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UITVOERINGSOVEREENKOMST 

 

Ondergetekenden:  

1. Stichting Brabant C Fonds, statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, kantoorhoudende Almystraat 18, 5061 
PA Oisterwijk en rechtsgeldig vertegenwoordigd door directeur-bestuurder F. van Dooremalen, hierna te 
noemen ‘Brabant C’, 
 

en  

2. Stichting Glow, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende Willemstraat 1 F, 5611 HA te Eindhoven 
en rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.J.M.A. Ramakers, hierna te noemen ‘Projecthouder’, 
 

overwegende dat 

a. Brabant C uitvoerder is van het Financieringsreglement Stichting Brabant C Fonds; 
b. Brabant C op 6 resp. 13 oktober 2020 een (herziene) positieve beschikking heeft afgegeven voor het project 

‘Connecting The Dots', hierna te noemen ‘het project’. Een afschrift van deze beschikking is als bijlage bij 
deze overeenkomst gevoegd en maakt daarvan onlosmakelijk onderdeel uit; 

c. de Projecthouder en Brabant C hiermee een partnerschap aangaan dat moet strekken tot beider voordeel; 
d. de beschikking voor nadere afspraken en voorwaarden verwijst naar deze uitvoeringsovereenkomst, 
 
Verklaren overeengekomen te zijn als volgt: 
 

Artikel 1: Communicatie 

1. Projecthouder zal actief bijdragen aan de zichtbaarheid van Brabant C, in elk geval op de volgende 
manieren: 

a. Projecthouder maakt de betrokkenheid van Brabant C kenbaar, inclusief het logo, in alle 
publiciteitsuitingen rond de activiteiten die Brabant C ondersteunt, in print en digitaal (website, 
sociale media, nieuwsbrieven, drukwerk, persberichten). Het logo dient goed leesbaar en in 
hoge resolutie gebruikt te worden. Het logo is beschikbaar als JPEG, PNG of EPS (ai) bestand 
via http://www.brabantc.nl/over-brabant-c onder het kopje ‘downloads’. 

b. aanlevering van informatie en fotomateriaal overeenkomstig de Brabant C-communicatie toolkit 
die een bijlage vormt bij de beschikking.  

c. Projecthouder draagt in redelijkheid en in overleg met de projecthouder om niet bij aan 
activiteiten van Brabant C. 
 

2. Brabant C vermeldt aankomende activiteiten van het project in haar nieuwsbrief en andere daarvoor qua 
tijd en inhoud geschikte media en gelegenheden. 

 

Artikel 2: Tegenprestatie Projecthouder 

a. De Projecthouder geeft Brabant C toegang tot in elk geval publieksactiviteiten van het project. Voor 
publieksactiviteiten stelt Projecthouder aan het Fonds voor maximaal 30 personen (inclusief de adviescommissie) 
toegang(skaarten) beschikbaar. 
b. De Projecthouder voegt bij de verantwoording (bij het verzoek tot vaststelling als het project is afgerond) een 
inhoudelijke reflectie van de projectdoelen op de Brabant C criteria. Een format hiervoor is bij deze overeenkomst 
gevoegd. Dit ingevulde format vervangt niet de eigen inhoudelijke verantwoording maar is een toevoeging. 
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Artikel 3: Publieksonderzoek 

1. Het verzoek om vaststelling van de bijdrage van Brabant C zoals beschreven onder punt 5. van de 
verplichtingen in het besluit over voldoening aan de opschortende voorwaarde, omvat tevens de 
uitkomsten van het (laten) uitvoeren van publieksonderzoek gedurende de looptijd van het project. Dit 
publieksonderzoek en de resultaten daaruit worden uitgevoerd en vastgelegd conform de formats die 
door Markteffect (voorheen Dynamic Concepts) in opdracht van Brabant C zijn ontwikkeld. 
De projecthouder kiest uit de volgende opties voor invulling van het publieksonderzoek: 

a. het publieksonderzoek zelf (laten) uitvoeren en de resultaten opleveren aan Markteffect 
b. de datacollectie en verwerking overdragen aan Markteffect. 

De projecthouder neemt contact op met Niels Kwint van Markteffect om zijn keuze kenbaar te maken en nadere 
afspraken te maken over dit publieksonderzoek. Dit kan per e-mail  n.kwint@markteffect.nl of telefoon 
(mobiel)  +31 63 36 90 189 of +31 40 239 22 90 

2. Door het tekenen van deze overeenkomst stemt de projecthouder er mee in dat de contactgegevens 
van de projecthouder door Brabant C worden overgedragen aan Markteffect.  
 
 

Artikel 4: Nederlands recht 
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 5: Geschillen 
Geschillen over deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de in Tilburg bevoegde rechter.  
 

 
Aldus overeengekomen, en getekend in tweevoud, d.d. ________________________________ 

 
 

Namens Brabant C,                                                      Namens projecthouder, 

 

 

 

ir. F.J.L. van Dooremalen                              R.J.M.A. Ramakers 
 
 
Bijlagen: 
1. Beschikking 
2. Format voor reflectie op Brabant C criteria bij verantwoording (zie hieronder) 
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Bijlage 1: Beschikking: 
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Bijlage 2: 
 
Reflectie op de Brabant C criteria 
 
als aanvulling bij de inhoudelijke verantwoording van een Ontwikkelproject  
(Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant §12) 
 
In de evaluatie t.b.v. de verantwoording van het project dient u te reflecteren op het project volgens de criteria die 
u als projecthouder heeft ingevuld in het aanvraagformulier én de overwegingen daarover in het advies van de 
adviescommissie. Pak het advies er dus weer bij als u deze evaluatie invult. U kunt naar aanleiding van 
onderstaande vragen resultaatgericht aangeven wat uw project voor uw eigen doelstellingen en die van Brabant 
C heeft opgeleverd. 
Let op: deze reflectie vragen wij naast uw eigen inhoudelijke rapportage, en vervangt deze dus niet!  
 
1. Beschrijf dat uw project gericht was op:  
 - de ontwikkeling van een nieuw cultuurproject; 
 - innovatie van een bestaand cultuurproject; en/of 
 - validatie van nieuwe culturele activiteiten of producten 
 
2. Beschrijf hoe uw project gericht was op het op duurzame wijze versterken van het cultuursysteem van de 
provincie Noord-Brabant, door: 
 - activiteiten van hoge culturele kwaliteit te ondersteunen; 
 - een divers samengesteld netwerk uit overheden, onderwijs, ondernemers, maatschappelijke 
 organisaties en burgers sterker bij het cultuursysteem te betrekken; en 
 - innovatieve bedrijvigheid en duurzame verbreding van financieel draagvlak in de cultuursector te 
 bevorderen 
 
3. Beschrijf hoe uw project in potentie voldoet aan de vereisten voor een Project van ten minste Nationaal Belang 
(§11 van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant), door te beschrijven hoe het project aansluit 
bij de volgende 5 voorwaarden: 
a. het project is gericht op duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem, in ieder geval  
blijkend uit de creatie van nieuw, kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod met een blijvend karakter; en blijkend 
uit de betekenis voor de ontwikkeling van toptalent in de provincie Noord-Brabant; 
b. het project is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang; 
c. het project is van hoge culturele kwaliteit, tot uitdrukking komend in oorspronkelijkheid,    zeggingskracht en 
vakmanschap; 
d. het project getuigt van goed cultureel ondernemerschap; 
e. het project heeft draagvlak in de Brabantse samenleving; 
 


