Aanmelden concert en indienen van een toekenningaanvraag
voor de musici
De volgende 3 partijen dienen zich via de website van het Nationaal Podiumplan (NPP)
geregistreerd te hebben;
1) de musici;
2) de muziekformatie inclusief de musici; (opgave via de bandleider)
3) het concertpodium. (opgave via de vertegenwoordiger)
Wanneer de muziekformatie met een NPP-podium een concert is overeengekomen kan, door de
bandleider, de toekenningaanvraag voor een concert worden ingediend.
(Hiervoor dienen alle gegevens, zoals; locatie, datum, tijdstip, aantal musici, namen musici en de afgesproken gage door
het podium te betalen, bekend te zijn).

Stappenplan voor het indienen van een toekenningaanvraag:
stap 1 De bandleider meldt het concert aan via zijn eigen account d.m.v. 'Nieuw show'
(hierbij dient te worden aangegeven welke formatie, inclusief de betreffende musici van
toepassing is, het podium en de concertdatum).
De bandleider dient hierna de modelovereenkomst te versturen via 'Verstuur contract'
Door het NPP-systeem wordt hierna automatisich de modelovereenkomst gegenereerd
en per email verzonden aan bandleider.
stap 2 Nadat de bandleider deze modelovereenkomst zelf digitaal heeft ondertekend, wordt
deze per email, ter ondertekening, doorgezonden aan de vertegenwoordiger van
het concertpodium.
stap 3 Wanneer deze modelovereenkomst door beide partijen is getekend, wordt deze door het
NPP gecontroleerd.
stap 4 Voldoet de modelovereenkomst aan de voorwaarden, dan wordt deze ter
bevestiging verzonden aan zowel de bandleider als het podium. De musci van het
concert hebben hiermee een toekenning van € 135,- per geregistreerde musicus, dit
door middel van de reservering van de bijdrage door het NPP.
(Let op: slechts muziekformaties van maximaal 5 musici komen in aanmerking voor deze regeling)

stap 5 Nadat het optreden is voltooid, dient er binnen 4 weken door de bandleider duidelijk
bewijs ingediend te worden via 'Jouw shows' (via 'opties') d.m.v. een link naar het
optreden en één of meerdere foto's/films waaruit blijkt dat het optreden daadwerkelijk
volgens de voorwaarden van modelovereenkomst heeft plaatsgevonden.
Hierbij dient o.a. duidelijk aangetoond te worden, dat zowel door de muziekformatie
als door het concertpodium, actieve promotie is gemaakt voor het betreffende concert en
dat er voor het concert toegang is geheven.
stap 6 Wanneer het NPP het voltooide concert heeft geverifieerd wordt de toekenning aan
de musicus (binnen 4 weken) op de eigen Nederlandse bankrekening uitbetaald.
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De indieningstermijnen van een aanvraag
- Een aanvraag dient minimaal 14 dagen voordat het concert wordt uitgevoerd volledig
afgerond en goedgekeurd te zijn door het Nationaal Podiumplan.
- Het indienen van een aanvraag is slechts mogelijk voor een concert dat niet later
plaatsvindt dan op 30 juni 2022.
- Het aanleveren van bewijs (link naar het optreden en het uploaden van één of meerder
foto's/films) dient binnen 4 weken na het optreden, via het account van de bandleider,
gerealiseerd te zijn.
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