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Artikel 1  Algemeen 
1. Er is een Cultuurfonds Meesterlijk Schagen. 
2. Het Cultuurfonds Meesterlijk Schagen wordt beheerd door de Stichting Meesterlijk Scha- 

gen. 
3. In dit reglement worden culturele activiteiten ruim geïnterpreteerd, zoals podiumkunsten, 

beeldende kunsten en bouwkunst, maar ook creatieve en vooruitstrevende film- en video- 
kunsten. 

4. Het werkgebied van het Cultuurfonds Meesterlijk Schagen is de gemeente Schagen, maar 
omvat ook culturele activiteiten die gerelateerd zijn aan Schagen. 

 

Artikel 2 Doel 
1. Het Cultuurfonds Meesterlijk Schagen heeft tot doel het bevorderen en stimuleren van de 

culturele woon-, werk- en leefomgeving binnen de gemeente Schagen. 
2. Het Cultuurfonds Meesterlijk Schagen heeft ook als doel het bevorderen en stimuleren 

van cultuureducatie, zelfwerkzaamheid en innovatieve culturele activiteiten. 
3. Het Cultuurfonds Meesterlijk Schagen wil zijn doelen bereiken door personen en 

organisaties die een culturele activiteit willen organiseren bij te staan met een financiële 
bijdrage. 

 

Artikel 3 Thesaurieën 
Het Cultuurfonds Meesterlijk Schagen verkrijgt zijn inkomsten uit: 

a. Projecten georganiseerd door de Stichting Meesterlijk Schagen. 
b. Schenkingen, giften en donaties. 
c. Legaten en erfstellingen. 
d. Sponsorgelden. 
e. Alle andere verkrijgingen en baten. 

 

Artikel 4  Aanvragen 
Aanvragen voor bijdragen uit het Cultuurfonds Meesterlijk Schagen worden schriftelijk en 
met redenen omkleed ingediend door personen of organisaties die culturele activiteiten willen 
organiseren. 

 

Artikel 5  Criteria 
1. Om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen, moeten culturele activiteiten 

voldoen aan onderstaande criteria: 
a. er kunnen geen of onvoldoende bijdragen uit andere bronnen worden verkregen; 
b. er zijn niet voldoende eigen middelen beschikbaar bij de aanvrager; 
c. de aanvraag moet worden ingediend vóór de effectieve uitvoering van de culturele 

activiteit; 
d. de aanvrager heeft in de voorgaande 24 maanden geen bijdrage uit het Cultuur- 

fonds Meesterlijk Schagen gekregen. 
2. Geen bijdrage wordt verstrekt indien de aanvraag: 

a. ten gunste strekt van één of meer natuurlijke personen; 
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b. activiteiten betreft met een uitgesproken wervend politiek of religieus karakter; 
c. betrekking heeft op een activiteit waarop overheidsfinanciering van toepassing is; 
d. betrekking heeft op onroerende zaken, zoals restauratie, verbouw of nieuwbouw; 
e. niet is voorzien van een inzichtelijke financiële onderbouwing. 

3. Meesterlijk Schagen verwacht van de aanvragers dat deze een maximale inspanning heb- 
ben verricht om ook andere financieringsvormen te vinden 

 

Artikel 6  Bijdragen 
1. Bijdragen zijn eenmalig van karakter. 
2. Bijdragen kunnen worden toegekend als een geldelijke bedrag, een garantstelling of een 

renteloze lening. 
3. Bijdragen kunnen worden voorzien van voorwaarden, zoals: 

a. Bij het niet doorgaan van de culturele activiteit zal er geen bijdrage worden 
toegekend. 

b. Bijdragen mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor is 
aangevraagd. 

4. Indien niet aan de voorwaarden is voldaan, kan de bijdrage worden teruggevorderd en is 
deze onmiddellijk opeisbaar door de Stichting Meesterlijk Schagen. 

5. De bijdrage kan worden gecombineerd met een tegenprestatie ten gunste van de Stichting 
Meesterlijk Schagen, zoals een bepaalde exposure. 

6. Verschuldigde lasten en belastingen behorende bij de bijdragen komen ten laste van de 
begiftigde. 

7. Een bijdrage uit het Cultuurfonds Meesterlijk Schagen is maximaal € 2.500. 
 

Artikel 7  Slotbepaling 
1. De Stichting Meesterlijk Schagen correspondeert niet over genomen besluiten. 
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting 

Meesterlijk Schagen. 
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