkzaam en het project vindt in Nederland 

plaats. 

3.2. De aanvrager is 18 jaar of ouder.  

3.3. De aanvrager is een startende uitvoerende kunstenaar. Dat betekent dat men tussen 2018-

2021 is afgestudeerd bij een Nederlands erkende opleiding op mbo- of hbo-niveau of zich in 

die periode voor het eerst heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als uitvoerend 

kunstenaar met code 90.XX.X SBI. 

3.4. Een toekenning bedraagt maximaal € 5.000. 

 

3.5. Een aanvraag voor het NORMA Startersfonds kan alleen worden ingediend door een 

individuele aanvrager of eenmanszaak, niet door rechtspersonen zoals een stichting, 

vereniging, vof, maatschap of bv.  

3.6. De uitvoering van het project vindt plaats op een alternatieve locatie en is voor het publiek 

toegankelijk. Daarmee bedoelen we dat het publiek fysiek of digitaal toegang heeft tot de 

uitvoering.   

3.7. De gages voor uitvoerende kunstenaars dienen te voldoen aan de Gagenorm 2022 van 

NORMA, zoals bijgevoegd bij dit reglement. 

 

3.8. De verhouding tussen de gages en overige organisatiekosten dient billijk te zijn. 

 

3.9. De uitvoering van het project vindt plaats tenminste acht weken na de uiterste indiendatum 

van de aanvraag. 

 

3.10. Aanvragen komen in de volgende gevallen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het 

NORMA 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 er overwegend amateurs aan deelnemen; 

d) indien het documentaires, composities, (cd-)opnames of andere registraties van een 

reeds geproduceerd werk betreft; 

e) indien het gaat om de organisatie van een festival of financiering van 

podiumprogrammering;  

f) indien het project nog onvoldoende uitgewerkt is; 

g) indien het project een politiek of levensbeschouwelijk doel heeft; 

h) indien er aan het project geen uitvoerende kunstenaar deelnemen 
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Artikel 4. Voorwaarden aanvraag   

4.1 Een aanvraag dient voorzien te zijn van een: 

● Kopie van diploma van Nederlands erkende mbo- of hbo-opleiding of bewijs van registratie 

bij Kamer van Koophandel 

● Projectomschrijving (150 woorden) 

● Projectplan (750 woorden) met daarin  

o Inhoudelijke omschrijving; een heldere omschrijving van de inhoud van project en 

het doel wat wil bereiken. 

o Plan van uitvoering; welke activiteiten worden ondernomen om te komen tot 
realisatie van de productie. 

o Beknopt marketing plan; wie is het publiek en hoe men die gaat  bereiken. 
o Bijdrage ontwikkeling; Hoe het project bijdraagt aan de ontwikkeling van 

uitvoerende kunstenaar  
● Volledig uitgewerkte projectbegroting volgens het format van het Startersfonds inclusief 

dekkingsplan;  

● Volledig ingevulde de-minimisverklaring inclusief eventuele bijlagen als beperkte 

staatssteun is ontvangen tussen 2020 en 2022.  

● Aanvraag is in het Nederlands of  Engels;  

● Alle relevante basisinformatie voor verwerking van aanvraag zoals gevraagd op het online-

aanvraagformulier van NORMA Startersfonds. 

4.2 De post onvoorzien op de begroting mag maximaal 5% van de projectbegroting bedragen. 

 

Artikel 5. Aanvraagprocedure 

5.1 Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend in de periode zoals genoemd op de website 

van NORMA. De aanvrager ontvangt binnen acht weken na de beschreven uiterste 

indiendatum via e-mail bericht of de bijdrage wordt toegekend.   

5.2 In alle gevallen wordt de aanvrager van het genomen besluit in kennis gesteld.  

 

Artikel 6. Beoordeling 

6.1 De aanvragen zullen worden beoordeeld door een speciaal ingestelde NORMA Startersfonds 

commissie.  

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. 

6.3 Bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag zal een waardering en weging 
 worden toegekend aan de volgende onderwerpen: 
● Is er sprake van een realistische begroting zodat er een kwalitatief goed project wordt 

gerealiseerd. 
● Is er sprake van een realistisch (marketing)plan voor hoe men het beoogde publiek wil 

bereiken. 
● Is het helder hoe het project een bijdrage levert aan de professionele ontwikkeling van 

de aanvrager als uitvoerend kunstenaar 
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● Tot slot wil NORMA Startersfonds een diversiteit aan projecten financieren. Zowel 
diversiteit in vorm als inhoud, als in de mate waarin er sprake is van inclusiviteit en 
diversiteit binnen de betreffende productie zelf. 

6.4 Op basis van het beschikbare budget ontvangen de projecten die het meest voldoen aan de 

punten genoemd in artikel 6.3. een bijdrage van het NORMA Startersfonds.  

 

Artikel 7. Verantwoording en controle 

7.1 De aanvrager dient het project op verantwoorde wijze uit te voeren en de bijdrage te 

gebruiken voor het doel waarvoor het is verleend. Bij grote wijzigingen van het beoogde 

project dient de aanvrager NORMA direct op de hoogte te brengen van de voorgenomen 

wijzigingen. NORMA dient in zo’n geval toestemming te geven voor de wijzigingen om de 

financiële bijdrage te kunnen behouden.  

7.2 De aanvrager meldt het project aan bij Cultuurexplosie.nu.  

7.3  NORMA heeft het recht om aanvrager te controleren op uitvoering van project en de 

financiële bijdrage terug te vragen als project niet, niet geheel of in zeer gewijzigde vorm is 

uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming zoals benoemd in artikel 7.1 of indien de 

aanvrager niet conform 7.2 het project heeft aangemeld. 

 

Artikel 8. Bezwaren en beroep  

8.1  Wanneer de indiener van een aanvraag bij het NORMA Startersfonds 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.    

8.2 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.  

8.3 Het bezwaar dient met redenen omkleed per email te worden ingediend via 

startersfonds@stichtingnorma.nl en voorzien te zijn van een (digitale) handtekening van de 

aanvrager.   

8.4  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.   

8.5 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. 
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Gagenorm NORMA fonds 2022 

 
 
Het NORMA fonds hanteert de volgende minimumgages per uitvoerende kunstenaar die is betrokken 
bij een project waarvoor een aanvraag wordt gedaan: 
 
• De minimumgage voor uitvoerende kunstenaars is € 270 per uitvoering of per dag. 
 
• Met betrekking tot repetitie- en/of montagedagen voorafgaand aan de eerste voorstelling, is 
de minimumgage € 110 per dag. 
 
• Van bovenstaande kan alleen worden afgeweken indien die afwijking in lijn is met wat is 
bepaald in de CAO Toneel en Dans en het onderhavige dienstverband van de uitvoerende 

kunstenaar(s) minimaal drie aaneengesloten maanden bedraagt. 

 


