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Johannes de Nar 
 

Geadviseerd subsidiebedrag: € 0  

Gevraagd subsidiebedrag: € 300.000 

 

Over de instelling  

Johannes de Nar is een eenmanszaak. De eenmanszaak beoogt door middel 

van een YouTube- of Twitchkanaal een wekelijkse uitzending te organiseren 

om Nederland te promoten. Dit wil Johannes de Nar doen door in 

samenwerking met zes tot acht acteurs Nederlandse verhalen, mythes en 

geschiedenissen te vertellen. Het voorstel is om afleveringen over 

bijvoorbeeld kaas, tulpen, Rembrandt et cetera te maken, bij voorkeur met 

verwijzingen naar Nederlandse culturele instellingen, zoals het Muiderslot, 

het Rijksmuseum voor Oudheden en het Prehistorisch Dorp in Eindhoven. 

De eenmanszaak wil hiermee eigen inkomsten verwerven door betalend 

publiek toe te laten bij de opnames.  

 

Subsidieadvies  

De aanvraag voldoet niet aan de eisen als bedoeld in artikel 3.47 van de 

Regeling op het specifiek cultuurbeleid. 

 

De raad adviseert Johannes de Nar geen subsidie toe te kennen. 

De aanvraag van Johannes De Nar voldoet niet aan de voorwaarden. Het 

initiatief coördineert de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid niet 

vanuit een sectoroverstijgende rol. Ook bevordert de instelling geen 

mobiliteit van kunstenaars en instellingen en verleent het geen voorlichting 

over en ondersteuning bij subsidieprogramma’s van de Europese Unie. 

Daarnaast ontbreken alle gevraagde gegevens met betrekking tot het 

verleden en grotendeels ook met betrekking tot de toekomst.  

 

Beoordeling  

 

Artistieke/inhoudelijke kwaliteit van de kernactiviteiten 

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de kernactiviteiten kunnen niet 

worden beoordeeld, omdat deze niet nader worden omschreven in de 

aanvraag. Er is in de aanvraag slechts sprake van een voornemen om in een 

niet nader beschreven opnamestudio, niet nader beschreven verhalen op te 

nemen met nog onbekende acteurs in aanwezigheid van een publiek, 

waarvan onduidelijk is hoe dit wordt aangetrokken. 

Vernieuwing 

Dit onderdeel kan niet worden beoordeeld, omdat de aanvraag onvolledig is.  
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Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering 

Dit onderdeel kan niet worden beoordeeld, omdat informatie over de 

bedrijfsvoering ontbreekt.  

 

Bevordering van educatie en participatie (inclusief 

publieksbenadering) 

Dit onderdeel kan niet worden beoordeeld, omdat informatie hierover 

ontbreekt.  

 

Geografische spreiding   

Dit onderdeel kan niet worden beoordeeld, omdat informatie hierover 

ontbreekt. Johannes de Nar zetelt in Holwerd. 

 

Toepassing Fair Practice Code   

Dit onderdeel kan niet worden beoordeeld, omdat informatie hierover 

ontbreekt.  

 

Toepassing Governance Code Cultuur 

Dit onderdeel kan niet worden beoordeeld, omdat informatie hierover 

ontbreekt.  

 

Toepassing Code Diversiteit en Inclusie   

Dit onderdeel kan niet worden beoordeeld, omdat informatie hierover 

ontbreekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


