
r_$YUr.
=, BRABANT c

"fu*
U rvoeru N GSovEREEN KoMST

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. Dutch lnvertuals BV, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende Fuutlaan 12 8,5613 AB te
Eindhoven en rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.J.J. van de Craats hierna te noemen 'Projecthouder',

overwegende dat

a. Brabant C uitvoerder is van het Financieringsreglement Stichting Brabant C Fonds;
b. Brabant C op 28 september 202O een positieve beschikking heeft afgegeven voor het project 'True Matter

Exhibiotn (Dutch lnvertuals Academy)', 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:

AÉikel í: Communicatie

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

a. projecthouder maakt de betrokkenheid van Brabant C kenbaar, inclusief het logo, in alle
publiciteitsu1ingen 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)
toegan g(skaarten ) beschi kbaar.
b. De Projecthouder voegt bij de verantwoording (bij het vezoek tot vaststelling als het project is afgerond) een

inhoudelijke re1ectie 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 veaoek 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 publieksondezoek gedurende de looptijd van het project. Dit
publieksondezoek 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 pro.yecthouder 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 publieksondezoek. Dit kan per e-mail n.kwint@markteffect.nl of teleÍoon
(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

ArtikelS: Geschillen
Geschillen over deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de in Tilburg bevoegde rechter

Aldus overeengekomen, en getekend in tweevoud, d.d t\-to - *.ótó

Namens Brabant C, Namens projecthouder,

ir. F.J.L. van Dooremalen R.J.J. van de Craats

Bijlagen:
1. Beschikking
2. Format voor reflectie op Brabant C criteria bij verantwoording (zie hieronder)

Biilaqe í: Beschikkinq
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Dutch lnvertrals BV
ï.a"v. Êsher Severijns
Fuutlaan 12 B
561 3 AB Eindhoven

Oatum: 28 september 2020
Kenmerk: U20.056
Dossiernummer: 925055
Contac{persoon: Geed Lenders

Ondenrerp: Besluit op aanvraag Brabant C Fonds

Geachte mevrouw Severijns,

Brabant C, investarings{onds \,aor cultuur, draqt bij aan cultutels projecten die het cultrursysteem in

NooróBrabant duu;.2aam versterken en de provincie door kwalit€it en vooóeeldwerking op (inl€{nationaal
niwau als kwaliteibregio meer zichlbaar en heÍkenbaat makon'

U heeft ln dat kader op 21 augus{us 2020 een biidrage aangevraagd voor het poJecl "ïrue Matter
Exhibítion (Dutdr lnvertuals A€dsmy)". Op 15 sepbmber 2020 leeft u in een online vergadering voor de

AdMescommissie Brabant C prolecten om de aarwraag toegslicht.

Juridischê toetsing
Wij hebben u,v aanvtaag gstoebt aan:
. de Algemene wel b€stuursíecht;
. deAlgemenesubsidieverordening Noord-Brabant;
r paragraaí 12 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noor*Babant
. de algernene GroepsvriJstellingsverordening EU nr. 6512014.

Advies
De ingediende documenbn en uw toelichling waÍen voor de adviescomrnissie aanleiding om ons positief te

advis€ren over uw aanvraag, Op 22 september 2Q?O hebben wij u het advi€s pet e-mail toeg€struíd, met
ons voomemen om overeenkomstig t€ besluiten, Het advies is daatmee tevens de motivering van ons
besluit Wij sturen u het advies nogmaals als billage biJ deze beschikking.

Besluit
Op grord van bovenstaande besluiten wil een subsidie b verlenen van maximaal€ 19-500,' en maximaal
30% van de gerealiseerde subsidiabele kosten voor h€t proiêct Tíu€ Matteí Ëxhibition (Dubh lnvertuals
Academy) indusiet e\entJele versdtuldigde btw en looÍl. en prijstrends. Deze Íinancierirq verstrekken wii in

de vorrn van een geldbedrag.

lnvesterintsfonds
voor cultuur.

Almystrsat l8
iOól PA Olsterwllk
www.brabantc.nl
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Deze bildrage is uitsluitend bestemd voor de activiteiten die in het biJ de aanvraag ingediende projecplan
zijn genoemd.

]&glrsàel
op de veíeends bï{tÍage vêrstrekken ,rlj een voofschol \ran g5%. zund€ € 18.525.- VMi keren cllt voorschot
in één keer uit. De betalingen in het kader van deze verlenirq vinden plaats door overmaking op het door u
daartoe aangegeven ltsAt$rekenlngnummer NL66A8M0247S58137 len name van Dutch lnvertuals BV en
onder vermelding van 'BrabantC - ïrue Matler Exhibilion'.

Vemlichtinqen
1. Uitvoeringsplicht
Voor de uitvoering van het proiect bent u gebonden aan de volgende verplichlingen:

a) de verplichtlngen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening NooróBrabant en
paragraaf 1 1 112 vaa de Subsidieregeling hedendaagse cultuur NooróBrabant

b) uitvoering van de activiteiten overeenkomÊtig het projeclplan, zoels ingediend bij het Brabant C

Fonds, inclusief eventuele latere aanvullingen en aanpassingen die schritelijk door het Brabant C

Fonds zijn geaccordeerd;
c) inrichting en uitvoering van het bostuur van de organisatie in overeenslemming met d€

Governance Code Cultuur; zie htF:lÁ,lww"governancecodecultrur.nll
d) realisatie van de activiteiten vóór 25 oklober 2020.

2. Metdlngsplicht
lndien er zich omstandigheden voordoen die invloed hebben op de realisatie of uitkomst van het project
bent u verplicht om ons hiervan zo spoedig mogelijk schrilbliik (per brief of per e-mail) op de hoogte te
stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
a) het niet uituoeren of vertraagd uitvoeren rran de aclviteibn zoals genoêírd in het actviteitenplan;
b) gevolgen van het niet realiseren van in dê begroling voorziene bildragen van derden, inclusief

subsidies van andere overheden;
c) faillissement of surseance \ran b€taling.

3. Communicatie
ln publicitaire uilingen oveí het project dient u te vermelden dat de activitêit met financièle steun van het
Erabant C Fonds wordt gerealiseeÍd. U maakt hiervoor in elk geval gebruik van beeldmerk en logo van het
8rabanlCFonds,Uvindtditop@ondêrhetkop|e'downloads..Daar[3ast
kan de uitvo€ringsovereenkomst nadere afspraken over communicatie bwatten, welke bt de verplichtingen
worden gerekend die verbonden ziin aan dit b,esluit.

4. Monitrrring en rappotlage
U voert regelmatig overleg met het Brabant C Fonds over de voortgang van het proiect^ Dit overleg kan
plaatsvinden op uw verzoek.
ln eên uitvoerir€sovereenkomst die het Brabant C Fonds met u sluit. kunnen nadere aÍspraken over
planning en inhoud van monitorins en rappoítage worden gemaakt.

5. Vaslstellinq bijdrage
Binnen 13 weken na de einddatum zoals benoemd onder het kopie 1. "UitvoeringsplicÈtt" onder d. in deze
beschikking dient u bij het Brabant C Fonds een verzoek in om delinilieve vaststelling van de subsidle in de
vorm van een rellectiêverslag. Hieruit moêt blijken dat de actviteitran waarv@r de subsidíe is verleend zijn
verricht en dat aan de aan deze subsidie verborden verplichtingen is voldaan. Als bevrrijsstukken voêgt u
minimaal bij:

. Een activiteitenverslag als bedoeld in srtikel 4:80 Algemene wet beduursrecht, waarin wordt
aangetoond dat:
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o Oe adlvltelten weanoor d€ subsldle trsrd v€rleênd. zlJn verrlchl:
o Aan d6 aan de eubeidie verbonden verplidltingon {e voldaan;

Het activlteltonvolslag laat sen vergeli.lklng zien tuss€n d€ nageetrceÍde en g€.eall6a€rdo
do6l6t€llingên, 6n een helichtlng op de verachlllen, Het bsvat teven6 s€n relêctl€ op ds rsalisatl€
v5n de cÍttsía zoals genoeffi ln aÍrlk€l ï 1.6 oncl€r a tol en Ínol fanlhel 12.6 ondgr a lot en m€t c
volgens het dosrloo door hol Brabanl C Fonds oangqrÊlkte formal
Een íinancleel v€íslag dÊt in parallelle kolommen een vergeliJking laat zlon tussen de begotlng op
basls waarvan de subsidis ic ver{e€nd sn gerealleeerde dlfers. en oen toêlichting op aubstanlléle
veÊehillen. Hieronder vorstaan wil ahrijkingen per begrollngryost van m€€t dan 10% €n tên
minEte € 5.000.- en mlnder dan 1070 €n t€nmlnsts € 15.000.-. Het Ílnencleel verslag bevat voorts
een kwalitadeve on kwanlltatievó beschrllving van ínancléle bljdragen van derdsn aan h€t proioct.

Hêt tlnancloel ver6lag lá met parafan pê. pagina gplvaaímgrK door uw bestuur.
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Hol niat oí nlet tJdig voldoen aan de hlerbavon v€ímelde voÍplichtingon ken leiden tot horziening van dlt
beelull en zelfs leiden ttt têÍWvordeÍing van reeds verslrokl worechot.
Het nlet ot nlet Uidl$ voldoon aan d€ voreleten voor eubsldlevaststelling leldt in bsginsel tot ambtshálvo
vaFtstêllen van de Bubsldle. Dit b€tek€nt dat de sub3ldie wordl vastgê8teld op basis van de tol dan to€
b6kêÍ!d€ g6g6vens. Het gor/olg hleÍvan kan dJn lager - of zelb op nlhil - vaststellan v€n dê subaldle"

glleses
Als billaggn zlin dê \olgende documenbn aan deee beachikking toogevoegd:
a) bezwaarprocedurg
b) ádviee van de Advlescommlesle

Sstce.hÍetmctle
Uw aanvraag ie behandeld door dhr. G. Lenders. Voor vragen ov€r deÉ6 beadlikking of mntact over de
voorlgang van het prolect kunt u hem bersiksn vla het e-mail adres sscretaris@brabarÍc.nl.
Wll vermeken u hil alle correspond€nliê over de subsldiê d€ naarn van het project, uw eigen naam en het
dosslarnummer to vermaldon. Oit doÊBlemummor vindt u bovenaan dezs brleÍ.

Mst vri€ndeli.lko groot,

Ged€putegrd€ Staten van lloord-grabenl,
Namons dszs

ir. F.J.L. van Dooremalen
directeur-besluurder Slichling Brabant C Fonds

rr a r J,r í p I il j sall l lí)riil-.

1r.ltli l,r 5 vJrl 6



._$yuk*, BnABANT cfu*

Biilaqe 2:

Reflectie op de Brabant G criteria

als aanvulling bij de inhoudeliike verantwoording van een Ontwikkelproject
(Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant $12)

ln 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 veruangt deze dus niet!

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
(g11 van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant), door te beschrijven hoe het project aansluit
bij de volgende 5 voonryaarden:
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 prolect heeft draagvlak in de Brabantse samenleving;
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