Beleidsplan S ch ng Amarte Fonds
Periode 2021-2023

1. De doelstellingen
S ch ng Amarte Fonds (hierna: Amarte Fonds) hee in het algemeen tot doel het fungeren als
algemeen nut beogende instelling in de zin van het Nederlandse belas ngrecht.
Het Amarte Fonds is in 2019 opgericht met als speci ek doel om par culiere donateurs te laten
samenwerken bij het s muleren van de ontwikkeling van de kunst. Het Amarte Fonds ondersteunt
daartoe innova e en vernieuwing van makers en instellingen. Voor de beleidsperiode 2021-2023 richt
het fonds zich primair op projecten op het gebied van muziek, lm, theater en beeldende kunst. In
2022 wordt ook begonnen met het steunen van literatuur.
2. Voor wie en waarvoor
Door het ondersteunen van jonge, talentvolle en vernieuwende kunstenaars en instellingen die met
hen ac ef zijn, wil het Amarte Fonds bereiken dat vernieuwende kunst (projecten) mogelijk worden
en bij een breed en divers publiek bekendheid krijgen.
Het Amarte Fonds biedt ondersteuning in de vorm van een nanciële bijdrage aan (de ontwikkeling
van) kunstenaars en kunstprojecten van instellingen of gezelschappen. Daarnaast biedt het Amarte
Fonds soms immateriële ondersteuning in de vorm van begeleiding, kennis en ervaring. Een en ander
hee ten doel ervoor te zorgen dat de innoverende kunstenaar of instellingen op de lange termijn op
eigen kracht verder kan groeien, uitblinken en zich kan onderscheiden - wat de kwaliteit van de kunst
als zodanig ten goede komt - en met de kunstui ng een breed publiek bereikt kan worden.
Enkele voorbeelden van te ondersteunen projecten zijn: het organiseren van concerten om
talentvolle vernieuwende musici een podium te geven, het bieden van de kans om mee te doen aan
de opname van een album, de produc e van video’s voor muzikanten, binnen- en buitenlandse
muziek- en theatertournees en de (co-) nanciering van lm- en theaterproduc es.
3. De structuur
S ch ng Amarte Fonds is een vermogensfonds met een jaarlijks gi enbudget.
Indien gewenst kan het bestuur, na a rek van kosten, de gehele jaarlijkse schenking als gi enbudget
aanwenden. Voor besteding komen de gehele jaarlijks te ontvangen schenkingen in aanmerking. Dit
is ter beslissing aan het bestuur en grotendeels a ankelijk van de kwaliteit en bevonden geschiktheid
van de voorliggende projecten. Als er in een bepaald jaar niet voldoende passende projecten zijn, dan
wordt het restant van dat jaarbudget naar het gi enbudget van het daaropvolgende jaar
doorgeschoven. In ieder geval worden jaarlijks de revenuen op het vermogen volledig geschonken.
S ch ng Amarte Fonds kent een structuur met een basisfonds en doelfondsen. Donateurs aan de
s ch ng kunnen hun gi bestemmen voor het basisfonds of een van de doelfondsen. Donateurs met
een eigen visie kunnen het bestuur verzoeken een speci ek doelfonds te openen voor een bij de
Amarte Fonds doelstellingen en ANBI status passende ac viteit. Het secretariaat administreert en
verantwoordt de diverse fondsen separaat.
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4. De werkwijze
Kunstenaars kunnen op eigen ini a ef ondersteuning bij het Amarte Fonds aanvragen via de website
www.amarte.nl. Het bestuur laat zich bij de beoordeling van deze aanvragen ondersteunen door een
adviescommissie. Hierbij hee het Amarte Fonds nadrukkelijk de wens een inclusief karakter te
realiseren. De adviescommissieleden hebben de opdracht binnen en buiten het eigen netwerk te
zoeken naar projecten die baat kunnen hebben bij ondersteuning en ontwikkeld worden door makers
van verschillende achtergronden, voor een breed en divers publiek. De leden van de adviescommissie
worden benoemd door het bestuur. De samenstelling van de adviescommissie wordt elke zes
maanden geëvalueerd, waarbij het de bedoeling is, dat leden regelma g wisselen. De commissie
bestaat uit tenminste vijf personen. In de commissie worden in beginsel leden benoemd die zelf als
kunstenaar of anderszins professioneel ac ef zijn of waren binnen de te ondersteunen disciplines.
Jonge kunstenaars doen zo bij Amarte ervaring op met het proces van aanvragen en beoordelen.
De adviescommissie adviseert het bestuur bij de beslissing om aanvragen te honoreren of beslist
daarover zelf binnen door het bestuur gegeven kaders. Het Amarte Fonds stree ernaar aanvragen
snel te behandelen. De beslistermijn is mede a ankelijk van de hoogte van het aangevraagde bedrag,
maar er wordt geprobeerd binnen twee maanden tot een besluit te komen.
Over het algemeen zal de hoogte van de toegekende bedragen ter ondersteuning van projecten
tussen de € 1.500 en € 5.000 bedragen.
De aangevraagde bijdrages worden in eerste instan e toegekend uit het basisfonds van Amarte
Fonds.
De doelfondsen kennen elk een eigen werkwijze, zowel wat betre ac viteiten, omvang van de
bijdragen als wijze van contact met kunstenaars en instellingen. In alle gevallen beslist het bestuur
van het Amarte Fonds over toekenningen. De structuur met doelfondsen ontstond in 2020 door
aanbiedingen van donateurs om ten jde van de 'lockdown' makers en instellingen aan het werk te
houden of direct te ondersteunen. Het Amarte Fonds kent inmiddels de volgende doelfondsen:
- Het Corona Noodfonds kwam in 2020 tot stand door twee extra dona es van bestaande donateurs
en is gebruikt voor het doen van gi en en aan kunstenaars in directe nood in 2020.
- Het Amarte Studio Concerts Fonds kwam op in a ef van kunstenaars en een grote dona e in 2020
tot stand, toen podiums en fesitvals gesloten waren, om kunstenaars te steunen bij projecten om in
hoogwaardige geluidsstudio's en andere geschikte loca es openbare live stream concerten te
organiseren. Dit ini a ef zal in de beleidsperiode worden voortgezet en verder ontwikkeld op een
manier die het mogelijk maakt dat kunstenaars zelf een aanvraag kunnen doen.
- Het COVID Jazz Fonds ontstond door een schenking in 2020 van een lie ebber in het buitenland die
de noden onder jazz studenten wilde lenigen. Over de inzet van deze middelen laat het Amarte Fonds
zich adviseren door de S ch ng New Amsterdam Jazz.
- Het OHK Fonds kwam tot stand in 2020 door een extra schenking van bestaande donateurs voor het
steunen van kwalita ef hoogwaardige projecten op de gebieden muziek, lm en theater die door hun
aard of omvang niet passen in de reguliere aanvraag systema ek. Aanvragen kunnen alleen op
uitnodiging worden gedaan.
5. Het bestuur en de beloning
Het bestuur van het Amarte Fonds bestaat uit vijf leden. De leden van het bestuur ontvangen voor
hun beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning.
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Voor de ondersteuning van het bestuur en adviescommissie en de dagelijkse werkzaamheden
beschikt Amarte Fonds over een secretariaat met een klein team van projectmanagers.
Op basis van de statuten kan geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon op enige wijze over het
vermogen beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
6. De inkomsten en het vermogen
S ch ng Amarte hee inkomsten door schenkingen van en beperkt aantal par culiere donateurs en
wer geen fondsen of inkomsten op ondernemende of andere wijze. Donateurs die aan het Amarte
Fonds rechtstreeks willen bijdragen of een doelfonds in het leven willen roepen, moeten bereid zijn
een substan ële nanciële bijdrage te leveren.
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