
 
 

STARTGELDREGELING 
 
Nadere regels en procedure geldend voor de aanvragen van individuele regisseurs als 
bedoeld bij artikel 2.3 onder c van het Reglement Stichting VEVAM Fonds (SVF) 
 
 
1. De regeling is uitsluitend bestemd voor film- en televisieregisseurs die tenminste één jaar 

aangesloten zijn bij Stichting VEVAM. 
2. Er kan een aanvraag worden ingediend voor een vergoeding met betrekking tot de 

allereerste ontwikkelingsfase van een nieuw filmwerkplan of televisieprogramma van de 
betreffende regisseur, waarbij nog geen producent of omroep betrokken is en waarvoor nog 
geen financiering uit andere bron is of kan worden verkregen, of voor een ander project of 
activiteit in het belang van de professionele uitoefening van zijn/haar functie als regisseur. 

3. Een aanvraag kan uitsluitend door de regisseur zelf bij Stichting VEVAM Fonds worden 
ingediend. 

4. Regisseurs kunnen niet meer dan één aanvraag in enig (kalender)jaar indienen.  
5. Een aanvraag kan maximaal € 5.000 bedragen. Voor de toekenning van aanvragen op grond 

van deze regeling wordt door het bestuur van Stichting VEVAM Fonds jaarlijks een maximaal 
budget vastgesteld.  

6. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt meegewogen of de aanvrager reeds eerder een 
bijdrage uit het SVF Fonds heeft ontvangen. 

7. Er zijn twee momenten per jaar dat een aanvraag kan worden ingediend.  Aanvragen dienen 
uiterlijk door Stichting VEVAM Fonds ontvangen te zijn voor 1 april of voor 1 oktober van 
enig jaar en bestaan uit een beknopte omschrijving (maximaal één A4) van het idee voor een 
filmwerk, van het project of de activiteit, het gevraagde bedrag aan startgeld en een opgave 
van de daarmee te dekken kosten. Een aanvraag mag ook door middel van een korte video 
(maximaal 3 minuten) worden ingediend. Bij de aanvraag dient een kort CV of filmografie 
van de regisseur gevoegd te worden. 

8. Het bestuur van Stichting VEVAM Fonds streeft naar beoordeling van een aanvraag uiterlijk 
binnen 1 maand na de sluitingsdatum als genoemd bij punt 7. Het bestuur kan besluiten om  
één of meerdere adviseurs te betrekken bij de beoordeling van aanvragen. De aanvrager kan 
ook uitgenodigd worden voor een mondelinge toelichting bij het bestuur van Stichting 
VEVAM Fonds en/of adviseurs, in welk geval het bestuur uiterlijk binnen 14 dagen nadien de 
uitslag aan de aanvrager bekend maakt.  

9. De beoordeling van het bestuur van Stichting VEVAM Fonds is bindend en de aanvragende 
regisseur kan niet tegen de beslissing in beroep. 

10. De namen van de regisseurs, die in een jaar op basis van deze regeling een bijdrage hebben 
ontvangen, worden vermeld in het jaarverslag van Stichting VEVAM Fonds van het 
betreffende jaar. 

11. De regisseur is verplicht om uiterlijk binnen één jaar na de verkregen bijdrage het bestuur 
van Stichting VEVAM Fonds schriftelijk (per brief of email) in kennis te stellen van de stand 
van zaken betreffende het nieuwe filmplan of het project en hoe het geld is besteed. Zolang 
deze in kennis stelling niet is ontvangen door Stichting VEVAM Fonds, zal er geen nieuwe 
aanvraag van de betreffende regisseur in behandeling worden genomen. 

12. In het geval het project, waarvoor startgeld is ontvangen, tot de totstandkoming van een 
filmwerk leidt, draagt de regisseur zorg voor de vermelding op de geëigende plaatsen in of 
bij het filmwerk en bij eventuele publicaties: “met dank aan” of “mede mogelijk gemaakt 
door” VEVAM Fonds. 



 
 
Werkwijze en criteria beoordeling aanvragen Startgeldregeling VEVAM Fonds 
 
Door Stichting VEVAM Fonds (SVF) wordt de goede ontvangst van aanvragen bevestigd per mail. 
Het secretariaat van SVF controleert of de ontvangen aanvragen voldoen aan de regels als 
hiervoor genoemd.  
De aanvragen worden vervolgens voorgelegd aan de leden van het SVF bestuur en, indien het 
bestuur daartoe besluit, aan één of meerdere adviseurs.  
 
Bestuursleden van VEVAM en SVF  komen niet in aanmerking voor een bijdrage van de 
Startgeldregeling. Adviseurs van SVF komen wel in aanmerking voor een bijdrage. Een adviseur 
die in voorkomend geval een aanvraag heeft ingediend zal op geen enkele wijze betrokken zijn 
bij de beoordeling van de aanvragen in de ronde waarbij hij/zij een aanvraag heeft ingediend.  
Een bestuurslid of een adviseur neemt op geen enkele wijze deel aan de beoordeling van een 
aanvraag als hij/zij een direct of indirect persoonlijk belang heeft bij de aanvraag. Bij aanvang 
van iedere vergadering, waarin de startgeld aanvragen worden beoordeeld, wordt vastgesteld of 
er mogelijk sprake is van een persoonlijk belang. Hiervan wordt melding gemaakt in de notulen. 
 
Bestuursleden van SVF en adviseurs behandelen de aanvragen strikt vertrouwelijk en 
betrachten volledige geheimhouding over de inhoud van de aanvragen alsmede van de 
beraadslaging over de aanvragen. Er wordt geen inhoudelijke motivatie over toekenningen of 
afwijzingen gegeven. 
 
In een bestuursvergadering van SVF, waarin tenminste drie bestuursleden en, indien het bestuur 
daartoe besluit, één of meerdere adviseurs aanwezig zijn, worden de aanvragen beoordeeld aan 
de hand van de navolgende criteria: 

 Is de noodzaak en het doel voor het aanvragen van een bijdrage goed omschreven? 
 Is de urgentie voor de regisseur om in dit stadium bij SVF startgeld aan te vragen goed 

gemotiveerd? 
 Heeft de aanvrager al eerder startgelden van SVF ontvangen? 

Het antwoord op de laatste vraag kan een rol spelen mede afhankelijk van het aantal positieve 
beoordelingen en het maximum budget. Het is de bedoeling dat een zo breed mogelijke groep 
regisseurs kan profiteren van de startgeldregeling. 
 
Aanvragen waarover eenieder (unaniem) positief oordeelt, worden toegekend; aanvragen 
waarover een meerderheid positief oordeelt, kunnen afhankelijk van de hoogte van het 
maximum budget worden gehonoreerd. 
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