
 

 
 

 
 

 

Aan het college van 

burgemeester en wethouders  

van de gemeente Maassluis 

 

Datum: 29-07-2019 

Ons kenmerk: 2019008/u 

Betreft: Advies subsidieaanvragen 

 

 

Geacht college, 

 

 

U hebt de Culturele Raad Maassluis bij brieven van 25 juli 2019 verzocht advies uit te 

brengen over twee ongedateerde subsidieaanvragen van respectievelijk de Nederlandse. 

Bachvereniging en de Stichting Muziek tussen Maas en Sluis. 

 

Subsidieaanvraag van de Stichting Tussen Maas en Sluis. 

 De Stichting heeft een aanvraag ingediend om een bedrag van € 5.000 bij te dragen aan het 

jaarprogramma van de Stichting. De CRM heeft naar het plan en de begroting gekeken en 

komt tot het volgende advies 

 

De CRM constateert als eerste dat de Stichting tussen Maas en Sluis al enige jaren 

concertseries organiseert met klassieke muziek. Daarvoor is veel waardering. De Stichting 

heeft voor zover de CRM bekend is in eerdere jaren geen projectsubsidie aangevraagd. In de 

aanvraag wordt niet duidelijk waarom dat er dit jaar dan wel om gevraagd wordt.  Zeker 

omdat de concertserie qua organisatie al gereed is en alle programmafolders als zijn gedrukt. 

Het lijkt in dit geval niet om extra activiteiten te gaan of een bepaald bijzondere activiteit met 

speciale meerwaarde voor Maassluis. Het lijkt meer op een gevraagde jaarbijdrage voor de 

hele reeks dan een project.  

Het gevraagde subsidiebedrag zien wij niet terug komen in de begroting. Maar als we dit 

bedrag wel zouden opnemen dan laat de begroting nog een tekort van bijna € 5.000 in de 

exploitatie zien.  

 

De CRM adviseert daarom negatief over deze subsidieaanvraag. 

 

Subsidieaanvraag Nederlandse Bachvereniging. 

Dit betreft een duidelijke project en een duidelijk omschreven doel. Het project is overigens 

weliswaar onderdeel van de concertserie van de Stichting Muziek Tussen Maas en Sluis maar 

de  subsidieaanvraag is toegespitst op een bijdrage aan het project All-in Bach waarbij 

professionele wijze geluid- en beeldmateriaal wordt gemaakt en vrijgegeven.  

De directe meerwaarde voor (de inwoners van) Maassluis is beperkt. Echter het geluid- en 

beeldmateriaal gaat de hele wereld over (via youtube-kanaal). De Groote Kerk en het 



 

 
 

Garrelsorgel komen daarbij prominent in beeld. In dat opzicht vind de CRM deze aanvraag 

eingelijk meer van belang voor de Citymarketing dan voor cultureel Maassluis.  

Echter het project is wel uniek en gevraagde bijdrage is beperkt tot € 2000,-.  

 

De CRM adviseert daarom positief over deze subsidieaanvraag. Wel geeft de CRM de 

gemeente in overweging om bepaalde voorwaarden te stellen aan het toekennen van dit 

bedrag. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over hoe Maassluis / De Groote Kerk in beeld 

komen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De Culturele Raad Maassluis 

 

De voorzitter     de secretaris 

   
M. van Raaij     G. Rikhof 


