
Aanvraagformulier Regeling podia Covid-19

Aanvraagformulier voor het indienen van een subsidieaanvraag binnen Regeling podia Covid-19

1. Gegevens aanvrager

LET OP: 
u heeft via internet verbinding met onze database. Zolang u gegevens invult blijft deze verbinding in stand. Stot u, 
ook voor korte tijd, met invoeren sla dan de reeds ingevoerde gegevens op: Klik op Tussentijds opslaan 
onderdaan de pagina.

1.1 Gegevens aanvrager
Hieronder de gegevens zoals die bij ons bekend zijn. Voor het doorgeven van wijzigingen kunt u gebruik maken 
van het formulier op MIJN FONDS 

Statutaire naam van de aanvrager: Stichting Muziekcentrum de Bosuil

Nummer inschrijving Kamer van Koophandel: 41067119

Postadres: Postbus 352

Postcode: 6000 AJ

Plaats: WEERT

Telefoonnummer: 

E-mail: l

Website: www.debosuil.nl

1.2 Naam contactpersoon

Voornaam: 

Tussenvoegsel(s): 

Achternaam: 

Functie: voorzitter bestuur

1.3 Bankrekeningnummer

  

Als de organisatie eerder subsidie bij het Fonds Podiumkunsten heeft aangevraagd zijn de bankgegevens bekend. U vindt ze hieronder. Zijn de 
bankgegevens niet bekend, of gewijzigd, dan kunt u de (gewijzigde) gegevens invullen in de laatste twee regels. 

Bankrekeningnummer: 

Ten name van: Stg. Muziekcentrum De Bosuil

Zijn de bankgegevens zoals hierboven vermeld correct? Ja

1.4 Statuten van de organisatie

Upload hier een afschrift van de oprichtingsakte of statuten van uw organisatie.
Als het Fonds Podiumkunsten al in het bezit is van deze stukken (omdat u eerder een aanvraag heeft ingediend) en er geen tussentijdse 
wijzigingen hebben plaatsgevonden, hoeft u geen nieuwe stukken te uploaden, u vinkt dit hieronder aan. 

 Statuten_Muziekcentrum_de_bosuil_08-09-17.pdf

 Het Fonds Podiumkunsten is in het bezit van deze stukken, er zijn geen documenten geüpload in deze vraag.



1.5 Inschrijving Kamer van Koophandel van de organisatie

Uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel is gecontroleerd bij het aanvragen van de inlogcode. Hieronder ziet u de datum van het uittreksel 
zoals dat in ons bezit is. Als dit niet meer actueel is uploadt u hieronder een nieuw uittreksel. Als er niets in uw inschrijving is gewijzigd, vinkt u 
dit hieronder aan. 

30 juni 2020

 Er is niets gewijzigd; er is geen nieuw Uittreksel van de Kamer van Koophandel geüpload.

1.6 Dossiernummer:

168287063

2. Gegevens van de aanvraag

Uploaden documenten
Upload uw bijlagen in PDF-formaat. HIER  vindt u een werkwijzer voor het opslaan van uw bestand in PDF-
formaat. Zorg dat de bestandsgrootte per document maximaal 12MB is.

Bij het uploaden van documenten maakt u contact met onze server. Zeker bij grote documenten is het van uw 
internetverbinding afhankelijk hoe snel dat gaat. We adviseren u dan ook na elk document dat u uploadt te 
klikken op de knop Tussentijds opslaan onderaan de pagina. Op dat moment wordt uw bijlage geüpload; dit kan 
enige tijd duren. Het is altijd mogelijk om de gekozen bijlage te vervangen door een ander document.

Let op: Onderstaande cijfers vragen wij per kalenderjaar. Indien u werkt met boekjaren per seizoen, dient u de 
cijfers om te rekenen naar het betreffende kalenderjaar. In de veelgestelde vragen op onze website vindt u een 
uitleg met rekenregels.
Deze veelgestelde vragen vindt u  HIER .

2.1 Naam aanvrager en dossiernummer

Muziekcentrum de Bosuil

168287063

2.2 Ontvangt u op dit moment subsidie in het kader van de Aanvullende regeling van het Fonds 
Podiumkunsten voor meerjarige instellingen voor aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten 
als gevolg van COVID-19-maatregelen?

 Ja

 Nee

2.3 De aanvullende regeling staat open voor podia die een cruciale rol spelen in de landelijke infrastructuur. 
Hieronder verstaan we een specifiek aantal categorieën podia. Geef hieronder aan tot welke categorie uw podium 
behoort. * 

Een ander vergelijkbaar podium

2.4 Zalen * 

Hoeveel zalen heeft uw podium in totaal: 1  

Naam van de zaal
(Grote zaal, Kleine zaal, etc) 

Type Reguliere zaalcapaciteit 

Grote zaal Zaal met balkon 650



2.5 Programmering 2018 * 

-- Gerealiseerd 2018 

Totaal aantal voorstellingen/concerten
incl. school- en amateurvoorstellingen/-concerten 

112

Aantal schoolvoorstellingen/-concerten 4

Aantal amateurvoorstellingen/-concerten 5

Percentage overheidsgefinancierde 
voorstellingen/concerten (van het totaal) 

0

Percentage internationaal aanbod (van het totaal) 46

Percentage jeugdaanbod (van het totaal) 6

Upload hieronder een kort overzicht van uw programmering tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 met de naam van het gezelschap, de naam 
van de productie en het aantal voorstellingen of concerten. 

 Bosuil_Concerten_2018_.pdf

2.6 Financiën 2018 * 

-- Gerealiseerd 2018 

Kengetallen uitgaven: 

Totaal van de 
honoraria/uitkoopsommen/garantiebedragen en 
partageafdrachten 

EUR 309.255,00

Totale exploitatiekosten
Dit zijn de totale kosten van het podium, dus inclusief 
de kosten voor de programmering 

EUR 908.407,00

Kerngegevens inkomsten 

Totale publieksinkomsten: EUR 679.472,00

Subsidies gemeente: EUR 229.425,00

Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen: EUR 10.384,00

2.7 Aan te vragen subsidie * 

N.B. Enkele podia hebben meerdere functies. Daarom is de vraag over inkomsten gesplitst in totaal en podiumkunsten. Indien u slechts één 
functie heeft, vult u bij beide vragen hetzelfde getal in.
 

Eigen inkomsten over 2017 (podiumkunstendeel) EUR 662.558,00

Eigen inkomsten over 2017 (totaal) EUR 662.558,00

Eigen inkomsten over 2018 (podiumkunstendeel) EUR 679.472,00

Eigen inkomsten over 2018 (totaal) EUR 679.472,00

Gemiddelde eigen inkomsten (podiumkunstendeel) over 2017 en 2018 EUR 671.015,00

Totaal aan structurele bijdrage gemeente en provincie in 2018 EUR 229.425,00



Upload hiernaast uw goedgekeurde jaarrekening 2017

N.B. Indien u werkt met boekjaren per seizoen, voegt u de 
jaarrekeningen van het seizoen 2016/2017 en 2017/2018 samen tot een 
document en uploadt u dat hiernaast. 

 getekende_jaarrekening_2017.pdf

Upload hiernaast uw goedgekeurde jaarrekening 2018

N.B. Indien u werkt met boekjaren per seizoen, voegt u de 
jaarrekeningen van het seizoen 2017/2018 en 2018/2019 samen tot een 
document en uploadt u dat hiernaast. 

 getekende_jaarrekening_2018_De_Bosuil.pdf

Eigen vermogen (exclusief bestemmingsreserves) op 31 december 
2018

N.B. Indien u werkt met boekjaren per seizoen, vindt u in de 
veelgestelde vragen op onze website een rekenregel hoe u het eigen 
vermogen op 31 december 2018 kunt berekenen. Deze veelgestelde 
vragen vindt u HIER .
 

EUR 57.125,00

De rekenregel van de regeling Podia Covid-19 komt uit op het 
volgende bedrag: 
 22,5% van het gemiddelde van de eigen inkomsten 
(podiumkunstendeel) over 2017 en 2018, minus 25% van het eigen 
vermogen op 31 december 2018. 

EUR 136.697,13

Het maximale subsidiale bedrag (de helft van de uitkomst van 
bovenstaande rekenregel): 

EUR 68.348,57

Percentage eigen inkomsten 2018 

75

Geef hieronder aan in hoeverre u gebruik heeft gemaakt van de generieke compensatiemaatregelen van de rijksoverheid. 

we maken gebruik van de TOGS en de NOW

Geef hieronder aan in hoeverre u al gebruik heeft gemaakt van de door
gemeente en/of provincie getroffen coulancemaatregelen 

Er zijn op dit moment nog geen regelingen voor subsidie van de gemeente 
en/of provincie waar we een aanspraak op kunnen maken.  Wel heeft de 
gemeente coulancemaatregelen getroffen,  zie daarvoor onder punt 6 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2020/14-
april/10:00.

Financiële waarde van de toegezegde/verwachte bijdrage van 
gemeente en/of provincie: 

EUR 60.000,00

Zijn deze maatregelen definitief en/of definitief toegezegd?  Ja

 Nee

Upload hiernaast bewijsstukken van de coulancemaatregelen die de 
gemeente en/of provincie voor u heeft getroffen of bevestiging van 
afspraken die de gemeente en/of provincie gaat treffen. 

 200710_Brief_Gemeente_Weert_aan_De_Bosuil_cofinanciering_FPK.pdf

Aangevraagd bedrag:
Let op: het subsidie is nooit hoger dan het maximaal subsidiabele bedrag en nooit hoger dan de additionele bijdrage van de gemeente en/of 
provincie tot een maximum van 1.000.000 euro. 

EUR 60.000,00

2.8 Aanvullende opmerkingen
Hieronder kunt u nog aanvullende opmerkingen plaatsen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van uw 
aanvraag.  

Muziekcentrum De Bosuil bestaat al meerdere tientallen jaren en is een vast onderdeel van de plaatselijke en regionale culturele (pop)infrastructuur .
Dit wordt door de plaatselijke, regionale en landelijke overheden en organisaties ook erkend.
Vele nationale en internationale artiesten vonden hun weg naar het podium.
Het podium is de basis van het Bospop popfestival dat jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt en dit jaar zijn 40e editie zou vieren.
De Bosuil is een van de Kernpodia A van Nederland .

 




