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Sponsorovereenkomst BPD Cultuurfonds

Voorstel

1.

Bijgaande sponsorovereenkomst BPD Cultuurfonds aangaan

Inleiding
BPD Cultuurfonds is in 1988 opgericht op initiatief van het Bouwfonds en haar toenmalige
aandeelhouders, de Nederlandse gemeenten. Het Cultuurfonds ondersteunt kunst- en
cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde
omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en kunst in de openbare ruimte.
Voor de realisatie van het project'Verbouwing, restauratie en herinrichting
gemeentemuseum Weert'hebben we een aanvraag ingedíend bij het BPD Cultuurfonds
voor een sponsorbijdrage. Deze aanvraag is gehonoreerd, het toegekende sponsorbedrag
is € 35.000,- exclusief BTW. Om de gelden daadwerkelijk te kunnen innen sluit de
gemeente Weert een sponsorovereenkomst met BPD Cultuurfonds.

Beoogd effect/doel
De renovatie, restauratie en herinrichting van het museum voor een deel
door middel van sponsorbijdragen.

te bekostigen

Argumenten
1.1 Het aangaan van een sponsorovereenkomst:
Door het aangaan van de sponsorovereenkomst wordt het besluit van het BpD
Cultuurfonds geformaliseerd. De bijdrage wordt ingezet om de realisatie van de messing
buitengevel deels te bekostigen.

Weert,
13 maart 2020
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Kanttekeningen en risico's
In de overeenkomst worden randvoorwaarden gesteld aan (behoud)recht op sponsoring.
Het niet (volledig) voldoen hieraan kan ertoe leiden dat (deel) wordt teruggevorderd.
Financiële, personele en juridische gevolgen
De bijdrage wordt ten gunste van het investeringsbudget (P54t03723) gebracht. Zowel de

lasten als de baten van het investeringsbudget worden in de eerstvolgende
tussenrapportage met € 35.000 verhoogd.

Duurzaamheid
De renovatie en dus hergebruik van het historische en monumentale gebouw is een
belangrijke vorm van duurzaamheid. Het gebouw is immers ruim 500 jaar oud.

Uitvoering/evaluatie
De bijdrage dient uiterlijk maart 202L te zijn ingezet. Ook daarna dient voldaan te worden
aan de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Gommunicatie/participatie
Voorwaarden m.b.t. naamsvermelding, publiciteit e.d. staan vermeld in de
sponsorovereenkomst. Bij communicatie door Museum W wordt deze overeenkomst als
uitgangspunt genomen.

Overleg gevoerd met
Intern:
a
a
a
a
a

a

Paul Verhappen, projectleider;

Marie-Lou Rosbergen, juridisch adviseur;
Patricia Vos, businesscontroller financiën;
Marianne van de Ven, senior beleidsadviseur OCSW;
Plonie van den Biggelaar, coördinator team communicatie
Edward Salman, businesscontroller financiën.

Extern:
Cultuurfonds BPD

Bijlagen:
Concept sponsorovereenkomst
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