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Aan het bestuur van Stichting Muziekcentrum de Bosuil  
Postbus 352 
6000 AJ  WEERT 
 
 
Geacht bestuur,  
 
Het Fonds Podiumkunsten heeft besloten uw aanvraag voor de Regeling Podia Covid-19 te 
honoreren. Het subsidie bedraagt maximaal  60.000 euro. Wij maken het subsidie in zijn geheel zo 
spoedig mogelijk over naar bankrekeningnummer NL23RABO0176999809, ten name van Stg. 
Muziekcentrum De Bosuil. 
 
De voorwaarden van de regeling Podia Covid-19 en het Algemeen Reglement van het Fonds zijn op 
het besluit van toepassing. Deze kunt u nalezen op onze website.  
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/algemene_documenten/  
 
Het subsidie is gebaseerd op een financiële bijdrage door de provincie en of gemeente. Daarvoor is 
een definitieve en concrete toezegging nodig van de gemeente en/of de provincie. In die toezegging 
dient de gemeente en/of provincie te bevestigen dat de Covid-19 bijdrage van Fonds Podiumkunsten 
(minimaal) gematcht wordt. Indien de definitieve en concrete toezegging nog ontbreekt, kunt u deze 
tot 15 december mailen naar coronavragen@fondspodiumkunsten.nl. Indien wij de toezegging niet of 
niet tijdig ontvangen, kunnen we besluiten het subsidie in te trekken. 

Let op. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze subsidie mogelijk gevolgen kan hebben voor 
andere subsidies die u van overheden ontvangt. Zo worden subsidies voor toepassing van de 
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) gelijkgesteld aan 
omzet. Subsidies zoals deze zullen in de regel leiden tot hogere omzet, dus een lagere omzetdaling 
en daarmee minder recht op tegemoetkoming op grond van de NOW. 
 
Ter verantwoording van het subsidie uploadt u uiterlijk 31 maart 2021 een goedgekeurd jaarverslag, 
inclusief jaarrekening waarin onze bijdrage zichtbaar is. U vindt hiervoor een taak in uw takenlijst in 
MijnFonds.  
 
Voor vragen over dit besluit kunt u een mail sturen naar coronavragen@fondspodiumkunsten.nl.    

Met vriendelijke groet, 
Henriëtte Post, directeur/bestuurder 
Fonds Podiumkunsten 
 
Deze brief is automatisch gegenereerd en is daarom niet ondertekend.  
 
Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen. Dit doet u door binnen zes weken een ondertekend bezwaarschrift te sturen aan het 
Fonds Podiumkunsten, Postbus 85974, 2508 CR Den Haag, ter attentie van de Raad van Bestuur. Voor meer informatie over de 
behandeling van het bezwaarschrift kijkt u op www.fondspodiumkunsten.nl/bezwaarmaken/.  


