Uitvoering Programma Age Friendly Cultural Cities 2017-2020
Doelstelling
Het Fonds voor Cultuurparticipatie werkt samen met gemeenten en culturele instellingen aan het
verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het (gemeentelijke) cultuur- en
Wmo-beleid.
Om dit doel te realiseren hebben we een tweejarige matchingsregeling met een bijbehorend
flankerend programma opgesteld. Tevens wordt er met iedere gemeente afzonderlijk een convenant
afgesloten waarin de gemaakte afspraken vermeld staan. De gemeente en culturele instelling
doorlopen hierin een tweejarig traject waar samenwerking tussen kunst, cultuur, zorg en welzijn en
ondernemerschap centraal staan.
Er zijn drie edities: 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020. Per editie doen er in principe vijf tot zeven
steden mee. In 2016 startte de pilot met vijf steden en loopt door in 2017. De pilot en de editie 20172018 zijn inmiddels gesloten.
De aanvraagronde voor 2018-2019 loopt van 1 november tot en met 29 november 2017
De aanvraagronde voor 2019-2020 loopt van 1 oktober tot en met 31 oktober 2018. Aanvragen
worden op volgorde van binnenkomst behandeld, totdat het budget op is.
Het subsidieplafond voor beide rondes is € 520.000,-.
Aanpak matchingsregeling
1. De gemeente komt met plan van aanpak waarin een ouderenproject van een culturele
instelling is ingebed. De culturele instelling vraagt € 40.000,- subsidie aan voor dit project bij
het Fonds.
2. De gemeente matcht met een zelfde bedrag, € 40.000,-, voor de ontwikkeling en
zichtbaarheid van lokale activiteiten op het gebied van ouderenparticipatie.
3. De culturele instelling bouwt met de gemeente aan een duurzaam netwerk waarbinnen
organisaties op het gebied van kunst, zorg en welzijn samenwerken.
4. De resultaten van de inspanningen zijn te zien in een lokale manifestatie. Hiervoor stelt de
gemeente € 10.000,- beschikbaar.
5. Het Fonds draagt aanvullend € 10.000,- bij aan de kosten van de landelijke flankerende
activiteiten bestaande uit de organisatie van intervisiebijeenkomsten, een traject gericht op
ondernemerschap en een landelijke manifestatie.
6. Aan het einde van het tweede jaar vindt de landelijke manifestatie plaats. Hier reikt het BNG
Cultuurfonds, de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uit. Deze prijs, een bedrag van € 20.000,-,
gaat naar de gemeente die volgens een onafhankelijke jury het beste en meeste duurzame
initiatief heeft getoond op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie.
7. Het Fonds en de gemeente werken aan een gezamenlijke communicatiestrategie gericht op
het genereren van landelijke en regionale media aandacht en het vergroten van de
zichtbaarheid van het aanbod van actieve cultuurparticipatie door ouderen.

Tijdspad 2017-2020 in onderscheidende kleur weergegeven
Editie 2016-2017 – 5 deelnemende steden
Editie 2017-2018 – 5 deelnemende steden
Editie 2018-2019
Editie 2019-2020
Planning editie 2016-2017 – Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht
2017
Januari: start jaar 2
Maart: intervisiebijeenkomst
November: intervisiebijeenkomst
Planning editie 2017-2018 – Deventer, Doetinchem, Emmen, Groningen, Utrecht
2017
Februari: convenanten getekend 2017-2018, start jaar 1
Juni: intervisiebijeenkomst
November: intervisiebijeenkomst
2018
Januari: start jaar 2
Maart: intervisiebijeenkomst
April-juni: lokale manifestaties
November: intervisiebijeenkomst & slotbijeenkomst, uitreiking BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs
2017-2018

Planning voor potentiële deelnemers editie 2018-2019
2017
November: indienen aanvraag culturele instelling (incl intentieverklaring gemeente)
December/januari: beoordelingsproces
2018
Februari: convenanten getekend 2018-2019, start jaar 1
Februari: bekendmaking nieuwe deelnemende steden editie 2018-2019
1 april: start steden
Juni: intervisiebijeenkomst
2019
Januari: start jaar 2
Maart: intervisiebijeenkomst
April-juni: lokale manifestaties
November: intervisiebijeenkomst & slotbijeenkomst, uitreiking BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs
2018-2019

Planning voor potentiële deelnemers editie 2019-2020
2018
Oktober: indienen aanvraag culturele instelling (incl intentieverklaring gemeente)
November/december: beoordelingsproces
2019
Januari: convenanten getekend 2019-2020, start jaar 1
Januari: bekendmaking nieuwe deelnemende steden editie 2019-2020
1 februari: start steden
Juni: intervisiebijeenkomst
2020
Januari: start jaar 2
Maart: intervisiebijeenkomst
April-juni: lokale manifestaties
November: intervisiebijeenkomst & slotbijeenkomst, uitreiking BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs
2019-2020

