Richtlijnen en voorwaarden

CARE Aruba Fund
INTRODUCTIE
Het Fonds op Naam ‘CARE Aruba Fund’ wordt, als gevolg van een nalatenschap, in augustus 2021, opgericht met de
wens van de inlegger (in 2020 overleden) om anoniem te blijven. Het CARE Aruba Fund wordt in beheer van het
Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (“PBCCG”) geplaatst en zal dan het 8ste Fonds op Naam in het beheer
van het Caribische Cultuurfonds zijn.
De anonieme inlegger heeft zich in leven op diverse manieren belangeloos ingezet voor de gemeenschap van Aruba
en heeft vóór diens overlijden duidelijke wensen uitgesproken over de nalatenschap, waaronder de wens voor ontwikkelingssteun voor initiatieven in Aruba en door Arubanen, die zich bezighouden met de thema’s Behoorlijk
Bestuur en Burgerparticipatie.
DOELSTELLINGEN
CARE Aruba fund heeft als doel om de ontwikkeling van audiovisuele producties en theater voorstellingen in Aruba en door Arubanen te ondersteunen via een ontwikkelingssubsidie.
Een voorwaarde is dat deze projecten zich bezighouden met de thema’s Behoorlijk Bestuur en Burgerparticipatie.
Dit houdt onder andere (maar niet exclusief) in: Politiek, Overheid, Bedrijfspraktijken. Maatschappij en Duurzaamheid.
WAARVOOR KAN JE SUBSIDIE AANVRAGEN
Heb je een plan om een audiovisuele of theaterproductie die bezighoudt met de bovengenoemde thematiek te ontwikkelen?… Dan kan je kan subsidie aanvragen bij CARE Aruba fund voor de ontwikkelingsfase van jouw plan.
Onder ontwikkelingsfase wordt verstaan: Research, ontwikkeling en script.
Altijd dient er een een werkschema / stappenplan bijgevoegd te worden, ten behoeve van inzage van het verloop van
de research en die leidt tot de productie van het project.

Het CARE Aruba Fund hoopt met deze steun meer projecten met deze thematiek (op weg) te helpen naar
een goed onderbouwd project-plan, zodat de verdere ontwikkeling (productie en post-productie) van het
project een grotere kans van slagen heeft voor subsidie honorering bij andere stichtingen en fondsen.
Verder hoopt het fonds ook dat door het stimuleren van producties met deze thematiek, in het algemeen een
positieve invloed zal hebben op een Behoorlijk Bestuur en Burgerparticipatie op Aruba.
WELK BEDRAG KUN JE AANVRAGEN
Afhankelijk van het beschikbaar budget op moment van behandeling, kun je maximaal NAf 5.000,- aan subsidie voor
je aanvraag ontvangen van het CARE Aruba fund. Per aanvraag wordt bekeken of de maximale subsidie haalbaar is.

 


WELKE KOSTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE
Voor subsidie van het CARE Aruba fund komen de ontwikkelingskosten van jouw plan in aanmerking. Deze kosten
zijn niet éénduidig aan te geven, maar hieronder vallen o.a.: researcher, ontwikkelaar, regisseur, scenarioschrijver,
reiskosten, scriptschrijver etc…

WELKE KOSTEN KOMEN NIET IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE
CARE Aruba Fund verstrekt geen subsidie aan het onderstaande:
- Reeds gemaakte kosten. Er wordt enkel subsidie overwogen voor activiteiten en kosten die nog in de planning
staan; en niet al reeds uitgevoerd / gemaakt zijn
- Kosten gerelateerd aan een activiteit met een wedstrijd element
- Kosten gerelateerd aan een activiteit met een fundraising element
- Onvoorziene kosten (kosten waar dus geen specificatie van gegeven kan worden)
- Eten & drinken

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE
Je komt in aanmerking voor subsidie van het CARE Aruba Fund als je in de vorm van persoon, stichting of NV:
- Een Arubaanse regisseur bent
- Een Arubaanse scenarioschrijver bent
- Een Arubaanse producent bent
Een aanvrager wordt als Arubaan beschouwt als zoveel mogelijk van de onderstaande criteria kunnen worden
afgevinkt:
0
geboren in Aruba, en/of
0
opgegroeid in Aruba, en/of
0
minimaal 5 jaar woonachtig in Aruba op de datum van de aanvraag
0
buiten Aruba studerend of werkend na opgegroeid te zijn in Aruba
0
ander (?):……………………..
AANVRAAGPROCEDURE
Een subsidieaanvraag voor het CARE Aruba Fund wordt via de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied gedaan. Het aanvraag proces is onderverdeeld in een aantal stappen:
1. Ga naar de website van het PBCCG (www.pbccaribbean.com) en maak een ‘MyPBCCG’ account aan (bewaar je
inlogcodes goed);
2. Vooraanvraag: stuur je vooraanvraag in door in te loggen en op ‘nieuwe aanvraag’ te klikken. Vul hier de gevraagde velden in en klik op ‘verzenden’;
3. Na 5 werkdagen kun je bericht verwachten van het PBCCG. Indien je een uitnodiging ontvangt van het PBCCG
mag je doorgaan met het aanvraagformulier verder invullen. Dit neemt tijd! Zorg dat je regelmatig op ‘opslaan’
klikt en pas wanneer je helemaal klaar bent, klik je op ‘opslaan en verzenden’. Jouw aanvraag zal behandeld worden in de vergadering die vernoemt staat in de uitnodigingsbrief die je hebt ontvangen. Het duurt gemiddeld 6 - 8
weken vanaf inzending van je vooraanvraag tot aan de behandeling van je aanvraag;
4. Tien (10 ) werkdagen na de behandeling van je aanvraag ontvang je via het portaal het bestuursbesluit (je mag ook
de dag na de vergadering telefonisch contact opnemen met het hoofdkantoor van het PBCCG om hiernaar te vragen);

BELANGRIJKE VOORWAARDEN VAN JE AANVRAAG
Bij het invullen van het aanvraagformulier kom je een aantal verplichte velden tegen die belangrijke informatie opvragen. Het is dus bijna niet mogelijk een onvolledige aanvraag in te dienen. Om je een beeld te geven van een aantal
belangrijke documenten die noodzakelijk zijn voor behandeling van je aanvraag, geven wij je graag hieronder een
overzicht:
- Projectplan voorzien van:
- synopsis
- doelstellingen
- doelgroep
- talen
- Gedetailleerd budget, voorzien van:
- overzicht wat de totale kosten van de ontwikkelingsfase zijn
- bijbehorende offertes
- Dekkingsplan, voorzien van:
- overzicht eigen bijdrage van de aanvrager
- bijdrage van eventuele co-sponsoren
- Werkschema / (vervolg) stappenplan, inclusief de datum van afronding van de ontwikkelingsfase
- Een korte biografie en filmografie en/of lijst van theater producties waaraan gewerkt is en in welke functie van allen die betrokken zijn bij het project (inclusief de aanvrager).

VERGADERINGEN
Aanvragen voor het CARE Aruba Fund worden 2x per kalenderjaar behandeld.
De eerste aanvraagperiode begint 1 januari. Je kunt dan tot 1 april je aanvraag inzenden.
Alle aanvragen die in de periode januari - april zijn binnengekomen worden in de vergadering van de maand mei behandeld.
De tweede aanvraagperiode begint 1 augustus. Je kunt dan tot 1 oktober je aanvraag inzenden. Alle aanvragen die in
de periode augustus - oktober zijn binnengekomen worden in de vergadering van de maand november behandeld.
Voor de exacte deadlines en vergaderdata kunt u de agenda van onze website raadplegen!

RECHTSGELDIGHEID TOEGEZEGDE SUBSIDIE
Een toegezegd project heeft een rechtsgeldige looptijd van één jaar. Mocht je project vertraging oplopen, kun je tot 2x
toe een verlenging van 3 maanden aanvragen. Hierna is er geen verlenging meer mogelijk en komt de subsidie te vervallen!

FINANCIELE AFHANDELING
In geval van een toezegging kun je met betrekking tot de uitbetaling het volgende verwachten:
- Uitbetaling van een toegezegde subsidie wordt pas gedaan nadat het project helemaal is afgerond en voldaan is aan
alle voorwaarden die vernoemd zijn in de toezeggingsbrief die je hebt ontvangen;
- Indien het noodzakelijk is dat je vooraf of tijdens je project gebruik moet maken van de subsidie, kan je aanspraak
maken een een voorschot van maximaal 50% van het toegezegde subsidie bedrag. Dit doe je door een verzoek in te
dienen die voorzien is van de bijbehorende invoices en/of offertes / betalingsbewijzen;
- Uitbetaling van de subsidie wordt altijd gedaan conform de toegezegde subsidie posten én onderbouwd met de corresponderende documenten z.a. offertes en invoices;

VOORWAARDEN VAN EEN TOEGEZEGDE SUBSIDIE
- De subsidie is één (1) jaar geldig, met een rechtsgeldige vereniging van 2x 3 maanden;
- Het PBCCG behoudt zich het recht om gedurende de looptijd van het project terugkoppeling van de voortgang op te
vragen en/of om het project te bezoeken;
- De aanvrager dient een interim verslag te overhandigen van de voortgang van het project;
- De aanvrager dient tussentijds visueel materiaal (foto’s, video’s), te overhandigen die het Fonds mag gebruiken als
promotiemateriaal op haar website en social media kanalen
- Indien de aanvrager voorschotten opvraagt, worden deze conform de financiële richtlijnen van het PBCCG én het
werkschema van het project uitbetaald;
- Wijzigingen tijdens de looptijd van het project en gerelateerd aan de toegezegde subsidie dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan het PBCCG;
- Verlenging van de looptijd van het project dient minimaal 2 maanden vóór de vervaldatum, schriftelijk aangevraagd
te worden bij het PBCCG;
- Aan het eind van de ontwikkelingsfase dient er een actieplan ingeleverd te worden voor verdere ontwikkelingen en/
of met stappen die leiden tot de productie van het project.
EVALUATIE
De aanvrager dient na afronding van het project een verslag in met een beschrijving van het verloop, de bevindingen
en de behaalde resultaten van het project en voldoet verder aan ale gestelde voorwaarden van de toezeggingsbrief die
aan het begin van het project is ontvangen

