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Weert, 25 april 2019

Betreft: aanvraag subsidie 2020

GeachtCollege,

Hierbij verzoeken wij formeel om toekenning van de subsidie voor het jaar 2020.

Wij sturen hierbij hetwerkprogramma2020 en de begroting 2020.

Voor de volledigheid vermelden we dat de jaarrekeningen jaarverslagover 2018 separaat is toegestuurd

Met vriendelijke groeten,

Stichting Muziekcentrum De Bosuil

FransBongers
,

voorzitter

Bijlagen: Werkprogrammaen begroting 2020.
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.Werkprogramma 2020 Stichting Muziekcentrum de Bosuil
.

Doelstellingen

De Stichting stelt zich ten doel het voorzien in een professioneel muziekpodium op maat
voor Weert, dat toegevoegde waarde levert aan de culturele infrastructuur van Weert. De

stichting levert blijvend hoogwaardige faciliteiten ten behoeve van een gevarieerd
muziekaanbod dat een breed publiek aantrekt. De nadruk in de programmering ligt op
popmuziek, maar daarnaast kunnen hiervan ook andere culturele uitingsvormen en
podiumkunsten deel uit maken.

Activiteiten

• het exploiteren van een volwaardige popmuziekaccommodatie;
• het organiseren van concerten, workshops en andere activiteiten waarbij muziek

centraal staat en daarnaast is er ruimte voor uitvoering van overige podiumkunsten;
• een evenwichtige verdeling binnen de programmering voor de diversedoelgroepen.
• het aangaan van samenwerking en overleg met organisaties en instellingen die

kunnen bijdragen aan de realisering van de doelen;
• het faciliteren van activiteiten, georganiseerd door derden, mits niet in conflict met

de hierboven genoemde doelstellingen en de vigerende wet- en regelgeving, mede
met het doel het genereren van exogenemiddelen cfr de aanbevelingen in de
Cultuurnota van de gemeente Weert.

Voor het overige verwijzen we naar ons Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
.



BEGROTINGMUZIEKCENTRUMDE BOSUIL 2020
BEGROTING

2020

BEDRIJFSLASTEN Totaal € 841.000

HUISVESTINGSKOSTEN. € 140.800
huur gebouw Gem Weert € 60.000
onderhoud gebouw/inventaris € 14.000
schoonmaakkosten € 12.000
nutsvoorzieningen € 15.000
belasting/verzekeringen € 2 000
overige huisvestingskosten € 2.000
huur inventarisen beveiliging € 7.800
kosten oefenruimtes € 10.000
bestemmingsreserveonderhoud € 18.000

OVERHEADKOSTEN € 220.200
lonen en soc lasten € 130 000
overige personeels-en vrijwilligerskosten € 21.500
Dotatie voorzieningPersoneel €
bureaukosten € 19.100
bankkosten etc € 1.700
verzekeringen € 3.900
kosten bestuur/representatie € 500
Public relations € 29000
kosten accountant/bei advies € 6 500
afschrijvingen € 8 000

ACTIVITEITENKOSTEN € 382.000

gages en commissiesartiesten € 250.000
overige kosten activiteiten € 132 000

INKOOPWAARDEN € 98.000

inkoopwaardenexploitatiebar netto € 98.000

BATEN Totaal € 844.500

Omzet baropbrengsten € 300 000
€

Omzet activiteitenmuziek etc € 290.000

HuuropbrengstMuziekkollektief € 11.000
Opbrengstendiversen € 10 000

Subsidie Gem Weert Huur gebouw € 58.500
Gem Weert Overige € 175.000

-EXPLOITATIERESULTAAT 1 € 3.500
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