Aanvragen en procedure
Het Makerskapitaal ondersteund talentvolle
makers met een financiële bijdrage die vanuit het
residentieprogramma van Het Huis Utrecht een
productie willen realiseren of die hun organisatie
verder willen professionaliseren.
Bijdrage
Het Makerskapitaal verstrekt 2 maal per jaar een bijdrage van maximaal € 7.500 aan maker(s). De bijdragen zijn
bedoeld voor producerend werk. De ontvanger krijgt tevens artistiek advies en een premièreplek in Het Huis
Utrecht aangeboden.
Aanvragen
- worden gedaan door individuele en collectieve makers, door het indienen van een schriftelijke aanvraag,
op voorwaarde dat er geen eerdere toekenning vanuit deze regeling ontvangen is.
- moeten ingaan op onderstaande punten en niet langer zijn dan twee A4.
Criteria, een volledige en duidelijke aanvraag, met daarin:
- persoonsgegevens (naam, leeftijd, contactgegevens, ed.) en een CV (mag als bijlage)
- een projectplan dat voortbouwt op werk dat zijn oorsprong heeft in Het Huis Utrecht binnen het
residentieprogramma
- een gevraagde bijdrage die besteed wordt aan het in deze regeling beschreven doel
- een begroting en dekkingsplan (mag als bijlage)
- een gevraagde bijdrage van het Makerskapitaal die max. 50% van de begroting bedraagt
- een bijschrijving van max. 5 zinnen wat er voor het Makersfonds terug kan worden gedaan
Beoordeling van de aanvraag door een beoordelingscommissie gebeurt op basis van:
- de kwaliteit van het projectplan:
o artistiek inhoudelijk, samenwerkingen, inclusiviteit
o publieksvisie, communicatie, marketing
o zakelijk: begroting, dekkingsplan
o doelmatig en verantwoorde besteding van middelen
Besluitvorming en tijdspad
- er zijn twee deadlines per jaar: 1 februari en 1 oktober
- aanvragers sturen hun aanvraag naar info@makerskapitaal.nl
- aanvragen die aan de criteria voldoen worden ter beoordeling voorgelegd aan de beoordelingscommissie
- de commissie geeft circa drie weken na de deadline een onderbouwd advies over toekenning
- op basis van het advies besluit het bestuur van het Makerskapitaal over toekenning: circa 1 maart resp. 1
november
Uitbetaling
- de aanvrager en het Makerskapitaal sluiten een overeenkomst waarin de voorwaarden zijn vastgelegd
- de bijdrage wordt na toekenning uitbetaald, maar niet eerder dan dat de begrote co-financiering rond is
Voorwaarden die aan de bijdrage verbonden zijn:
- tijdig informeren van het Makerskapitaal over de voortgang, met name bij wijzigingen in het project
- vermelding van het Makerskapitaal en Het Huis Utrecht bij uitingen en aankondigingen rond het project
- afronden van de uitvoering van het project binnen een jaar
- na afronding van het project een kort verslag en financiële rapportage
- bereidheid om een bijdrage te leveren aan het Makerskapitaal ten behoeve van volgende aanvragers en/of
fondsenwerving

MAKERSFONDS
Het Makerskapitaal is een regeling van het Makersfonds. Het Makersfonds is een onafhankelijke stichting die
financiële bijdragen geeft aan talentvolle jonge makers en managers in de theatersector voor ontwikkeling.
Met de oprichting van het Makersfonds onderstreept Het Huis Utrecht haar positie als landelijk huis voor
onderzoek en ontwikkeling binnen de podiumkunsten. Het Makersfonds creëert een belangrijke impuls voor
professionele ontwikkeling van makers en vormt daarmee een schakel tussen Het Huis Utrecht, speelplekken en
publiek.
Het Makersfonds beheert tevens het Anne Faber Stipendium. Dit stipendium steunt een beloftevolle zakelijk
leider per jaar met een traject op maat in het verder ontwikkelen van zijn of haar visie, kennis en leiderschap.
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