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Geachte heer De Jong,
Het Brabant C Fonds draagt bij aan culturele projecten die het cultuursysteem in de provincie NoordBrabant duurzaam versterken en door kwaliteit en voorbeeldwerking op (inter)nationaal niveau NoordBrabant als kwaliteitsregio meer zichtbaar en herkenbaar maken.
U heeft in dat kader op 4 september 2018 een bijdrage aangevraagd voor het project “Bosch Parade 2019”.
Op 27 september 2018 bent u verschenen voor de adviescommissie van het Brabant C Fonds om de
aanvraag toe te lichten.
Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
•
de Algemene wet bestuursrecht;
•
de subsidieregeling Financieringsreglement Stichting Brabant C Fonds;
•
de algemene Groepsvrijstellingsverordening EU nr. 651.2014.
Advies
De Adviescommissie van het Brabant C Fonds adviseerde positief over uw aanvraag. Wij nemen dit advies
over. Het is daarmee tevens de motivering van ons besluit. Op 11 oktober heeft u het advies per e-mail
ontvangen. U vindt het als bijlage bij deze beschikking.
Besluit
Op grond van bovenstaande besluiten wij een subsidie te verlenen van maximaal € 64.999,- en maximaal
30% van de gerealiseerde subsidiabele kosten voor het project Bosch Parade 2019 inclusief eventuele
verschuldigde btw en loon- en prijstrends, onder voorwaarde dat de toegezonden uitvoeringsovereenkomst
ondertekend wordt. Deze subsidie verstrekken wij in de vorm van een geldbedrag.
Voorschot en vervolgbetalingen
In de te ondertekenen uitvoeringsovereenkomst, behorende bij deze beschikking, worden afspraken
gemaakt over betaling van het voorschot en de vervolgbetalingen. Tevens wordt hierin het IBANrekeningnummer aangegeven waar de uitkering van het voorschot en een eventueel restbedrag na
subsidievaststelling naar wordt overgemaakt.
Verplichtingen
1. Uitvoeringsplicht

Voor de uitvoering van het project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
a) de verplichtingen zoals opgenomen in het financieringsreglement Stichting Brabant C Fonds;
b) uitvoering van de activiteiten overeenkomstig het projectplan, zoals ingediend bij het Brabant C
Fonds, inclusief eventuele latere aanvullingen en aanpassingen die door het Brabant C Fonds zijn
geaccordeerd;
c) inrichting en uitvoering van het bestuur van de organisatie in overeenstemming met de
Governance Code Cultuur; zie http://www.governancecodecultuur.nl/
d) realisatie van de activiteiten voor 23 juni 2019
e) ondertekening van een uitvoeringsovereenkomst binnen 8 weken na dagtekening van de
verzending daarvan en voldoen aan overige voorwaarden, verplichtingen en tegenprestaties
daarin opgenomen.
2. Meldingsplicht
Indien er zich omstandigheden voordoen die invloed hebben op de realisatie of uitkomst van het project,
bent u verplicht om ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
a) het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het activiteitenplan;
b) gevolgen van het niet realiseren van in de begroting voorziene bijdragen van derden, inclusief
subsidies van andere overheden;
c) faillissement of surseance van betaling.
3. Communicatie
In publicitaire uitingen over het project dient u te vermelden dat de activiteit met financiële steun van het
Brabant C Fonds wordt gerealiseerd. U maakt hiervoor in elk geval gebruik van beeldmerk en logo van het
Brabant C Fonds. U vindt dit op www.brabantc.nl/over-brabant-c onder het kopje ‘downloads’. Daarnaast
kan de uitvoeringsovereenkomst nadere afspraken over communicatie bevatten, welke tot de verplichtingen
worden gerekend die verbonden zijn aan dit besluit.
4. Vaststelling bijdrage
Na afloop van het project stellen wij de bijdrage definitief vast. U dient hiervoor een aanvraag tot vaststelling
in bij Brabant C. Dit moet gebeuren binnen 13 weken na de einddatum zoals benoemd onder het kopje
“Uitvoeringsplicht” in deze beschikking. In de uitvoeringsovereenkomst leggen wij vast hoe u bij de
aanvraag tot vaststelling aantoont dat de activiteiten zijn verricht, en dat aan de overige verplichtingen is
voldaan. Uit artikel 24 tweede lid van het Financieringsreglement volgt dat Brabant C, bij een positief
exploitatieresultaat van het project, de bijdrage lager vaststelt naar rato van het aandeel van Brabant C in
het resultaat.
Het niet of niet tijdig voldoen aan de hierboven vermelde verplichtingen kan leiden tot herziening van dit
besluit, en zelfs leiden tot terugvordering van reeds verstrekt voorschot.
Bijlagen
Als bijlagen zijn de volgende documenten aan deze beschikking toegevoegd:
a) bezwaarprocedure
b) advies van de Adviescommissie
Nadere informatie
Uw aanvraag is behandeld door dhr. G. Lenders. Voor vragen over deze beschikking of contact over de
voortgang van het project kunt u hem bereiken via het e-mail adres secretaris@brabantc.nl.
Wij verzoeken u bij alle correspondentie over de subsidie de naam van het project, uw eigen naam en het
dossiernummer te vermelden. Dit dossiernummer vindt u bovenaan deze brief.

Stichting Brabant C Fonds,

Met vriendelijke groet,

ir. F.J.L. van Dooremalen
directeur-bestuurder

Bezwaarprocedure
Binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit kan een belanghebbende schriftelijk een
bezwaarschrift indienen bij het bestuur van Stichting Brabant C Fonds, Postbus 44, 5000 AA Tilburg. 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.

