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Betreft: beschikking inzake het project ‘versterking Theaterfestival Boulevard 2015-2018’ 
 
 

Geachte mevrouw van Hulst, 
 
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. 

U heeft in dat kader op 19 maart 2015 een bijdrage aangevraagd voor versterking in het 
Theaterfestival Boulevard in de periode 2015 t/m 2018 met een aantal nieuwe elementen. 
 
Uw aanvraag is getoetst aan de vereisten en criteria van de paragrafen 1 en 2 van het 
Financieringsreglement Brabant C Fonds. 
 
1. 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 € 895.000,00 voor de hele looptijd van het project en voor maximaal 30% van de 
gerealiseerde subsidiabele kosten. 
De definitieve hoogte van de bijdrage wordt, afhankelijk van de daadwerkelijk gemaakte 
subsidiabele kosten en gerealiseerde financiering, in de vaststellingsbeschikking bepaald. 

Ik heb vastgesteld dat de looptijd van het project de maximale termijn voor realisatie van 3 jaar 
vanaf het moment van verlening, zoals genoemd in art. 16 van het Financieringsreglement, met 
enkele maanden overschrijdt. Omdat ik erken dat het project voor zijn volle ontwikkeling deze 
termijn nodig heeft, verleen ik op grond van art. 16 lid 4 verruiming van de maximale termijn van 
realisatie van het project tot 1 september 2018. 

Voor twee keer maximaal € 100.000,00 stelt het Brabant C Fonds de subsidie beschikbaar als 
aanvulling voor respectievelijk de jaren 2017 en 2018. U kunt deze aanvulling alleen inroepen in 
het geval dat de provincie Noord-Brabant vanaf 2017 een door u voor de periode 2017-2020 aan 
te vragen subsidieverhoging niet toekent. Een gerealiseerde verhoging van de bijdrage door de 
provincie per 2017 ten opzichte van de huidige provinciebijdrage, gebruikt u om onderdelen van 
het project structureel toe te voegen aan het reguliere festival. Daarmee beperkt u de benodigde 
inzet van middelen van het Brabant C Fonds. 

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. 

 



 

 

 

 

2. Bevoorschotting 
Op het maximaal subsidiebedrag dat het Brabant C Fonds beschikbaar stelt als geldbedrag 
wordt een voorschot uitgekeerd van 90%, zijnde € 625.500,00. Dit voorschot wordt uitgekeerd in 
jaarlijkse termijnen die zijn berekend aan de hand van de door u ingediende begroting over de 
hele looptijd van het project. De jaarlijkse voorschotten zijn als volgt bepaald: 
2015: € 275.000 x 90% = € 247.500; betaalbaarstelling binnen 10 werkdagen na ondertekening 
uitvoeringsovereenkomst en voldoening aan andere voorafgaande voorwaarden (zie hierna 
onder 3. Voorwaarden) 
2016: € 115.000 x 90% = € 103.500; betaalbaarstelling 2

e
 week januari 2016 

2017: € 180.000 x 90% = € 162.000; betaalbaarstelling 2
e
 week januari 2017 

2018: € 125.000 x 90% = € 112.500; betaalbaarstelling 2
e
 week januari 2018 

In 2017 en 2018 kan overeenkomstig hetgeen hierboven is vermeld inzake een aanvulling, 
jaarlijks 90% van maximaal € 100.000 zijnde maximaal € 90.000 extra bevoorschot worden. 

De uitkering van voorschotten vindt plaats door overmaking op het door u daartoe aangegeven 
IBAN-rekeningnummer t.n.v. Stichting Theaterfestival Boulevard. 

De termijnen vanaf 2016 worden beschikbaar gesteld na positieve beoordeling van financiële en 
inhoudelijke voortgangsrapportage over het voorgaande jaar en een nader ingevulde uitwerking 
voor het betreffende jaar. Daarbij kan stichting Brabant C Fonds op uw verzoek en op basis van 
financiële onderbouwing overgaan tot 100% bevoorschotting van het voorgaande jaar. De 
financiële rapportage dient eenduidig herleidbaar te zijn tot de dan meest recente door stichting 
Brabant C Fonds goedgekeurde begroting. Op dit moment is dat de begroting welke per e-mail 
op 24 april 2015 aan ons is toegezonden. 

Betaalbaarstelling van termijnen vanaf 2017 wordt mede bepaald in het licht van de 
daadwerkelijke realisatie van de vanaf dan begrote bijdragen van derden. Daarbij wordt onder 
meer betrokken art. 24 lid 1 van het Financieringsreglement van Brabant C, dat bepaalt dat de 
totale bijdrage van Brabant C nooit méér dan 30% van de subsidiabele kosten van het project zal 
bedragen. 

3. Voorwaarden 
Deze subsidie wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat een 
uitvoeringsovereenkomst tussen Stichting Brabant C Fonds en Stichting Theaterfestival 
Boulevard tot stand komt binnen 8 weken na dagtekening van dit besluit. In deze overeenkomst 
worden nadere voorwaarden uitgewerkt. Met het oog op de voortgang van uitvoering van deze 
beschikking laat ik u weten dat de volgende nadere voorwaarden in elk geval deel zullen 
uitmaken van deze overeenkomst, conform het advies van de adviescommissie:  

 Een stappenplan, aan te leveren voorafgaand aan daadwerkelijke verstrekking van een 
bijdrage, om de internationale scouting met het oog op het programma vanaf 2016 tot 
meer verrassende toevoegingen aan het aanbod in Nederland te laten leiden. 

 Een gedegen risico-analyse en enkele scenario’s voor voldoende duurzaam effect bij 
50% c.q. 0% realisatie van de begrote overheidsbijdragen vanaf 2017 t/m 2019, aan te 
leveren voorafgaand aan daadwerkelijke verstrekking van een bijdrage. 

 Een toevoeging op het marketingplan inzake specifiek bij thematiek van het festival 
aansluitende bedrijven, aan te leveren voorafgaand aan daadwerkelijke verstrekking van 
een bijdrage, en jaarlijkse rapportage over inspanningen en resultaten. 

 



 

 

4. Verplichtingen en verantwoording 
Het besluit om uw aanvraag te honoreren is gebaseerd op de door u op 19 maart 2015 
ingediende aanvraagdocumenten, de op 24 april 2015 door ons per e-mail ontvangen 
aangepaste begroting met toelichting en uw mondelinge toelichting op de aanvraag op 29 april 
2015. Afwijkingen ten opzichte van de aanvraag na 19 maart,  respectievelijk 24 april 2015 en 
overige omstandigheden die van invloed zijn op de realisatie van het project dienen ter 
goedkeuring direct 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. In de uitvoeringsovereenkomst zal een aantal van deze 
verplichtingen nader worden uitgewerkt en kunnen nadere verplichtingen worden vastgelegd. 

In het bijzonder vermeld ik de volgende verplichtingen: 

 in alle publiciteitsmiddelen die u gebruikt  rond het project, digitaal, in print of anderszins, 
dient u duidelijk herkenbaar aandacht te geven aan de ondersteuning door het Brabant C 
Fonds. U kunt daartoe logo’s en ander grafisch materiaal downloaden op 
http://www.brabantc.nl/logos. Voor inhoudelijke boodschappen over het Brabant C Fonds 
dient u vooraf te overleggen met Anke van den Broeck, bereikbaar via 
avandenbroeck@brabantc.nl. 

 na afloop van het project 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. 
De financiële verantwoording dient daarbij eenduidig te herleiden te zijn tot de dan meest 
recente door stichting Brabant C Fonds goedgekeurde begroting. 

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 de versterking van Theaterfestival Boulevard. 
 
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. 
 

http://www.brabantc.nl/logos

