
Veelgestelde vragen
Hoe doe ik een aanvraag?
Stel je aanvraag op in de vorm van een PDF. Verwerk daarin de door ons
gevraagde gegevens, in de aangegeven volgorde en met een inhoudsopgave
met paginanummering. Voeg bij voorkeur wat beeldmateriaal toe, maar ook niet
teveel. Als je vimeolinks gebruikt, zet die dan even in een apart lijstje. Vul het
formulier in en download je aanvraag. Je mag hem ook mailen maar vul in ieder
geval het formulier in.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?
Alleen in de aangegeven periode. Die loopt in de regel van 1 januari tot eind
februari. Te vroege of te late aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Voor welk bedrag kan ik aanvragen?
Wij hanteren geen vaste bedragen. Gemiddeld keren we per jaar € 15.000 uit
verdeeld over een aantal projecten. In de toekomst kan dat iets meer worden.
Per project varieert de uitkering tussen € 2.500 en € 10.000. Maar minder of
meer komt ook voor.

Hoe wordt de aanvraag behandeld?
Het bestuur beslist in een vergadering die in maart of april plaatsvindt. Alle
bestuursleden krijgen de aanvragen te zien. Daarnaast wordt een overzicht met
samenvattingen beschikbaar gesteld. We ontvangen de laatste jaren minstens
twintig aanvragen en er moet dus een keuze worden gemaakt. Na de
vergadering krijgt iedereen bericht.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom?
Dat kunnen we pas beoordelen als we de aanvraag hebben gezien. Het heeft
geen zin om daar vantevoren vragen over te stellen. De op de website vermelde
projecten geven wel een beeld van ons beleid.

Wie kunnen er een aanvraag doen?
De meeste aanvragen komen van de kunstenaar zelf, maar instellingen die een
project willen financieren, zoals filmproducenten of musea, kunnen ook
aanvragen.



Aan wat voor soort projecten moet ik denken?
Wij hebben voorkeur voor korte experimentele films. Maar ook fotografie komt in
aanmerking. Het heeft geen zin om een bijdrage te vragen voor een fotoboek en
ook niet voor een project waarin de film ondergeschikt is, zoals een
concertregistratie.

Mag of moet ik ook bij andere fondsen een aanvraag indienen?
Bij voorkeur wel. Maar een enkele keer financieren we het hele project, als dat
niet om een groot bedrag gaat. We willen wel zeker weten dat de financiering
rond is en het project er komt.

Ik zie geen telefoonnummer. Kan ik jullie bellen?
Liever niet. Wij hebben geen mensen in dienst en doen dus alles zelf. Je kunt
ons mailen en als wij denken dat dat zinvol is bellen we je op.


