
Subsidie-
regelingen
De Mastboom-Brosens Stichting, opgericht in 2001, geeft uitvoering aan het
testament van Henri Mastboom (Oud Gastel, 1907-1999). De stichting 
ondersteunt kansrijke initiatieven op het gebied van de (cultuur-)historie in 
West-Brabant (NL) en de Noorderkempen (B). Het werkgebied in West-Brabant 
volgt de gemeenten zoals vastgesteld bij de gemeentelijke herindeling van 
1997, langs of ten westen van de rivier De Donge. In de Noorderkempen betreft 
het het grondgebied van de aangrenzende gemeenten, zoals bestaand anno 
1999.  De stichting maakt een onderscheid tussen een stimuleringsbijdrage 
en een subsidie. Aan elk van beide is een aparte regeling verbonden.
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Voor de stimuleringsbijdrage komen in aanmerking professionele en nietpro-

fessionele instellingen of personen die gevestigd zijn in het werkgebied van De 

Mastboom-Brosens Stichting en zich met (een deel van) hun activiteiten verdien-

stelijk maken voor het behoud, de bevordering of de verbreiding van de (cultuur-)

historie van West-Brabant en/of de Noorderkempen. Een stimuleringsbijdrage 

bedraagt ten hoogste € 1.500,- en wordt per aanvrager slechts één keer per jaar 

toegekend. De stimuleringsbijdrage wordt niet verstrekt ter dekking van de 

algemene exploitatie van instellingen of ter dekking van een tekort van een reeds 

voltooide activiteit. De stichting keert jaarlijks tot een tevoren vastgesteld maxi-

mum bedrag aan stimuleringsbijdragen uit. Het is niet mogelijk bezwaar aan te 

tekenen tegen een besluit van het bestuur. Een verzoek om een stimuleringsbijdra-

ge bevat een toelichting op de betreffende activiteit, alsook een begroting. U kunt 

uw verzoek sturen naar mastboom@vhno.nl. Voor overleg vooraf of vragen over 

uw subsidieverzoek kunt u zich richten tot de secretaris van het bestuur, dhr. Cees 

Vanwesenbeeck, tel. 06 30743946.

De subsidieregeling is bedoeld voor instellingen of personen, professioneel dan wel

op professioneel niveau actief. In aanmerking voor subsidie komen:

-  Initiatieven tot bevordering van de bewustwording van de (cultuur)geschiedenis 

van het werkgebied van de Stichting. Gedacht kan worden aan tentoonstellingen, 

evenementen, educatieve projecten, onderzoek, publicaties e.d.

-  Verwerving, behoud en publicatie van roerend cultuurhistorisch erfgoed uit het 

werkgebied, zoals de aankoop en restauratie van museumobjecten, archivalia, 

foto’s, filmbeelden en/of geluidsdocumenten.

-  Projecten van documentaire fotografie of film betreffende de (cultuur-)historie 

van het werkgebied.

-  Historisch en genealogisch onderzoek naar de (cultuur-)historie van het 

werkgebied en/of de publicatie van de resultaten van dat onderzoek.

Een subsidieaanvraag bevat de volgende onderdelen:

-  een inhoudelijke omschrijving van het project;

-  een beargumenteerde omschrijving van het belang van het project voor de 

(cultuur)historie van het werkgebied;

-  een projectbegroting inclusief dekkingsplan.

Is de aanvrager een rechtspersoon, dan moeten hieraan worden toegevoegd:

-  statuten;

-  recente jaarrekening.
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Subsidietoekenning

De stichting keert jaarlijks tot een tevoren vastgesteld maximum bedrag aan 

subsidies uit. Het is niet mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen een besluit van 

het bestuur. Wordt een subsidie toegekend dan heeft die – tenzij anders afgespro-

ken - een looptijd van twee jaar. Binnen die periode moet het project zijn voltooid. 

Het bestuur bepaalt bij toekenning de wijze waarop uitbetaling plaatsvindt: 

in één keer vooraf, in termijnen of in een deel vooraf en het restant na afloop 

van het project.

Verplichtingen

De ontvanger van de subsidie verplicht zich om De Mastboom-Brosens Stichting 

met haar logo in publicaties en publiciteit duidelijk te vermelden. Indien van 

toepassing wordt het bestuur van De Mastboom-Brosens Stichting uitgenodigd voor 

opening of presentatie; bij publicaties ontvangt de stichting twee presentexempla-

ren. De Mastboom-Brosens Stichting ontvangt na voltooiing van het project een 

inhoudelijk en financieel eindverslag.

Het bestuur van de stichting wijst erop dat subsidies mogelijk verplichten tot 

schenkbelasting wanneer u als ontvangende partij geen ANBI-status heeft.

U kunt uw subsidieverzoek sturen naar mastboom@vhno.nl

Voor overleg vooraf of vragen over uw subsidieverzoek kunt u zich richten tot

de secretaris van het bestuur, dhr. Cees Vanwesenbeeck, tel. 06 30743946.

De Mastboom-Brosens Stichting

Landgoed Anneville

Anneville-laan 103 | Postbus 50 | 4850 AB Ulvenhout

+31(0)076-560 20 07
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