Organisatie

Programma
Cluster

Stichting Streekmuseum voor de Krimpenerwaard “Crimpenerhof”
IJsseldijk 312
2922 BM Krimpen aan den IJssel
4. Sport en Cultuur
Cultuur
Verlening 2013

Aangevraagd bedrag
Toets ASV 2012

Afwijkingen t.o.v. ASV
Samenvatting aanvraag

Activiteiten

Bijzonderheden

€ 122.500,Op 15 juni 2012 is de aanvraag
ontvangen. Het activiteitenplan voor
2013 is aanvullend op de aanvraag op
21 november ontvangen.
De aanvraag voldoet aan de
voorwaarden van de ASV.
Geen.
Subsidie voor het exploiteren van het
Streekmuseum, organiseren van
tentoonstellingen, het verschaffen van
informatie en het initiëren van
activiteiten op regionaal cultuurhistorisch gebied.
Reguliere activiteiten Streekmuseum:
-het exploiteren van het aan de
IJsseldijk 312 gevestigde
Streekmuseum voor de Krimpenerwaard
‘Crimpenerhof’;
-het voeren van een verantwoord
beheer van de museumcollectie;
-het organiseren van tentoonstellingen;
-het verschaffen van informatie over het
museum en de collectie aan individuele
bezoekers en groepen;
-het initiëren van activiteiten op
regionaal cultuurhistorisch gebied;
- educatieve activiteiten, waaronder een
programma gericht op maatschappelijke
stage;
Activiteiten in 2013:
- de verhuizing van depot zal worden
afgerond;
- herijking Museumregister, inclusief
audit in mei;
- afronding beleidsplan, marketingplan,
collectieplan en calamiteitenplan.
- Per brief is het Streekmuseum in maart
uitgenodigd om subsidie aan te vragen
voor 2013. In de brief is het maximale
budget voor 2013 opgenomen:
€ 124.581,-. Het Streekmuseum heeft
een bedrag aangevraagd dat lager is
dan het bij de gemeente beschikbare
budget.
- Op verzoek van de gemeente worden

Vaststelling 2013

Inhoudelijke toetsing
beleidskader en
beleidsregel 4.2 –
Kunst en Musea
Begroting 2013

Bezuinigingen

Post / Budget
Beslissing

vanaf 2013 de voorschotten voor
subsidie niet langer maandelijks
uitbetaald, maar per kwartaal.
De aanvraag voldoet aan het
subsidiebeleidskader 2012 en de
beleidsregel Kunst en Musea.
De subsidie wordt betaald uit de
kostenplaats Kunst en Musea. Hier
worden naast de budgetsubsidie voor
het Streekmuseum ook twee
erkenningsusbsidies (Historische Kring
en Modelspoorbaan) en projectsubsidies
uit betaald. Het budget is toereikend.
Gedurende de periode 2011-2014 wordt
de subsidie van het Streekmuseum met
5% gekort; 1,25% per jaar.
6541101 Kunst en musea / 442485
Budget-subsidies
Het Streekmuseum een budgetsubsidie
voor 2013 verlenen van € 122.500,- voor
de exploitatie van het Streekmuseum
voor de Krimpenerwaard. De
budgetsubsidie verlenen
overeenkomstig de concept beschikking
en de concept subsidieovereenkomst.

