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1079 LD Amsterdam 

 
 
Datum: Tilburg,  13 mei 2015  
Onze referentie: BGR2015/005b 
Kenmerk: GL/ 15.045 
Contactpersoon: G. Lenders 

Betreft: beschikking van een filmproductie “Of Ik Gek Ben” 

 
 
Geachte heer Bary, 
 
U heeft op 5 maart 2015 een bijdrage aangevraagd voor de filmproductie getiteld Of Ik Gek Ben van regisseur/scenarist 
Frank Lammers. 
 
Het Brabant C Fonds draagt bij aan culturele projecten die het cultuursysteem in de provincie Noord-Brabant versterken 
en door kwaliteit en voorbeeldwerking op (inter)nationaal niveau Noord-Brabant als kwaliteitsregio meer zichtbaar en 
herkenbaar maken. 
 
Uw aanvraag is getoetst aan de vereisten en criteria van de paragrafen 1 en 2 van het Financieringsreglement Brabant C 
Fonds. 
 
BESLUIT 
Op grond van uw aanvraag en mede onder overneming van het advies dat de Adviescommissie van de Stichting Brabant 
C Fonds aan mij heeft uitgebracht, besluit ik een subsidie te verlenen van maximaal € 300.000,00 en maximaal 30% van 
de gerealiseerde subsidiabele kosten, voor de realisering van uw filmproductie Of Ik Gek Ben. 
De definitieve hoogte van dit bedrag wordt, afhankelijk van de daadwerkelijk gemaakte kosten en gerealiseerde 
financiering in de vaststellingsbeschikking bepaald. 

De bijdrage wordt toegekend in de vorm van een lening die uit de exploitatie inkomsten dient te worden terugbetaald. 

De overwegingen van de Adviescommissie, die tevens mijn motivering van dit besluit vormen, vindt u in bijlage 1. Ook het 
advies van de commissie m.b.t. het stellen van voorwaarden en verplichtingen aan de verlening, neem ik over. 

Met betrekking tot de in het advies genoemde voorwaarden inzake concretisering van de opzet van de regiecoaching, 
verbetering van het marketingplan, ambities rond talentontwikkeling in Brabant en de ontwikkeling van Mike Weerts als 
creative producer, constateer ik dat de door u toegestuurde stukken in twee separate e-mails van 6 mei jl. een voldoende 
toevoeging aan het plan vormen. Ik voeg de volgende toegestuurde stukken toe aan het dossier: 

 reactie op adviezen Brabant C mei 2015 

 stappenplan regisseur met regiecoaches 

 regievisie Frank Lammers updated versie mei 2015 

 Marketingplan updated versie mei Brabant C 

 Pellicola-IJswater brief Mike getekend 

 Toekomstplannen Mike Weerts als creative producer in Brabant 

De in deze stukken toegezegde prestaties en ontwikkelingen moeten daarmee onderdeel zijn van uw rapportage in de 
aanvraag tot vaststelling na afloop van het project, waarover meer verderop in deze brief. 

 
 
 

 



 

 

Deze subsidie wordt verleend onder de opschortende voorwaarden dat een uitvoeringsovereenkomst tot stand komt 
binnen 12 maanden na dagtekening van dit besluit en dat u uiterlijk op hetzelfde moment aantoont dat de financiering tot 
het bedrag van de ingediende begroting is gerealiseerd dan wel gegarandeerd. 
Op het maximaal subsidiebedrag wordt een voorschot uitgekeerd van 80%, zijnde € 240.000,00. De uitkering van het 
voorschot vindt plaats binnen 10 werkdagen na ondertekening van de overeenkomst, door overmaking op het door u 
daartoe aan te geven IBAN-rekeningnummer t.n.v. IJswater Films. 

Verplichtingen en verantwoording 
Het besluit om uw aanvraag te honoreren is gebaseerd op de door u op 5 maart 2015 ingediende aanvraagdocumenten, 
uw mondelinge toelichting daarop op 2 april 2015 en de nagezonden stukken in twee separate e-mails van 6 mei 2015. 
Afwijkingen ten opzichte van de aanvraag en documenten na hun laatste indiening, en overige omstandigheden die van 
invloed zijn op de afwerking van de filmproductie dienen direct ter goedkeuring bij het Brabant C Fonds gemeld te 
worden, bij gebreke waarvan de subsidie geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken en verstrekt voorschot kan 
worden teruggevorderd. Indien het Brabant C Fonds geen goedkeuring verleent aan de voorgestelde wijzigingen, en 
deze toch worden doorgevoerd, kan dit eveneens leiden tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de subsidie. 
 
U wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de reglementen en protocollen van het Brabant C Fonds die op 
deze subsidieverlening van toepassing zijn. De verplichtingen voortvloeiend uit het Financieringsreglement, welk 
document is te downloaden op www.brabantc.nl, en de regeling Accountantsprotocol die als bijlage 2 bij deze 
verleningsbrief is gevoegd, worden hierbij aan u opgelegd. Verder bent u verplicht om de subsidie uit exploitatie-
inkomsten terug te betalen. In de uitvoeringsovereenkomst zal een aantal van deze verplichtingen nader worden 
uitgewerkt en zullen eventuele nadere verplichtingen worden opgenomen. 
 
In het bijzonder vermeld ik de volgende verplichtingen: 

 u dient minstens het bedrag van deze subsidieverlening, zijnde € 300.000,00, te besteden aan inkoop bij in 
Noord-Brabant gevestigde ondernemingen, dan wel vergoedingen aan in Noord-Brabant woonachtige 
medewerkers aan het project 

 na afloop van het project -in uw geval na voltooiing van de afwerking van de filmproductie- moet u een 
aanvraag tot subsidievaststelling indienen, samen met de daartoe noodzakelijke bescheiden waaronder een 
controleverklaring door een registeraccountant, conform de voorschriften in art. 19 van het 
Financieringsreglement. 
 

Wanneer u nog vragen heeft naar aanleiding van dit besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van het Brabant C 
Fonds, Geert Lenders (glenders@brabantc.nl). 
 
Ik wens u veel succes met uw filmproductie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
ir. F.J.L. van Dooremalen 
Directeur/Bestuurder 
 
Bijlagen: 
1. advies van de Adviescommissie aan het bestuur 
2. verantwoordingsprotocol 
 
 
Binnen zes weken na de dag van verzending  van dit besluit kan een belanghebbende schriftelijk een bezwaarschrift 
indienen bij het bestuur van Brabant C Fonds. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat 
tenminste zijn naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
gronden waarop het bezwaarschrift rust. 
 
 

 

 


