
Het bestuur van De Mastboom-Brosens Stichting heeft besloten een noodfonds 
in te stellen voor stichtingen, verenigingen en personen in het werkgebied van 
DMBS die in grote financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen als 
gevolg van het wegvallen van publieksinkomsten, afgelasten van culturele, 
historische of educatieve evenementen, festivals, tentoonstellingen, etc. door de 
maatregelen van het kabinet tegen de verspreiding van het coronavirus.
Dit noodfonds geeft met een financiële ondersteuning een duwtje in de rug.

 Voor wie is het noodfonds bestemd?
>  Voor stichtingen, verenigingen en personen in het werkgebied van DMBS: West-

Brabant en de Noorderkempen. Te denken valt aan heemkundekringen, historische 
en genealogische verenigingen, musea, expositieruimten en historische huizen die als 
taak hebben publieksactiviteiten te organiseren en/of voor het publiek geopend zijn. De 
exacte begrenzing van het werkgebied is te vinden op de website van het Mastboomhuis 
(subsidieregeling).

>  Voor stichtingen, verenigingen en personen die een bijdrage kunnen leveren aan de 
doelstellingen van het Mastboomfonds:
-  Het behoud, de bevordering of de verbreiding van de (cultuur-)geschiedenis van West- 

Brabant en/of de Noorderkempen in het algemeen.
-  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 beheer, 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.

 Criteria beoordelingen
>  De aanvraag moet worden onderbouwd. U dient uw acute liquiditeitsproblemen en/of 

andere directe problemen, waaronder sluiting of afgelasting van publieksactiviteiten, 
wegvallen van inkomsten, extra uitgaven als gevolg van de maatregelen van het kabinet 
inzake het coronavirus duidelijk aan te geven.

> Bij de beoordeling wordt gekeken naar de exploitatie in voorgaande jaren. Zijn er 
voldoende eigen reserves, dan kan de aanvraag worden afgewezen.

 Procedure
> De aanvraag dient per email: mastboom@vhno.nl voor 1 januari 2021 te worden ingediend 

t.a.v. dhr. Cees Vanwesenbeeck, secretaris van DMBS.
> Aanvragen kunnen worden ingediend zolang het budget van het noodfonds toereikend is.
>  Na goedkeuring door het bestuur van DMBS, ontvangt de instelling, vereniging of persoon/

personen de toegekende financiële ondersteuning ineens.
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