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1. Aanleiding
Het koor Sing Along Singers uit Reuver wil op zaterdag en zondag 2 en 3 november in
gemeenschapshuis De Schakel een evenement organiseren in het kader van het 50-jarig bestaan van
dit koor. Zij dienen hiervoor een subsidieaanvraag in.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Rechtmatigheidstoets aanvraag:
De subsidieregeling Cultuur geeft aan dat een aanvrager van het subsidie (vereniging, stichting etc
maar ook een groep inwoners) in aanmerking komt voor subsidie indien deze o.a. een bijdrage levert
aan:
a.het Beesels Kunst-, cultuur- en erfgoedbeleid,
b.gericht is op meer samenwerking en verbinding in en met het culturele veld in Beesel.
Het subsidie bedraagt de eerste keer 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000.
In alle gevallen geldt dat reiskosten en consumptiekosten niet voor subsidie in aanmerking komen.
De aanvraag van de Sing Along Singers staat in relatie tot de betrokkenheid en verbinding van jong en
oud om kennis te maken met zang,dans,muziek en theater.Het is gericht op een bruisende gemeente
zoals de gemeente Beesel is en zorgt hiermee mede ervoor dat Beesel een aantrekkelijke gemeente is
om in te wonen en te recreeren.
Omdat het een activiteit betreft met het doel een bijdrage te leveren aan de participatie van de inwoners
in en met het culturele veld in Beesel is de aanvraag rechtmatig en kunnen we op grond daarvan
meenemen binnen de subsidieregeling Cultuur.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Faciliteren; met toekenning van subsidie maken we de activiteit mede mogelijk
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4. Toelichting
Toelichting op het verzoek:
In het kader van het 50-jarig bestaan in 2019 organiseert het koor Sing Along Singers uit Reuver een
multidisciplinair evenement waarin er een crossover plaats vindt met diverse muziekstijlen en
cultuurbeoefeningen centraal staat. De titel van dit evenement is "Sing Along goes TopPop".
Het betreft het verbinden van zang, dans, muziek en theater. Het thema voor dit evenement is gekozen op
basis van een tv-programma "TopPop" uit de jaren '70 - '80.
De liedjes, muziek en aankleding zal helemaal in TopPop stijl zijn.
Het evenement vindt plaats op zaterdag en zondag 2 en 3 november 2019 in gemeenschaps-huis "De
Schakel" te Reuver.
Financieel
Omdat Sing Along al in het voortraject van het evenement kosten maakt in de organisatie en om zeker
te weten dat zij in het project subsidie ontvangen van de gemeente is verzocht door het bestuur om al
vroegtijdig als gemeente een besluit te nemen over de subsidiering
Vandaar nu al dit voorstel.
Verbinding culturele veld/jong en oud
a. Jeugd
In de aanloop naar dit evenement is er een verbinding met jeugd en onderwijs in het kader van
cultuureducatie. Met de groepen 4 t/m 8 van de vier basisscholen vormt Sing Along een speciaal
projectkoor dat ook bij het evenement zal gaan optreden.
Het doel is de schooljeugd te stimuleren om hun muzikaal talent verder te ontwikkelen. Muziekdocente
Manon Verstegen zal dit begeleiden.Met dit initatief betrekken ze basisschoolleerlingen en ouders bij dit
evenement.
b. Samenwerking
Met dit evenement en het gekozen thema zet Sing Along de verschillende muziek- en kunst-beoefenaars
aan het werk. Er is binnen dit evenement samenwerking met een mannenkoor, Puur Theater toneelgroep,
een dansgroep, diverse muzikanten en een muziekband.
Het bijzondere aan dit hele project van Sing Along Singers is dat zij zang, dans, muziek en theater op
verschillende niveaus en van jong tot oud met elkaar verbinden. Als zangkoor treden ze ook hiermee
buiten hun eigen "comfortzone". Ze combineren op deze manier cultuurparticipatie en cultuureducatie.
Naast kennismaking met muziek en theater biedt het evenement een goede gelegenheid voor
ontmoeting.
Overweging
We toetsen de aanvraag aan de subsidieregeling Cultuur.
De activiteit "Sing Along goes TopPop" is een project dat in hoge mate bijdraagt aan het Beesels Kunst,
Cultuur en Erfgoedbeleid en zorgt voor samenwerking en verbinding in en met het culturele veld.
De betrokkenheid van Beeselse cultuurverenigingen en de jeugd geeft het evenement een bijzonder
cachet.Het richt zich dan ook binnen dit kader op het ontwikkelen van de competenties en talent van
jongeren en het vergroten van hun deelname aan Kunst en Cultuur.
De Sing Along Singers komen in aanmerking voor een subsidie ter hoogte van 75% van de
subsidiabele kosten.
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Begroting uitgaven en inkomsten
Entreegelden a € 15,00

(2 x 250)

€ 7.500,-

Muntenverkoop 5 munten p.p.x 0,20
€
(dit is een winstvergoeding per verkochte
munt door het zalencentrum "de Schakel" )

500,-

Eigen inbreng kapitaal en reservering

€ 5.000,-

Sponsoring arrangementen

€

Overige sponsorgelden
subsidie Pr. Bernardfonds Cultuurfonds

€ 1.000,-

Subtotaal

180,-

Zaalhuur
Regisseur
Licht en geluid Euro.PA
Beamer
Combo muziek
Presentatie Puur theater
Kleding en make-up
Representatiekosten
Fotograaf
Partituren en arrangementen
Kosten dirigent
Kosten pianiste
PR en communicatie
BUMA rechten
Kosten deelnemende partijen
onvoorziene kosten

€ 14.180,-

€ 1.000,€ 3000,€ 5000,€ 500,€ 3.500,€ 500.€ 300,€ 800,€ 350,€ 1.500
€ 2.000,€ 1.850,€ 700,€ 200
€ 1.500
€ 500,-

€ 23.200,-

In alle gevallen geldt dat reiskosten en consumptiekosten niet voor subsidie in aanmerking komen.
Loonkosten zijn wel subsidiabel indien Sing Along aantoont dat dit de kwaliteit van het project ten
goede komt.
Er zijn geen reiskosten en consumptiekosten opgenomen. Totaal subsidiabele kosten € 23.200.
Opbrengsten
Aan sponsorgelden verwachten zij € 1000,- te ontvangen
Er is verder een subsidieaanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg voor een (kleine) bijdrage.
De uitkomst daarvan is nog niet van bekend.
Voorstel:
Het voorstel voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling Cultuur.
Advies is subsidie toe te kennen voor het organiseren van deze activiteit.
Daarop gebaseerd krijgen de Sing Along singers bij een eerste subsidieverzoek 75% van de
subsidiabele kosten met een maximim van € 10.000 per aanvraag.
De subsidiabele kosten zijn € 23.200. 75% van dit bedrag is € 17.400
Het subsidiebedrag is hiermee € 10.000,-

5. Visie Blij in Beesel
Het voorstel past in de visie Blij in Beesel .
De speerpunten Beleven en Samenwerking zijn van toepassing.
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6. Integrale afstemming
Deze notitie is afgestemd met wethouder Marcel Roelofs, Alex Peeters en financiën.

a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)

b. Financieel
Binnen de begroting 2019 hebben we op FCL 656023 Culturele Evenementen, ECL 42020
(subsidieregeling cultuur een bedrag van € 34.750 geraamd.
Begroot 2019
Reeds beschikt:
Muziekplan Beesel
Sint Jorisdag 2019
Restant

€ 34.750
€ 9.333
€ 5.000
€ 20.417

Bij toekenning van € 10.000 voor de Sing Along Singers resteert nog een bedrag van € 10.417.
In de genoemde bedragen is geen rekening gehouden met de subsidie voor jumelage Montblanc. Van
deze subsidiebijdrage is in het collegevoorstel van maandag 21 januari jl. aangegeven dat we die
kosten via de 1e marap 2019 bijramen.

c. Juridisch
Algemene Subsidieverordening gemeente Beesel

d. Collegeprogramma

e. Risico’s
nvt

7. Toegankelijkheid
Bij de organisatie van deze activiteit zorgt Sing Along Singers op een passende wijze er voor dat deze
activiteit ook mogelijk is voor mensen met een beperking.
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8. Duurzaamheid
Nvt

9. Voorstel / advies
Aan Sing Along Singers een subsidie toekennen ter hoogte van € 10.000,- voor het organiseren van het
multidisciplinair evenement "Sing Along goes TopPop".
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