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Bijlagen

Uw brief

Uw kenmerk

Onderwerp: Verlening subsidie uitbreiding Memory Museum

Geachte

,

Op 19 september 2018 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor een bedrag van € 300.000,-.
Op 13 maart 2019 ontvingen wij uw gewijzigde aanvraag, waarmee u een hoger subsidiebedrag vraagt.
U vraagt een subsidie van € 550.000,-.
In deze brief leest u ons besluit.
U ontvangt een deel van de subsidie van maximaal € 300.000,-.
Dat is de subsidie die wij u nu verlenen. U ontvangt de subsidie voor de verbouwing en verdere
professionalisering van het Memory Museum in Holten. In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze
subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende
subsidiebedrag.
Ten aanzien van de extra gevraagde €250.000,- moet nog nadere afweging en besluitvorming
plaatsvinden. Wij informeren u zodra de besluitvorming heeft plaatsgevonden. Wij merken wel op dat de
subsidie voor uitbreiding en herinrichting van het Memory Museum eenmalig wordt verstrekt.
U ontvangt alvast een bedrag van € 295.000,De subsidie ontvangt u in een tweetal delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar
uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.
Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze
subsidieverlening heeft voldaan.
U informeert ons over wijzigingen
In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed
door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.
Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft
voldaan.
Stuur uw eindverslag vóór 1 januari 2020 naar ons op
Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u
in het eindverslag als informatie moet opnemen.

Datum verzending

Verlening subsidie uitbreiding Memory Museum

Heeft u vragen over deze brief?
U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand.
Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
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Bijlage
Deze bijlage is belangrijk voor u
In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden
waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!
Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de
subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.
Voorwaarden die horen bij de subsidie
U gaat de volgende activiteiten uitvoeren
1. Verbouwing en uitbreiding van het pand Grotestraat 13 in Nijverdal, waarin het Memory Museum is
gevestigd;
2. Voor de vaste collectie van het museum maakt u gebruik van de Joop Staman Collectie, waarvoor u
een bruikleenovereenkomst heeft afgesloten die in ieder geval tot en met het jaar 2020 loopt.
Daarnaast vinden jaarlijks wisselexposities plaats;
3. Inhoudelijke versterking van het museum waardoor het nog meer een centrum voor educatie en debat
wordt, door toevoeging van een debatruimte, een ontmoetings-/educatieruimte en nieuwe
multimediale voorzieningen. Hiervoor werkt u samen met het Historisch Centrum Overijssel, dat u
ondersteunt bij het professionaliseren en verbreden van uw educatieprogramma, het opvullen van
hiaten in uw collectie en bij het opstellen van een programma van eisen voor exposities;
4. U spant zich er voor in om aan te sluiten bij de Museumkaart en bij de Stichting Musea en
Herinneringscentra 40-45. U voert de daartoe benodigde activiteiten uit, zoals het voldoen aan de
definitie van een museum die is opgesteld door de International Council of Museums (ICOM),
inschrijving in het Museumregister en onderschrijving en waarborging van de code Cultural
Governance en de Ethische Code voor Musea als richtlijn voor museaal handelen. Deze voorwaarden
zijn ook gesteld door een andere financier, te weten het Vfonds;
5. U werkt samen met de Stichting Platform WO2 Overijssel, met als leden het Historisch Centrum
Overijssel, HCO, de Canadese begraafplaats Holten en het Bevrijdingsfestival Overijssel. Waarbij het
doel is het versterken van de infrastructuur in Overijssel waar blijvend aandacht wordt besteed aan de
vraagstukken rond vrijheid, democratie, mensenrechten en burgerschap.
Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode
van datum ontvangst aanvraag tot en met juli 2019.
Met het uitgebreide en gemoderniseerde museum ontstaat, samen met Historisch Centrum Overijssel,
Bevrijdingsfestival Overijssel en de Canadese Begraafplaats Holten een infrastructuur voor het behouden
en verbreden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. En voor het tonen, uitdragen en duiden
van de voortdurende relevantie van deze periode als ijkpunt in de geschiedenis aan de Overijsselse
samenleving.
6. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren
U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen
wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.
Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw
aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen.
Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!
7. U zorgt voor een goede administratie
Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft
gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of
andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze
minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.
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8. U dient vóór 1 januari 2020 een eindverslag in
U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.
Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie
is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.
U voegt een verantwoording van de kosten bij. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten
van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan, verdeeld
naar:
- de loonkosten per medewerker in loondienst, met het uurtarief dat daar bij hoort;
- de afschrijvingskosten voor elke machine of apparaat, in verhouding tot het gebruik ervan voor de
activiteiten;
- de kosten van andere organisaties of personen buiten uw eigen organisatie (kosten derden).
U voegt er een controleverklaring van uw accountant bij. De accountant controleert of de
subsidievoorschriften nageleefd zijn en wat de werkelijk gemaakte kosten zijn voor de gesubsidieerde
activiteiten. Het model Controleverklaring vindt u op overijssel.nl/subsidie.
De beoordeling van uw subsidieaanvraag
U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels
- de Algemene wet bestuursrecht;
- de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);
en aan ons beleid en onze begroting van 2019.
Uw subsidie is toegestane staatssteun
De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014
van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele
doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 AGVV.
Uw subsidie hebben wij als volgt berekend
De subsidie bedraagt met deze deelbeslissing 15,6% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in
aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 300.000,-. Mocht de subsidie aangevuld worden, dan
wijzigt dit percentage.
Op dit moment hebben wij niet voldoende budget om het gehele gevraagde bedrag te kunnen
verstrekken. Het budget dat op dit moment beschikbaar is bedraagt € 300.000,-. Dat bedrag hebben
Provinciale Staten bij behandeling van de Perspectiefnota 2019 beschikbaar gesteld voor de uitbreiding
van het Memory Museum. Het was op dat moment voldoende voor de beoogde werkzaamheden en was
gebaseerd op uw toenmalige begroting. Inmiddels heeft u te maken gekregen met een begrotingswijziging door enkele forse financiële tegenvallers.
U heeft aangegeven dat, mocht het tweede deel van de gevraagde subsidie niet gehonoreerd worden, u
een lening gaat aanvragen om de uitbreiding toch te kunnen afronden. Wij zullen u schriftelijk informeren
over een eventuele aanvullende subsidie van € 250.000,-.
De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn alle kosten uit de begroting die u ons stuurde
op 13 maart 2019 :
Activiteit uitbreiding en herinrichting Memory Museum Nijverdal
Soort kosten
Kosten
Verleende
Eventuele toelichting
begroting
subsidie
Loonkosten
300.000
Kosten gebruik machines
Kosten derden
Accountantskosten
Kosten vrijwilligers
Totaal
1.925.000 300.000
*
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De inkoop-btw die u niet terug kunt krijgen zit in het subsidiebedrag
U heeft in uw aanvraag laten weten dat u de inkoop-btw niet of maar voor een deel kunt terugkrijgen van
de Belastingdienst. Het zijn voor u kosten. Daarom hebben wij deze kosten bij de berekening van de
subsidie betrokken. Als achteraf blijkt dat u deze inkoop-btw wél terug kunt krijgen, dan kan dat tot een
lagere subsidie leiden. Het zijn in dat geval voor u namelijk geen kosten meer.
De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag
Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder
worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn
op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug
kunt krijgen.
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit
Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt
maken.
Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen
U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.
Nog een vergunning nodig?
Misschien heeft u voor de uit te voeren activiteiten nog een vergunning of andere vorm van toestemming
nodig, mogelijk zelfs van ons.
Deze subsidieverlening staat geheel los van het krijgen van die vergunning die u nodig heeft. Daarvoor
gelden namelijk andere regels. Wij verlenen u om die reden de subsidie onder de voorwaarde dat u de
vergunningen krijgt die u mogelijk nodig heeft.
Mocht u deze vergunningen niet krijgen, dan vervalt de subsidieverlening. Als u van ons al een voorschot
op de subsidie heeft ontvangen, moet u dat in dat geval terugbetalen.
Tot slot: openbare informatie over uw subsidie
Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende
subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op
overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.
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