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Algemeen 

1.1 De Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 (verder te noemen: “de VVNK 1900”) stelt financiële 

bijdragen beschikbaar voor activiteiten die betrekking hebben op het terrein van de beeldende 

kunsten die zijn ontstaan in het tijdvak van 1880 - 1940, zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, 

architectuur, grafische kunsten, toegepaste kunst bij voorkeur in relatie tot de Stichting Schone 

Kunsten rond 1900 / Drents Museum collectie. 

 

1.2 Onder “activiteit” wordt verstaan :  

- het schrijven van een publicatie / proefschrift  

- het organiseren van een tentoonstelling  

- het maken van een bij de tentoonstelling behorende publicatie / brochure. 

- of anderszins. 

 

1.3 De activiteit moet betrekking hebben op het oeuvre van een Nederlandse, dan wel een in 

Nederland gewerkt hebbende kunstenaar, uitdieping van afzonderlijke kunstwerken of 

theoretische achtergronden ervan, de ideologische of politieke betekenis van de kunstenaar of 

het kunstwerk, verduidelijking van het verband met andere kunsten, sociale achtergronden van 

een kunstenaar in de eerdergenoemde periode zoals bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden in 

een atelier, fabriek, bedrijf, kunstopleiding of een tijdschrift rond 1900, enz. alsmede onderwerpen 

waarbij een relatie wordt gelegd tussen beeldende kunst en andere kunstuitingsvormen 

waaronder ook literatuur, poëzie, muziek. 

 

1.4 De bijdrage kan zowel worden uitgekeerd aan personen als aan verenigingen en stichtingen. 

Geen bijdragen worden verstrekt aan overheden en commerciële instellingen. 

 

Aanvraag. 

2.1 De aanvraag inclusief de bijbehorende bijlagen moeten bij voorkeur in de Nederlandse taal zijn 

geschreven. 

 

2.2 De aanvraag dient te worden ingediend bij de secretaris van de VVNK 1900. De aanvraag dient 

digitaal of op papier te worden aangeleverd. 

 



 
 
2.3 De aanvraag moet vergezeld gaan van de volgende gegevens resp. antwoorden waarbij de 

hieronder vermelde volgorde dient te worden aangehouden : 

-   een uitgebreide beschrijving van de activiteit 

-   informatie over het doel van de activiteit 

-   welk effect men van de activiteit verwacht 

      -   begroting gespecificeerd en onderbouwd met offertes 

-   dekkingsplan mogelijk met specificatie van welk bedrag van welke instantie 

               ( fonds / overheid / bedrijven) is bestemd voor welke begrotingspost 

-   fasering / tijdspad 

 

2.4 Indien de aanvrager een particulier is, dient nog te worden overgelegd een kopie van paspoort of 

identiteitskaart.  

 

2.5 Indien de aanvrager een stichting of vereniging is, dienen voorts nog te worden overgelegd : 

             -   statuten 

-   uittreksel handelsregister inclusief samenstelling bestuur 

-   meest recente beleidsplan 

-   begroting lopende jaar en volgende jaar 

-   meest recente balans- resultatenrekening 

-   relevante documentatie over organisatie en activiteiten van de rechtspersoon 

-   informatie waaruit blijkt dat de stichting of vereniging zelf niet in staat is (alle) kosten te dragen. 

 

2.6 Indien meer organisaties betrokken zijn bij de activiteit moet de aanvraag worden gedaan door de 

organisatie die de financiën beheert. 

 

2.7 In beginsel dient de aanvraag het bedrag van € 2.500,- niet te overschrijden. 

 

2.8 De inzender van de aanvraag krijgt een ontvangstbevestiging.  

 

2.9 De door de inzender ingezonden stukken worden niet geretourneerd. 

 

2.10 Aanvragen met onvolledige bescheiden worden niet in behandeling genomen. 

 
  



 
 

 
Besluitvorming 

3.1 Inzendingen van aanvragen die in aanmerking komen voor een bijdrage van de VVNK 1900 

worden door het bestuur van de VVNK 1900, zo nodig na het inwinnen van advies, beoordeeld 

op wetenschappelijke / museale kwaliteit en originaliteit. 

 

3.2 Het bestuur kan aan haar besluit tot toekenning van een bijdrage nadere voorwaarden stellen 

onder meer ter zake van de verantwoording nadien. 

 

3.3 De uitslag wordt met redenen omkleed. 

 

3.4 Het bestuur van de VVNK is niet verplicht om over te gaan tot de beoordeling van een aanvraag; 

daarvan wordt de aanvrager op de hoogte gebracht. 

 

3.5 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

 

 

Verantwoording 

4.1 Indien de aanvraag is gehonoreerd verplicht de aanvrager zich het resultaat van de activiteit  

digitaal aan het bestuur van de VVNK te melden, voorzien van een toelichting hoe de bijdrage is 

gebruikt. Deze verantwoording vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat de activiteit is uitgevoerd. 

De aanvrager dient in ieder geval ook melding te doen van de stand van zaken zoals deze is op 

het einde van het tijdpad dat was aangegeven bij de aanvraag. 

 

4.2 Mocht de activiteit waarvoor de aanvraag is gehonoreerd niet worden voltooid dan kan de 

bijdrage worden teruggevorderd. 

 

4.3 In geval achteraf blijkt dat de informatie die door de aanvrager was verstrekt ten aanzien van de 

diverse aspecten als genoemd onder punt 2.3 t/m 2.5 van deze regeling onjuist is, kan het 

bestuur van de VVNK de bijdrage terug vorderen. 

 

 

Fiscaal 

5.1       De VVNK is een instelling als bedoeld in artikel 33 van de Successiewet. Dat houdt in dat door 

haar gedane bijdragen op grond van deze wet zijn vrijgesteld van schenkingsrechten. 

 


