
Petering, Leo

Goedemorgen Jasper,

Dit zijn totaal 30 locaties dus er zullen vast en zeker 2 locaties naar wens zijn.
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Wat betreft de locaties zullen we even moeten kijken welke locaties gewenst zijn, de keuze 
zal uit de 2 culturele gemaakt kunnen worden.

Mocht u naar aanleiding van mijn mail nog vragen of meer informatie nodig hebben dan 
verneem ik het graag.

Ook zullen wij als dit ook hiervoor gewenst is weer 1 posters voor eigen gebruikt opsturen 
naar u.

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

Opvolgen
Met vlag

----------Oorspronkelijk Bericht----------
Van; Len Borsboom <len@eshmedia.nl> 
Aan: Jasper Bon <info@scarbomusica.nl> 
Datum: 24-11-2020 11:17
Onderwerp: RE: Poster campagne huizen

Jasper Bon <info@scarbomusica.nl> 
dinsdag 24 november 2020 12:19
Detering, Leo
Marilou v Vlaardingen Engel; willy schoeman
Poster campagne huizen
begroting De Engel.docx

Geachte heer.
Hieronder de reactie van ESH Media.
Het kost dus € 53,50 ex btw = € 64,74 incl btw voor 2 AO borden in Huizen, (dat is hetzelfde tarief als in Eemnes.) 
Als wij dan bij de gemeente Huizen € 100 per maand aanvragen, blijft er voor andere kostenposten € 35, 26 per 
maand over. Hierbij de aangepaste begroting, ik heb bespaard op stemkosten, verwarmingskosten en drukkosten 
van de kleine posters.
Mocht u (in de toekomst?) toch meer kunnen subsidiëren houden wij ons aanbevolen! 
met vriendelijke groet, Jasper Bon

Ik heb overlegd en mag net als in Eemnes 2 displays aanbieden voor €53,50 (incl. drukwerk 
/ excl. BTW)

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:



Met vriendelijke groet,

Len Borsboom

0348 689 362

Kromwijk 4a
O @ Q

3442 AG Woerden

Beste Len,

Ik ben bezig met een nieuwe serie in Huizen.

Het zal plaatsvinden in een klein kerkje "De Engel" en zal 10 concerten per jaar zijn.

Met vriendelijke groet, Jasper Bon
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De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke 
of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken 
wij LI het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht 
dat niet voor n bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht 
inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schrifteiijk anders wordt 
overeengekomen. ESH Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of 
kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

De gemeente huizen (Leo Detering) heeft aangegeven wel in te zijn voor het verlenen van subsidie 
voor deze serie. Ze willen mij wel in het "Voordeeltarief" plaatsen zodat de AO borden goedkoper 
zullen zijn. Zou het mogelijk zijn voor rond de 50 euro per maand 2 of 3 borden met bijpassende 
posters in huizen te plaatsen?

Scarbomusica
Rietgors 70 3755GE Eemnes 
tel 035-5380827 mob 06-53516624
Email :info(5) scarbomusica.nl
Site: www.scarbomusica.nl

Van: Jasper Bon <info@scarbomusica.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 10:16 
Aan: Len Borsboom <len@eshmedia.nl> 
Onderwerp: Poster campagne huizen

■■ ——- 'Niet te missert^
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De opbrengst van de kaarten is geheel voor de musici met een maximum van 168 als onkosten of
250 met factuur incl 9 % btw per speler.

65,74
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10 X 2 AO borden
10

Omschrijving
Bijdrage stemmen 2x p 
jaar
10 X 13 xA4 kleur 
poster zelf printen
AO ESH Media
Koffie koekjes
Bijdrage
Verwarmingskosten
De Engel in de winter 
maanden
Jaarflyer A5 
drukwerkdeal
Totaal

Totaal in €
170

Begroting 2021 (aangepast 24 nov 2020)

Aanvraag subsidie 10 avondconcerten in de Engel Huizen (vaste kosten)



Petering, Leo

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 8 okt. 2020 om 12:58 heeft Dijkers, Angelique <a.dijkers@huizen.nl> het volgende geschreven:

Hallo Marlous,

hierbij de subsidie-aanvraag waar we het vanochtend over hadden.

Samengevat:

Het verzoek is om een subsidie van 100 euro per concert voor PR en stemmen vleugel.
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Dijkers, Angelique
donderdag 12 november 2020 10:19
Filius, Petra
Subsidieaanvraag klassieke concerten door Jasper Bon 
begroting De Engel klass concerten.docx

Naast het collegevoorstel kunnen we ook aan hun melden dat ze zelf contact kunnen opnemen met de AO- 
bordenverhuurder ESH om de korting te bespreken. Minder dan de 15 borden zijn ook mogelijk voor een 
aangepast tarief volgens Leo.

De activiteit past binnen de voorwaarden van de subsidieverordening, alleen niet wat 
betreft de voorwaarde dat er voldoende draagvlak voor aanwezig is. Zie hieronder bij b.

Van: Verbeek, Marlous <m.verbeek@huizen.nl>
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 14:50
Aan: Dijkers, Angelique <a.dijkers@huizen.nl>
Onderwerp: Re: Subsidieaanvraag klassieke concerten
Dag Angelique,
Akkoord met je voorstel (Flexibiliteit inlassen) en natuurIjk ook verzoek om te vermelden dat Huizen subsidie geeft 
Groet
Marlous

• Jasper Bon geeft klassieke concerten geven in De Engel
• in oktober (die is al geweest) en 1 in november en 1 in december 2020
• 10 concerten, de tweede vrijdag in de maand, in 2021
• aantal bezoekers: voorlopig ivm corona: 18, daarna is 30-35 het streven. Er kan 

maximaal 49 mensen publiek in de zaal.
• toegangsprijs: 15 euro p.p. bij 18 bezoekers, als er weer meer publiek mag komen 

dan wordt het 10 euro p.p.
• De opbrengst van de kaarten (270 euro per concert bij 18 bezoekers) is voor de 

musici, met een maximum van 168 euro als onkosten of 250 euro incl 6% btw per 
speler.

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen:



a.

b.

Maar dat komt nu natuurlijk ook door corona dat ze maar 18 mensen toe laten.

Ga je daarmee akkoord? Of heb je een ander voorstel?

Groetjes, Angelique

voor de maanden november en december 2020 vraag ik ook een subsidie aan.

Met vriendelijke groet Jasper Bon
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Het actieplan is: het organiseren van 10 concerten in 2021 met klassieke muziek in de Engel. Er staat 
een vleugel van mij, waardoor ik de huur van de kerk gratis krijg, zij mogen de vleugel ook voor 
andere doeleinden gebruiken.
de concerten zijn op de 2e vrijdag v d maand om 20:15 en duren 1,5 u met pauze. Er wordt reclame 
gemaakt dmv persberichten aan alle kranten in Huizen. Tevens worden er elke maand 13 A3 
posters en 2 A4 posters in Huizen opgehangen. Ik wil 2 grote AO borden op centrale plaatsen in 
Huizen, deze worden via Event Support gerealiseerd.

Volgens mij worden er nog niet zo veel klassieke concerten in Huizen gegeven, dus ik vind 
het wel een sympathiek initiatief.

Ik stel voor dat ik met Andries overleg of er een flexibel subsidiebedrag mogelijk is, bijv. 50 
euro voor de concerten met 18 bezoekers en 100 voor een concert met 30 bezoekers. 
Nadeel is wel dat ze het bij moeten houden...

Van: Jasper Bon <info@scarbomusica.nl>
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 12:32
Aan: Dijkers, Angelique <a.dijkers@huizen.nl>
Onderwerp: Re: subsidieaanvraag
Beste Angelique,
Ik heb de begroting gemaakt en laten controleren door iemand van het bestuur van de Engel, mevr 
Willy Schoemaker. Zij is er mee akkoord.
Hierbij als attachement. Alsmede een foto van een concert enkele jaren geleden in de engel. 
Bij de gemeente Eemnes waar ik al 6 jaar een serie doe, moet ik altijd een formulier invullen met 
vragen.
Maar dat kan ik op jullie site niet vinden.
Hoop maar dat dit voldoende is, ik kan het mondeling toelichten indien gewenst. Wat betreft de AO 
posters via Event Support, 2 borden gedurende 2 weken, kan bij hen voor 65 euro per maand omdat 
de gemeente mij een "A status" heeft verleend (omdat ik iets voor de cultuur in Eemnes doe.) 
Kan dat in Huizen ook? of werken jullie met een andere aanbieder van de AO borden?

Activiteiten/prestaties zijn slechts subsidiabel, indien:
met de activiteiten/prestaties in een behoefte wordt voorzien, waarbij i 
samenstelling van de bevolking, zij het dat rekening wordt gehouden n 
vergelijkbare activiteiten; mede van belang is dat de activiteiten zodan 
dat een optimaal en evenwichtig bereik van de verschillende bevolking; 
voor activiteiten/prestaties voldoende draagvlak aanwezig is;



Op 15-09-2020 13:42 schreef Dijkers, Angelique <a.dijkers(5)huizen.nl>:

Beste Jasper,

Kun je hiermee verder?

<Outlook-lmkttgph.png>
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Geachte mevrouw Dijkers,
Ik zou graag een subsidie aanvragen voor een serie die ik in de Engel kerk op de C. 
Francklaan 13 te Huizen heb georganiseerd.
Er staan al 3 klassieke concerten vast op 2 okt, 13 nov en 11 dec 2020 
nu voorlopig nog met maximaal 18 bezoekers.
Het plan is om dat vaker te gaan doen.
Zou de gemeente Huizen ons willen subsidiëren met een bedrag van 100 euro per 
concert? dan kunnen wij PR doen en de vleugel laten af en toe laten stemmen. De 
kaarten zullen 15 euro kosten. De zaalopbrengst is voor de musici die optreden, de 
zaalhuur is vooralsnog 0 omdat het een activiteit in samenwerking met de kerk is. 
We streven naar 30 -35 mensen publiek. Er mogen maximaal 49 mensen publiek in 
de zaal.

Ook lees je erin dat een subsidieaanvraag uiterlijk 2 maanden voordat een 
activiteit plaatsvindt bij ons ingediend moet worden. Dat komt omdat we 
anders niet voldoende tijd hebben om het intern te bespreken, een voorstel 
te schrijven en er door het college van burgemeesters en wethouders een 
besluit over te laten nemen. Soms lukt het om dit sneller dan binnen 2 
maanden te realiseren, maar dat kan ik dus niet garanderen, zodat je wellicht 
alleen subsidie voor de concerten in 2021 kunt krijgen.

Dat is een mooi initiatief. Voor een aanvraag om subsidie hebben we echter 
iets meer informatie nodig, zoals een begroting (die sluitend wordt met het 
subsidiebedrag dat je aanvraagt). Dit kun je vinden in hoofdstuk 3 van de 
subsidieverordening:
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Huize
n/34075/CVDR34075 2.html. In hoofdstuk 1 staat ook wat handige 
informatie o.a. over de activiteiten waar subsidie voor kan worden 
aangevraagd.

I Van: Jasper Bon <info@scarbomusica.nl> 
_ Verzonden: dinsdag 15 september 2020 11:55 
w Aan: Dijkers, Angelique <a.dijkers@huizen.nl> 

' Onderwerp: subsidieaanvraag
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als er weer meer dan 18 mensen in de kerk mogen zal de toegangsprijs 10 euro 
worden.
Met vriendelijke groet, Jasper Bon

Scarbomusica
Rietgors 70 3755GE Eemnes 
tel 035-5380827 mob 06-53516624 
EmaihinfofSscarbomusica.nl
Site:www,scarbomusica.nl

Scarbomusica
Rietgors 70 3755GE Eemnes 
tel 035-5380827 mob 06-53516624 
Email:info(B scarbomusica.nl 
Site:www.scarbomusica.nl 

<begroting De Engel.docx> 
<de engel9.jPG>

Scarbomusica
Rietgors 70 3755GE Eemnes
tel 035-5380827 mob 06-53516624
Email:info(S)sca rbomusica.nl
Site: www.scarbomusica.nl

Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Alleen schriftelijke correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde 
bestuursorgaan bindt de gemeente.



Petering, Leo

Met vriendelijke groet,

4 HuizenGemeeiilt
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Detering, Leo
maandag 23 november 2020 09:29 
'info@scarbomusica.nr
Filius, Petra
Subsidie 2021 klassieke concerten in de Enmgel

Geachte heer,
Wij hebben onlangs telefonisch contact gehad over de subsidieaanvraag voor 10 concerten in de Engel te Huizen in 
2021. Tevens heeft u aangegeven alsnog met de ESHMedia contact op te nemen over de evt. plaatsing van reclame 
in AO borden in Huizen conform de regeling die wij hebben met ESHMedia. In uw begroting ging u uit van regelingen 
zoals die door andere gemeenten zijn afgesloten. Die komen niet overeen met de regeling in Huizen. Op basis van 
uw overleg met ESH media en nieuw kostenplaatje ontvang ik graag een aangepaste begroting die bij de 
subsidieaanvraag past.
Op dit moment stagneert de behandeling van uw aanvraag omdat wij niet de benodigde gegevens hebben. 
Voor eventueel overleg kunt u mij benaderen.

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:

Leo H. Detering
Team Beleid
Economie, stadspromotie en toerisme
T: 035-5281235
M: 06-46425850


