Convenant Stichting Cultuurfonds Culemborg
Ondergetekenden,
de gemeente Culemborg, gevestigd aan de Ridderstraat 250 te Culemborg, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer J.A.W.A. Reus, wethouder in de gemeente Culemborg,
hierna te noemen “de gemeente Culemborg”:
en
de Stichting Cultuurfonds Culemborg, krachtens haar statuten rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de voorzitter, mevrouw S.C.G. Hol en de heren P. Steutel (secretaris)
en P.J. van der Schaaf (penningmeester), hierna te noemen “het Cultuurfonds”:
nemen in overweging dat,
-

-

De gemeenteraad van Culemborg op 10 juni 2015 het raadsvoorstel
GEM 1422155/155 heeft aangenomen waarin hij het college van B&W toestemming
geeft een overeenkomst te sluiten met de Stichting Cultuurfonds en subsidie te
verstrekken met als doel het culturele aanbod in Culemborg te bevorderen en mede
mogelijk te maken;
Het Cultuurfonds is opgericht bij notariële akte, als bijlage (1) bijgevoegd en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
…………………………………………………….

Verklaren te zijn overeengekomen:
Artikel 1 - Doel van het convenant
Het convenant legt op hoofdlijnen de afspraken vast tussen partijen over opzet en
financiering van het Cultuurfonds. De daartoe benodigde gelden worden door de gemeente
verstrekt.
Artikel 2 - Duur
a. Het convenant treedt in werking op 6 juli 2015 en wordt telkens stilzwijgend verlengd
met één kalenderjaar, tenzij één van de partijen aangeeft het convenant te willen
wijzigen of te beëindigen;
b. In geval van beëindiging geldt een opzegtermijn van ten minste 6 maanden
voorafgaand aan het eerstvolgende kalenderjaar;
c. In afwijking van het bepaalde onder a) wordt de inwerkingtreding van het convenant
opgeschort of, ingeval dit convenant in werking is getreden, buiten werking gesteld,
indien de gemeenteraad gebruik maakt van zijn budgetrecht als gevolg waarvan het
niet of niet in voldoende mate mogelijk is het fonds te financieren;
d. Het gestelde onder c) is van overeenkomstige toepassing indien wetgeving en/of
afzonderlijke besluiten van een bestuursorgaan gevolgen hebben voor de financiering
van het Cultuurfonds. Onder bestuursorgaan wordt verstaan hetgeen is vermeld in
artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht;
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e. Ingeval het bepaalde onder c) of d) zich voordoet, plegen partijen overleg over de
dan ontstane situatie.
Artikel 3 - Financiering Cultuurfonds
a. Het college stelt jaarlijks het te verstrekken subsidiebedrag vast;
b. Het Cultuurfonds kan mede gevoed worden door private middelen.
Artikel 4 - Aanvraag subsidieverlening, verantwoording en vaststelling
a. Het Cultuurfonds zal ter verwezenlijking van zijn doel, jaarlijks een aanvraag tot
subsidieverlening indienen bij het college van B&W van Culemborg. De aanvraag
gaat samen met een activiteitenplan en bijbehorende begroting. Na afloop van het
boekjaar worden uiterlijk 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar het jaarverslag,
de jaarrekening en balans ter beoordeling aan het college van B&W voorgelegd;
b. Op de subsidieverstrekking is de Algemene subsidieverordening Culemborg 2011
(ASV 2011) van toepassing;
c. Jaarlijks vindt bestuurlijk overleg plaats.
Artikel 5 - Prestatieafspraken
De gemeente verwacht dat het Cultuurfonds zich optimaal inzet voor de volgende taken:
a. Het bevorderen en mede mogelijk maken van een aantrekkelijk en gevarieerd
cultureel aanbod in Culemborg voor een zo breed mogelijk en divers publiek;
b. Het beheren van de door de gemeente Culemborg verstrekte gelden;
c. Het zorgen voor een adequate afhandeling van de aanvragen door onder meer:
- het geven van een motivering bij zowel een toekenning als afwijzing;
- het voorzien in een procedure als aanvragers bezwaar en/of beroep willen
aantekenen;
d. Het openbaar laten zijn van alle besluiten over aanvragen, zodat optimale
transparantie wordt bereikt over de inzet van de verkregen financiële middelen;
e. Het betrokken houden van het culturele veld en cultuurgenieters bij het Cultuurfonds
door onder meer het geven van informatie over het fonds en vragen om feedback;
f. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente met betrekking tot het
gemeentelijke cultureel beleid.
Artikel 6 - Evaluatie
a. Vanaf 2017 evalueren beide partijen jaarlijks de inhoud en werking van het
Cultuurfonds;
b. In de evaluatie dienen in ieder geval aan de orde te komen: de wijze van financiering
van het fonds, de uit het fonds verrichte bestedingen en de resultaten van de onder
artikel 5 genoemde prestatieafspraken.

Artikel 7- Governance Code Cultuur
Het Cultuurfonds hanteert de landelijke Governance Code Cultuur, voor zover van
toepassing.
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Artikel 8 - Geschillen
In het geval er geschil van mening ontstaat over de interpretatie van dit convenant leggen
partijen het geschil voor advies voor aan een onafhankelijke, in onderling overleg aan te
wijzen derde; het advies is bindend voor beide partijen.
Artikel 9 – Ontbinding
Indien het Cultuurfonds wordt ontbonden beslist het bestuur van het fonds over de besteding
van de subsidie die op dat moment nog niet is bestemd. De besteding zal gaan naar doelen
waarvoor de stichting is opgericht en die in het bezit zijn van een ANBI-status.

In tweevoud opgesteld en ondertekend te Culemborg, d.d. 6 juli 2015
De gemeente Culemborg
J.A.W.A. Reus

Het Cultuurfonds
S.C.G. Hol

Wethouder Cultuur

Voorzitter

P. Steutel
Secretaris

P.J. van der Schaaf
Penningmeester

Bijlage: notariële akte
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