
Activiteiten Literair café in 2023 Kosten check

Marketing & social media management (incl. website, FB & Insta content); 
stelpost, max. budget

 €              1.000 1.000€                                         

Honorarium tijdens retraite, inclusief en uitvoeren schrijfopdracht 4x week 
retraite € 440 per dag*)

 €              8.800 8.800€                                         

Verblijfskosten retraite (incl. leefgeld en reiskosten) 4x à € 750  €              3.000 3.000€                                         

Alle organisatiekosten Literair café 16 juni 2023, inclusief reiskosten en 
hotelovernachtingen etc.

 €              2.000 2.000€                                         

Honoraria kunstenaars Literair café 16 juni 2023  €              3.900 3.900€                                         

Alle organisatiekosten Literair café oktober 2023, inclusief reiskosten en 
hotelovernachtingen etc.

 €              1.500 1.500€                                         

Honoraria kunstenaars Literair café oktober 2023  €              1.000 1.000€                                         

Uitvoering De haas, de roggelelie en de worm (Klimaatdichters) oktober 2023  €              2.500 

Opname en productie videostream straat-act 16 juni 2023  €              2.000 2.000€                                         

Alle organisatiekosten Literair café alle nevenactiviteiten 2023, inclusief 
activiteiten Cultuurplatform Burgh-Haamstede en samenwerking met De 
Baaierd en Zeilende Broedplaats e.a. alsmede donatie aan de uitvoering van de 
liederencyclus 'Een Koud Bad'.

 €              4.000 7.500€                                         

Opname en productie videostream van Literair café 16 juni 2023  €              2.000 2.000€                                         

Opname en productie videostream van Literair café oktober 2023  €              1.500 1.500€                                         

Opname en productie videostream bij alle nevenactiviteiten van het Literair 
café

 €              4.000 4.000€                                         

Uitgave hard back met stofomslag (bundel n.a.v.  Literair café 16 juni 2023) bij 
Uitgeverij Het Moet

 €              8.871 8.871€                                         

Kunstwerk "Drijfanker uit, de horizon stijgt" (zie deelproject in bijlage)  €            17.480 17.480€                                       

Kosten programmeren “woordkunstenaar(s)” tijdens Any Wave Festival juni 
2023 (Poëzie op het poppodium Brogum)

 €              6.650 6.650€                                         

Totaal begroting  €            70.201 71.201€                                       

LETTERENFONDS? CF. TOEKENNING GEMEENTE?
Dekkingsplan Literair café in 2023 Bijdragen Opmerkingen
Budgetsubsidie gemeente Schouwen-Duiveland  €            15.900 Zie toekenningsbrief

Lirafonds (honoraria extra dichters)  €              2.250 Zie toekenningsbrief

Samen in Zee Poëzie op het poppodium Brogum  €            18.305 Zie toekenningsbrief

Bernhard Cultuurfonds  €              1.716 Zie toekenningsbrief

VSB-fonds  €              4.000 Zie toekenningsbrief

Cultuurfonds Zeelandia  €              2.500 in voorbereiding

Eigen bijdrage HetMoet Publishing (garantstelling crodwfunding)  €              1.530 tbc

BNG Cultuurfonds  €              7.500 Zie toekenningsbrief

Bijdrage Nutsfonds Zierikzee  €              1.500 Zie toekenningsbrief

Kattendijke / Drucker fonds  €                  500 Zie toekenningsbrief

Overige fondsen en bedrijfssponsoring  €              6.000 aangevraagd

Letterenfonds  €              8.500 aangevraagd

Totaal dekkingsplan  €            70.201 

*) Aangenomen wordt dat op basis van max salarisschaal 11 eerstegraads docent Nederlands 
(maandschaalbedrag € 5.327, incl. werkgeverslasten ca. € 80.000 op jaarbasis) een omgerekend 
zzp-uurtarief van € 55, dus dagvergoeding van gemiddeld € 440 voldoende is. Hier zijn de 
kosten voor 2 (schrijf-)opdrachten opgenomen. Voor de meerkosten van extra kunstenaars zal 
aanvullende financiering gezocht worden
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Ons kenmerk : zaaknummer 667004 Behandeld door : PV Verbeek 
Uw aanvraag van : 9 september 2022  Datum : 20 december 2022 
    
Onderwerp : Subsidieaanvraag, Literair café De Geestgronden - De Verstuiving  

2023   
 
 
Geachte heer van Rossum, 
 
U hebt een verzoek voor subsidie bij de gemeente ingediend. Het College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland heeft besloten u een projectsubsidie te verlenen. Met 
deze brief informeren wij u over dit besluit. 
 
Toelichting verleende subsidie 
Uw subsidieaanvraag is op 9 september 2022 door de gemeente ontvangen en geregistreerd. Het verzoek 
is getoetst aan de geldende beleidsregels en de Algemene subsidieverordening 2013 gemeente Schouwen-
Duiveland (ASV).  
 
Uit de toegezonden informatie is een helder beeld van de beoogde activiteiten en doelstellingen ontstaan. 
Het college heeft daarom besloten een projectsubsidie van € 15.900,00 te verlenen. Dit bedrag wordt 
binnenkort overgemaakt op IBAN NL21 ABNA 0107 4502 83. Om de wederzijdse administratieve lasten te 
beperken en de organisatie van uw activiteiten optimaal te faciliteren, hebben we besloten om het 
subsidiebedrag in één keer vooraf aan u over te maken.  
 
Afspraken over uw prestaties in relatie tot het verleende budget 
U ontvangt deze subsidie om de volgende doelen te realiseren:  
 
1. Honorarium tijdens retraite, inclusief en uitvoeren schrijfopdracht 2x week retraite € 440,00 per dag 
2. Honoraria kunstenaars Literair café 16 juni 2023 
3. Opname en productie videostream van Literair café 16 juni 2023 
4. Opname en productie videostream straat-act 16 juni 2023 
5. Honoraria kunstenaars Literair café oktober 2023 
6. Opname en productie videostream van Literair café oktober 2023 
7. Opname en productie videostream bij alle nevenactiviteiten van het Literair café 
 
Wij verzoeken u de gemeente Schouwen-Duiveland te benoemen als betrokken partij op eventuele 
correspondentie of overzichten van sponsors. U kunt hiervoor het gemeentelijk logo gebruiken. 
 
Niet subsidiabele kosten 
In uw subsidieaanvraag zijn in de begroting enkele niet-subsidiabele kosten opgenomen, waaronder 
promotie van de organisatie en verblijfskosten . Op grond van artikel 2.8 lid 2 onder b respectievelijk e van 
de ASV zijn deze kosten niet subsidiabel. Alleen activiteiten die passen binnen de door de raad en het 
college geformuleerde beleidsdoelen kunnen voor een subsidie in aanmerking komen. Het totaal te 
subsidiëren bedrag komt hiermee op € 15.900,00. 
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Verantwoording besteding subsidie 
Binnen 8 weken na afloop van uw activiteit / het project dient u verantwoording af te leggen over de 
bestedingen. U doet dit door een verzoek tot vaststelling van de ontvangen subsidie in te dienen. Hierbij 
voegt u een overzicht van de uitgevoerde activiteiten inclusief volledige financiële verantwoording.  
 
Uit de verantwoording moet blijken hoe u het beschikbare budget, inclusief de ontvangen subsidiegelden, 
hebt besteed. Het college beoordeelt uw verantwoording en beslist binnen 6 weken over het definitieve 
subsidiebedrag. U ontvangt daarna bericht over het definitief vastgestelde subsidiebedrag. 
 
Bezwaar 
Als u het oneens met dit besluit, kunt u hiertegen binnen 6 weken na de datum van verzending een 
bezwaarschrift indienen bij ons college.  
 
U kunt digitaal een bezwaarschrift indienen via onze website www.schouwen-duiveland.nl. Door het correct 
invullen van het webformulier bevat het bezwaarschrift automatisch de benodigde gegevens.  
 
U kunt ook schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten 
minste bevatten: 
* de naam en het adres van de indiener 
* de dagtekening 
* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 
* de gronden van het bezwaar 
  
Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team 
bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een 
verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank zal u daarover 
nader berichten. 
 
Vragen 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen met het cluster beleid. Dat kan via de website: www.schouwen-duiveland.nl, zoek op “vraag aan 
de gemeente”, of telefonisch via 0111 452 000. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, 
 
 
Hoofd afdeling Werken, Wonen en Leven (WWL) 

http://www.schouwen-duiveland.nl/
https://mijn.schouwen-duiveland.nl/aanvragen/239/persoon/vraag-aan-de-gemeente
https://mijn.schouwen-duiveland.nl/aanvragen/239/persoon/vraag-aan-de-gemeente
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Onderwerp: 2022.04.03L
Datum: maandag 3 oktober 2022 om 15:01:10 Midden-Europese zomer>jd
Van: Lirafonds
Aan: Mar>n van Rossum

        Stichting Literair café ‘De Geestgronden’       
        Hogeweg 52
        4328PH  Burgh-Haamstede                      
                                                        
 
        2022.04.03L                         uw subsidieaanvraag              3 oktober 2022 
 
 
Geachte heer Van Rossum,
 
Met genoegen delen wij u mede dat de adviescommissie van het LIRA Fonds uw aanvraag, nr.
2022.04.03L d.d. 22-07-2022 voor een financiële bijdrage met een positief advies aan het
bestuur van de Stichting LIRA Fonds heeft voorgelegd. Het bestuur heeft daarop eveneens
positief beslist.
Het bestuur heeft besloten een eenmalige bijdrage van € 2.250  in de vorm van een garantie toe
te kennen ten behoeve van de honoraria van de deelnemende auteurs in uw project ”Dichtend
Zeeland”. Een en ander onder de voorwaarde dat het project doorgang zal vinden in de vorm
zoals u ons hebt beschreven.
Wij wijzen u erop dat het bestuur inzage wenst in de afspraken die zijn gemaakt met  auteurs
over het honorarium. Tevens kunnen bewijzen gevraagd worden waaruit de feitelijke betaling
van het honorarium aan de auteur blijkt.
 
De leden van de adviescommissie hebben aangegeven dat zij uw project graag willen bezoeken.
Uitnodigingen en vrijkaarten voor adviescommissieleden kunnen gemaild worden naar
lirafonds@cedar.nl.
 
Na afloop van het project zien wij graag een inhoudelijk en financieel eindverslag tegemoet.
Wilt u het door ons toegekende subsidienummer “2022.04.03L” hierbij vermelden?
 
Wij wensen u veel succes.
 
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting LIRA Fonds,
 
 
Petra Daansen
LIRA Fonds
 

Cedar B.V. is het facilitaire bedrijf voor zeven auteursrechtorganisa>es in Nederland: S>ch>ng Leenrecht, S>ch>ng Lira, S>ch>ng PRO, S>ch>ng Reprorecht, S>ch>ng de
Thuiskopie, S>ch>ng Uitgeversorganisa>e Voor Onderwijslicen>es en S>ch>ng VEVAM. 

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien de e-mail per vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het e-mailbericht te vernie>gen, de
inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden. Wij verzoeken u ons tevens per e-mail of telefonisch over de ontvangst van het e-mailbericht te informeren.
Dit e-mailbericht bevat mogelijk vertrouwelijke informa>e. Voor misbruik bent u aansprakelijk. Voor meer informa>e kijk op www.cedar.nl. Click here for the english version

mailto:lirafonds@cedar.nl
http://www.cedar.nl/
http://www.cedar.nl/uploads/1/files/file/Cedar/Engelse%20disclamer.pdf




Als prestatiebewijs geldt een verslag waaruit blijkt de versterking van de cultuursector in Zeeland. met 
minimaal de volgende onderdelen: 

Een beschrijving van de resultaten van de activiteiten, te weten: 
o Het gehouden programma tijdens het jaarlijkse AnyWave Festival
o De verbindingen met andere literaire initiatieven in de provincie Zeeland

Een beschrijving van de ervaringen welke zijn opgedaan met het genereren van meer 
zelfstandige inkomsten en hierover kennis delen met het culturele veld. 
Op welke manier het publieksbereik is verbreed en op welke manier de doelgroep jongeren is
bereikt. 
Een evaluatie hoe de samenwerking met de partners (In ieder geval Brogum) is vormgegeven 
inclusief de duurzame inbedding. 

Meldplicht 
• Het is belangrijk dat u zaken meldt die eventuele gevolgen kunnen hebben voor de subsidie. Wij

wijzen u hierbij op artikel 1.6.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Hierin staat dat u
ons onverwijld schriftelijk in kennis dient te stelten zodra aannemelijk is dat:

of 

de activiteit of de prestatieafspraak waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel 
zal worden verricht (bijvoorbeeld wijzigingen in de realisatie van de prestatieafspraken, het niet 
kunnen leveren van het prestatiebewijs): 

niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden en 
verplichtingen zal worden voldaan (bijvoorbeeld eventuele uitloop van het project, het niet op 
tijd kunnen indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie).

• Daarnaast dient u wijzigingen in  de begroting (uitgaven en inkomsten) van hel project schriftelijk bij
ons te melden.

Overige verplichtingen 
• Hel project dient te worden gerealiseerd overeenkomstig het projectvoorstel en de bijbehorende

begroting. Hierbij dient u de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie en de
Code Fair Practice bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten toe te passen dan wel 
toe te lichten waarom de codes niet of niet geheel worden toegepast. 

• U dient de projectresultaten en ontwikkelde methodieken openbaar te maken en te verspreiden
onder Zeeuwse instellingen.
Aan deze subsidie verbinden wij de verplichting dat u kenbaar maakt dat het project mede 
mogelijk is gemaakt door de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland en wordt hiertoe 
het logo van Samen in Zee afgebeeld. Deze vermelding dient te geschieden via de door u te 
gebruiken publieksuitingen. Hiervan dient u bij de aanvraag tot vaststelling van deze subsidie 
een bewijssIuk te overleggen.
Wij wijzen u hierbij op artikel 1.6.6 lid 3 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, 
waarin staat dat Indien u niet kan aantonen dat voldaan is aan deze verplichting, de subsidie 
met 5% van het loegezegde subsidiebedrag met een maximum van€ 915,- (afgerond) wordt 
verlaagd. 

Bevoorscholting 
Wij verlenen u een voorschot van 75 procent op de subsidie. Dit voorschot van€ 13.725.-- (afgerond) 
zullen wij binnenkort overmaken op rekeningnummer NL21ABNA0107450283 onder vermelding van 
het zaaknummer van deze brief. 

Verantwoording en vaststelling 
Wij gaan er bij ons besluit vanuit dat het project uiterlijk op 31 december 2023 is afgerond. 
Uiterlijk 12 weken na afloop van het project. in uw geval 1 april 2024, dient u ten behoeve van de 
subsidievaststelting de verantwoording in te dienen. De verantwoording bestaat uit het hierboven 
genoemde prestatiebewijs en een bewijs waaruit blijkt dat u heeft kenbaar gemaakt dat uw project 
mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland. 

U dient deze stukken loe te zenden aan: 
Provincie Zeeland, 
t.a.v. afdeling Personeel, Omgeving en
Juridische Zaken (POJZ), Cluster subsidies
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG.

of het mailadres van de afdeling Personeel, 
Omgeving en Juridische Zaken (POJZ). 
Cluster subsidies: 

subsidies@zeeland.nl 
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Onderwerp: ref. 40041321 behandeling betalingsverzoek Literair café De Geestgronden en ref. 40044601
aanvraag ac?viteiten 2023

Datum: donderdag 17 november 2022 om 16:36:52 Midden-Europese standaard?jd
Van: Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland <Zeeland@cultuurfonds.nl>
Aan: Mar?n van Rossum <info@literaircafedegeestgronden.nl>

Geachte mijnheer Van Rossum, 

Naar aanleiding van het ontvangen betalingsverzoek op de startbijdrage voor activiteiten in
2022 (doss.nr. 40041321) én de ontvangst van een nieuwe aanvraag voor de activiteiten in
2023 (dossnr. 40044601) deel ik u het volgende mee.

De toekenning van € 5.000 (doss. 40041321) betrof een eenmalige stimuleringsbijdrage
voor het optreden van 10 dichters en enkele andere activiteiten in 2022.
Op basis van het betalingsverzoek kan op dit moment – zoals u zelf ook berekende - €
3.239 uitbetaald worden. U geeft ook aan “Dat is minder dan ons maximaal was toegekend, maar
we hebben besloten een paar ac?viteiten door te schuiven naar resp. in te halen in 2023”.  Uit de
geleverde informatie blijkt dat het o.a. gaat om kosten voor 5 i.p.v. 10 dichters.

De nieuwe aanvraag voor de activiteiten in 2023 (doss. 40044601) betreft o.a. literaire
cafés in juni en oktober en andere activiteiten. Deze aanvraag kan niet gehonoreerd
worden, omdat het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland organisaties niet jaarlijks steunt
in de activiteiten, waarvoor de stichting is opgericht.

Op basis van bovenstaande informatie wil het Cultuurfonds Zeeland Literair café De
Geestgronden in de gelegenheid stellen om nog kosten te declareren na de optredens van
max. 5 dichters tijdens de literaire café’s van juni en oktober 2023, waarop dan 35% van
die kosten tot een max. van € 1.716, het restbedrag van de toekenning van april 2022,
uitbetaald kan worden.

Tot slot wil ik u wijzen op de mogelijkheid om 1x in de drie jaar een bijdrage aan te vragen
voor één bijzondere activiteit. Na de toekenning van april 2022 wordt de eerstvolgende
mogelijkheid dus een aanvraag voor een activiteit in 2025.

Hoogachtend, namens het afdelingsbestuur Zeeland

Anika Keijzer
ambtelijk secretaris 
Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

T   │M +31652752943 │ www.cultuurfonds.nl 
Abdij 6, Middelburg │ Postbus 6001, 4330 LA Middelburg 

http://www.cultuurfonds.nl/
https://www.cultuurfonds.nl/hetbeginvanietsmoois
https://www.linkedin.com/company/prins-bernhard-cultuurfonds?trk=company_logo
https://www.facebook.com/prinsbernhardcultuurfonds/
https://twitter.com/cultuurfonds
https://www.instagram.com/cultuurfonds/


VSB fonds, 
iedereen doet mee 

Stichting Literair café 'De Geestgronden' 
Martin van Rossum 
Hogeweg 52 
4328 PH BURGH-HAAMSTEDE 

Datum 
31 oktober 2022 

Projectnummer 
20221477 

Telefoon direct 
(030) 230 33 67 

Onderwerp: Toezegging financiële ondersteuning 

Beste Martin, 

E-mail
Owinter@vsbfonds. n 1

Stichting VSBfonds, 

Maliebaan 14 

3581 CN Utrecht 

Postbus 16 

3500 AA Utrecht 

(030) 230 33 00 

info@vsbfonds.nl

www.vsbfonds.nl

Met veel plezier wil VSBfonds, onder voorwaarden, een financiêle donatie verstrekken aan het project 
Poézie op het Poppodium een productie van Literair café De Geestgronden. De donatie bedraagt 
maximaal€ 4.000,00 inclusief eventueel af te dragen btw. 

Hiermee is tussen VSBfonds en jullie organisatie een overeenkomst voor toekenning van financiêle 
steun tot stand gekomen waarop tevens de algemene voorwaarden van VSBfonds van toepassing 
zijn. 

Wij waarderen jullie initiatief en zijn blij dat onze donatie jullie doel kan helpen te verwezenlijken. Via 
jullie project kunnen wij ook invulling geven aan onze eigen doelstellingen. 

Wij wijzen jullie erop dat wij bij het beoordelen van aanvragen in principe de norm hanteren dat een 
bestuur uit minimaal drie onafhankelijke natuurlijke personen dient te bestaan die niet zelf (in)direct 
betrokken zijn bij de uitvoering van het project en/of in een zekere familiale relatie tot elkaar staan. Uit 
het in ons bezit zijnde uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat het 
bestuur van jullie instelling daar niet aan voldoet. Wij attenderen jullie erop dat een andere 
bestuurssamenstelling dan door ons gewenst kan meewegen in onze besluitvorming over eventuele 
vervolgaanvragen van jullie instelling. 

Het toegezegde bedrag maken we per omgaande over op rekeningnummer NL21 ABNA 0107 4502 83 
ten name van jullie instelling. Aan de toekenning is een aantal voorwaarden verbonden: 

• Als het bovengenoemde project niet doorgaat of inhoudelijk wezenlijk verandert, dan zijn jullie
verplicht de donatie terug te storten. Neem bij wijzigingen van het project in ieder geval
contact op met ondergetekende.

• Wij verwachten dat jullie binnen drie maanden na afloop van het project een aantal
inhoudelijke en financiêle vragen beantwoorden en documenten uploaden in ons online
evaluatieformulier. Dit formulier kun je alvast inzien op je account door bij het betreffende
project te klikken op de knop Wijzig.
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VSB fonds, 
iedereen doet mee 

Wij verwachten dat jullie publicitaire aandacht besteden aan onze donatie. Voor suggesties kun je 
terecht op www.vsbfonds.nl/over-vsbfonds/promotie-vsbfonds. 

Veel succes met de voorbereiding en uitvoering van jullie project. 

Met vriendelijke groet, 
Stic ting VSBfonds 



Retouradres: Postbus 30305, 2500 GH Oen Haag 

Stichting Literair café 'De Geestgrinden' 
T.a.v. de heer M. van Rossum
Hogeweg 52
4328 PH BURGH-HAAMSTEDE

Betreft 

Subsidieverzoek projectnummer 202212009 

Geachte heer Van Rossum, 

CULTUURFONDS 

Naar aanleiding van uw aanvraagformulier deel ik  u mee dat het bestuur van het 

BNG Cultuurfonds heeft besloten een bijdrage beschikbaar te stellen van 

7.500,-- euro voor Verstuiving.

Aan dit besluit worden de volgende voorwaarden verbonden: 

het project dient conform de gepresenteerde plannen in 2023 te worden 

gerealiseerd. Indien dit niet het geval is vervalt de subsidie. 

in óe publlcltelt rond dit project dient melding te worden gemaakt van de 

steu1werlening door het BNG Cultuurfonds door middel van het opnemen van 

ons logo met de volledige naam. U kunt gebruik maken van het digitale logo van 

het Cultuurfonds dat u kunt vinden op de website van BNG Bank, 

www. bng bank. n 1/ cultuurfonds/aanvraagprocedure. 

Indien wij binnen 3 maanden na afloop van uw project geen financiële afrekening 

hebben ontvangen, vervalt de garantstelling. 

Uiteraard worden wij graag op de hoogte gehouden van de voortgang van uw 

project. 

Een uitnodiging voor de officiële "opening" zien we te zijner tijd tegemoet. 

Wij gaan pas tot betaling over na ontvangst van: 

een financiële verantwoording van het project met de oorspronkeliJke begroting 

en de realisatie, ondertekend door bevoegde functionarissen én de 

penningmeester; 

een fotokopie van een recent bankafschri� van uw stichting; 

een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel; 

de op dat moment geldende statuten; 

een evaluatie van het project; 

beeldmateriaal van het project (bestanden van minimaal 300 DPJ-200 mm 

Konu1g1ni)e9rl7lCht 2 

'5) 4 AA ()en HMg 

T 070 37:,0 7:,0 

www.bngbank.nl 

Datum 

December 2022 

Onze referentie 

3189338 

Contactpersoon 

Meijs M.A.M. 

T 070 3750 837 

F 070 3454 743 

Stichting Cultuurfonds van 

de Bank t\"ederlandsc 





 
 

Stichting Literair café de Geestgronden 
t.a.v. de heer van Rossum 
Hogeweg  
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2022-40  
 

Aanvraag 19-12-2022 

Toekenning subsidie   

 
 
Geacht bestuur, 

 

1. Wij kennen aan uw instelling een eenmalige bijdrage toe groot € 1.500,--. Deze bijdrage dient 

te worden besteed aan uw projectplan “Verstuiving” zoals omschreven in uw aanvraag. 

 

2. De bijdrage zal worden uitgekeerd door overmaking naar de door u opgegeven bankrekening 

ten name van uw rechtspersoon. 

 

3. De bijdrage is toegekend onder voorwaarde dat het in uw aanvraag beschreven project 

doorgang vindt. Indien het project geen doorgang vindt of wordt uitgesteld, dient de Stichting 

Nutsfonds Zierikzee hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld. Indien het 

toegekende bedrag dan reeds aan uw stichting is uitgekeerd, dient dat bedrag zo spoedig mogelijk 

te worden gerestitueerd aan de Stichting Nutsfonds te Zierikzee. In het volgende kalenderjaar kan 

dan een nieuwe aanvraag worden gedaan. Indien de uitvoering van het project plaatsvindt binnen 

hetzelfde kalenderjaar dan is geen restitutie nodig. 

 

4. Na realisatie van het in uw aanvraag beschreven project dient uw stichting, indien wij daarom 

mochten verzoeken, een financiële rekening en verantwoording over te leggen aan onze stichting. 

 

5. De bijdrage is inclusief eventueel verschuldigde belastingen en heffingen. 

 

6. Voor zover daarvan hierbij niet is afgeweken zijn op de beschikbaarstelling van deze bijdrage van 

toepassing de Criteria en Richtlijnen voor financiële ondersteuning door de Stichting Nutsfonds 

Zierikzee, zoals die vermeld staan op onze website. 

 
                                                                                                                    - zie ommezijde 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Aan deze subsidie is verbonden dat u verplicht bent in alle uitingen over uw project er bekendheid aan te 

geven dat Stichting Nutsfonds Zierikzee subsidieverstrekker is. Wij stellen daarvoor diverse hulpmiddelen ter 

beschikking.  

 

Wij zenden u bijgaand ons digitale logo in kleur in diverse formats. Mocht u ons logo willen om te plaatsen 

op social media, dan worden die op aanvraag toegezonden. 

 

Ook hebben wij een spandoek en een beachflag beschikbaar, uiteraard gedurende een korte tijd want die 

willen wij terug ontvangen. Tevens hebben wij posters met onze naam en logo die u kunt ophangen tijdens 

uw project. Deze hoeven niet teruggebracht te worden. 

 

U kunt deze attributen afhalen bij ons bestuurslid J.J. Stols, Charlotte de Bourbonlaan 8, Zierikzee. Graag van 

tevoren even bellen op tel. 0111-412687. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

 

 

Mw. K.K.T.J. Peute, 

Secretaris 

 



Kattendijke/Drucker Stichting 
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Alkmaar, 26 december 2022 
 
 
Stichting Literair Café ‘De Geestgronden’  
T.a.v. mevrouw C. Berghout en de heer M. van Rossum 
 
info@literaircafedegeestgronden.nl  

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Betreft: ons kenmerk KD2022-229 
 
Naar aanleiding van onze vergadering d.d. 14 december 2022, kan ik u tot mijn 
genoegen mededelen dat het bestuur heeft besloten een eenmalige financiële bijdrage 
toe te kennen van €500,--. 
 
N.B. Indien u deze bijdrage wilt aanvaarden, verzoek ik u de penningmeester van de 
stichting, de heer dr. W.L. Korthals Altes, Postbus 51149, 1007 EC Amsterdam 
schriftelijk (per post) onder vermelding van ons kenmerk KD2022-229 te berichten, 
met vermelding van het giro- of banknummer waarop het desbetreffende bedrag 
dient te worden gestort. 
 
Een naamsvermelding wordt niet gewenst. 
 
Mocht blijken dat u zes maanden na datum van deze brief onze penningmeester nog 
niet heeft bericht, dan zal het toegekende bedrag komen te vervallen.  
Wij verwachten ook dat, mocht uw project onverhoopt niet doorgaan, de uitgekeerde 
gelden door u zullen worden teruggestort op rekeningnummer NL39GILL0212013807 
ten name van de Kattendijke/Drucker Stichting te Alkmaar. 
 
Voor de goede orde wijs ik u erop dat deze bijdrage volledig bestemd is voor het 
gestelde doel en dat derhalve geen administratie-, bemiddelings- of andere kosten in 
mindering gebracht dienen te worden. 
 
N.B. graag maak ik u attent op onze website www.kattendijkedrucker.nl, waar u 
o.a. de correcte procedure voor het indienen van een aanvraag aantreft. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Kattendijke/Drucker Stichting   
 
 
mw. K.D. Schoonewil-Tabbers 
Administratie 

mailto:info@literaircafedegeestgronden.nl
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