
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 Het project heeft betrekking op een van de thema's of disciplines binnen de pijlers 
Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij van Fonds 21. 

 De aanvrager is een Nederlands rechtspersoon: een Nederlandse stichting, vereni-
ging, bv of nv zonder winstoogmerk. Een stichting, vereniging, bv of nv in oprichting is 
geen rechtspersoon en kan ook geen aanvraag indienen. Van nv's en bv's komen al-
leen projecten met een sociale missie (waarbij de winst voor dat doel wordt ingezet) 
in aanmerking voor ondersteuning. Rijks- en gemeentemusea en rijks- en stadsarchie-
ven kunnen ook voor ondersteuning in aanmerking komen. 

 Fonds 21 ziet bij de beoordeling van de aanvrager toe op naleving van de Governance 
Code Cultuur voor goed bestuur en toezicht. Deze code richt zich op de culturele sec-
tor, maar de principes dienen ook als richtlijnen voor aanvragers binnen de pijler Jon-
geren & Maatschappij. 

 De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgeba-
kend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde. Wanneer 
een organisatie structurele of meerjarige financiering van de overheid ontvangt, ko-
men alleen de activiteiten in aanmerking die buiten deze financiering vallen. 

 De aanvraag dient minimaal vier maanden voor de start van het project ingediend te 
zijn. De start is het moment waarop het publiek kennis maakt met het project, bijvoor-
beeld de première van een theatervoorstelling of een film. Bij maatschappelijke pro-
jecten voor jongeren geldt als startdatum de start van de uitvoering van een project, 
dit kan ook de start van de voorbereidingsperiode zijn. 

 Het project wordt gerealiseerd in het Koninkrijk der Nederlanden. De resultaten zijn in 
Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk toegankelijk voor de samenle-
ving. 

 Het aangevraagde bedrag is minimaal € 10.000. 

 Voor de financiering van het project is er een evenwichtige verdeling tussen eigen in-
komsten, bijdragen van overheid en bedrijfsleven, private en/of publieke fondsen. 

 Een project dat eerder is afgewezen kan niet opnieuw worden ingediend. 

 De aanvraag wordt digitaal, compleet en correct ingediend. Alle vereiste bijlagen zijn 
meegestuurd. 

  

Voor de pijler Kunst & Cultuur geldt: 

 Fonds 21 ziet bij de beoordeling van de aanvrager toe op naleving van de Fair Practice 
Code. 

 

 

https://bij.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/principe/introductie
https://bij.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/principe/introductie
https://www.fairpracticecode.nl/nl
https://www.fairpracticecode.nl/nl

