Subsidiebeleid op maat voor Kunst en Cultuur

Wat een bizarre tijden!
De wereld is in de greep van het zeer besmettelijke coronavirus: COVID-19.
Het leven wordt bevangen door extreme maatregelen die leiden tot een ‘nieuw normaal’. Je hoort het
overal...’2 meter afstand’, ‘social distancing’, ‘samen- scholingsverbod’ en ‘lockdowns’, zijn in een relatief
kort tijdsbestek, de nieuwe basisregels van de wereld.

Het ‘nieuwe normaal’ heeft verstrekkende gevolgen op alle sectoren van de economie, met name ook de
Kunst en Cultuursector. Het bestuur van het PBCCG, is zich ervan bewust dat de kunst & cultuursector,
met name de zelfstandige ondernemer, onder druk komt te staan.

Als belangrijke pleitberzorger van het behoud van Cultuur van onze eilanden, besluit het bestuur
steun ‘op maat’ te gaan bieden aan deze sector en start vanaf 11 mei 2020 met een speciaal
subsidiebeleid ‘ op maat’.

Subsidiebeleid 'op maat'?
Het subsidiebeleid ‘op maat’ stelt het bestuur van het PBCCG in de mogelijkheid om af te wijken van de
doorgaanse richtlijnen en per aanvraag te kijken naar welke vorm van steun nodig is.
Het beleid onderscheidt twee categorieen die elk een aparte groep bedienen:
Categorie 1: Coulance - regeling
Hieronder vallen reeds gehonoreerde (lopende) projecten die als gevolg van de crisis financiële
problemen ondervinden
Categorie 2: Stimulans - regeling
Hieronder vallen innovatieve / nieuwe initiatieven die aansluiten op de beperkingen / uitdagingen die de
crisis voor de cultuursector met zich meebrengt
Kijk voor meer informatie op onze website

Wanneer kom je in aanmerking voor het subsidiebeleid op maat?

Je valt in categorie 1 wanneer je/jouw stichting een door het PBCCG gehonoreerd project heeft
lopen, en dit project moet als gevolg van de COVID - 19 crisis (gedeeltelijk) uitgesteld of
geannuleerd worden. Je komt dan in aanmerking voor het subsidiebeleid ‘op maat’.

Je valt in categorie 2 wanneer je een zelfstandige cultuur initiatiefnemer / stichting e/o NGO
bent die ingeschreven staat/gevestigd is op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten
of Saba, en je hebt een nieuw/innovatief idee dat aansluit op de situatie van de huidige crisis.
Lees op onze website goed alle informatie hierover door.

Belangrijk
De aanvraagprocedure van het subsidiebeleid ‘op maat’ is afwijkend van de normale aanvraagprocedure.
Een persoonlijk (al dan niet telefonisch) gesprek / toelichting op het voorgelegde initiatief is vereist. Dit
gesprek vindt plaats alvorens wordt overgegaan tot het indienen van de volledige aanvraag.

Een hart onder de riem
Het Fonds is zich bewust van haar beperkte middelen maar gelooft dat de beperkingen van een
crisis ook de horizon kunnen verbreden en nieuwe ontwikkelingen/initiatieven tot stand kunnen
brengen!
Met het subsidiebeleid ‘op maat’ hopen wij daarom nieuwe impulsen te verwelkomen en voldoende
ruimte te creëren voor projecten die momenteel stil

zijn komen te staan!
______________________

Looptijd van het subsidiebeleid op maat
Start 11 mei 2020
Eind 31 december 2020
_______________________

We zien jullie aanvraag met enthousiasme tegemoet!

Toegezegde projecten DB-vergadering 24 maart 2020
1. Environmental Protection in the Caribbean (EPIC)
Training volunteer hike leaders - Sint Maarten
2. Stg. Vrienden van het Nationaal Archief van Curaçao
Expositie De 2de WO op de ABC eilanden in 100 foto's - Curacao
3. Vereniging Mascaruba
Project "Play and Act pa Exprecion" - Aruba
4. Mw. Michane Arrendell
Organiseren Writers Festival - Curaçao

_________________

De eerst volgende vergadering is 26 mei, de deadline van de vooraanvraag is al verstreken.

DEADLINE voor het indienen van de vooraanvraag voor de DB-vergaderig van 23 juni is 12
mei 2020

Klik hier voor een overzicht van alle vergaderdata

Het PBCCG wilt graag zoveel mogelijk cultuur initiatieven
blijven (onder)steunen!
Help ons mee en....

DONEER NU!
De volgende nieuwsbrief kunt u in juni weer verwachten
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