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Restauratie Mobiel Erfgoed /
Zeepunter KUí 2 Anna Maria
(verduurzaming)

Stichting KU12

J.M.L. Spannenburg

Poelgeeststraat 20-A
2316 XL Leiden

Beste Johanna Spannenburg,

Vriendelijk dank voor uw bovengenoemde aanvraag, die we op 24-12-2020
ontvingen. Een commissie van het Mondriaan Fonds heeft de aanvraag beoordeeld
op basis van de verstrekte bijlagen. De commissie is na rijp beraad tot een positief
oordeel gekomen en adviseert het bestuur van het Mondriaan Fonds de bijdrage toe
te kennen.

Het advies luidt: "De commissie is positief over de aanvraag van Stichting KU12 om
de Zeepunter KU12 Anna Maria te verduurzamen door een elektrische motor in te
bouwen in deze boot waarvan er nog maar weinig bewaard zijn gebleven. Zij is
overtuigd van de urgentie van het project. De adviescommissie meent dat de keuze
voor deze elektrische motor voor een vergelijkbaar schip niet eerder is gemaakt. Zij
hoopt dan ook dat de stichting het restauratieproces inderdaad zal vastleggen in
een publicatie en deze actief zal delen met de sector. De'commissie adviseert de
aanvraag te honoreren."

lk kan mij met dit advies verenigen. Het doet mij genoegen u te kunnen meedelen
dat op grond hiervan besloten is u een bijdrage te verstrekken van € 7.000,-. Dit
bedrag wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt naar NLg5RBRB07782071 10, ten
name van Stichting Behoud Zeepunter KU12, waarmee de bijdrage vastgesteld is.
We gaan er daarbij van uit dat u de betrokken participanten betaalt zoals
overeengekomen. Mogelijk zal het Mondriaan Fonds in de toekomst nog vragen om
een inhoudelijke eindverantwoording. Op dit moment hoeft u niets te doen.

De bijdrage wordt verstrekt onder de Algemene Voonrvaarden en de voorwaarden in
de Toelichting bij de regeling zoals vermeld op www.mondriaanfonds.nl en op de
achterkant van deze beschikking. lk verzoek u alle voorwaarden goed door te
nemen.

lnformatie over de regeling en adviesprocedure vindt u op wvyw.mondriaanfonds.nl.

lk wens u veel succes bij het realiseren van uw plannen.

Met vriendelijke groet,

W e"l"ovan der
A directeur

Mondriaan Fonds
Postbus 773
1000 AT Amsterdam

bezoekadres:
Brouwersgracht 276
Amsterdam

t +31 (0)20 523 1523
i nfo@mond riaanfonds. nl
www. mond riaanfonds. n I



Algemene Voorwaarden bij toekenning

algemeen
- Op deze bijdrage zijn de Algemene Voorwaarden en de vooruuaarden in de Toelichting bij de regeling van
toepassing: zie http://www.mondriaanfonds.nl/alqemene-voonvaarden-en-werkwiize-mondriaan-Íonds >
werkwijze oÍ > betreffende toelichting.
- Voor bijdragen aan individuele aanvragers geldt dat u een eventuele deelname tijdens de subsidieperiode aan
programma's van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie,
Sundaymorning@ekwc oÍ een Tweede Fase opleiding schriftelijk moet melden,waarna het resterende bedrag
van de bijdrage vanaf het moment van deelname zal vervallen.
- Aan de toekenning kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de toekenning van een eventuele
volgende aanvraag.
- Mocht uw project zich in het buitenland afspelen, dan kunt u te maken krijgen met koersschommelingen. Het
Mondriaan Fonds kan een daling van de euro ten opzichte van andere vatuta niet compenseren. Om niet van
koersschommelingen afhankelijk te zijn kunt u via een 'vreemde valuta rekening' bij uw bank het toegekende
bedrag omzetten in de valuta van het land waar uw project wordt uitgevoerd.

zichtbaarheid
Wie een bijdrage van het Mondriaan Fonds ontvangt moet vermelden dat het werk of project (mede) mogelijk is
gemaakt door het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel eígoed.
ln het Engels: Mondriaan Fund, the public fund for visual art and cultural heritage. Zo maken we zichtbaar dat de
samenleving via het fonds investeert in kunst en erfgoed. En daarmee kunnen we het draagvlak versterken.
Onze online communicatiegids biedt aanvragers een scala aan praktische tips voor het actief betrekken van
publiek, media en politici bij erfgoed en kunst. De gids én het Nederlandse en Engelse logo van het Mondriaan
Fonds kunt u downloaden via mondriaanfonds.nl/communicatiegids.

eindverantwoording
Bij bijdragen van €25.000 en meer met uitzondering van Werkbijdrage Bewezen Talent ontvangt het Mondriaan
Fonds binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een duidelijk gespecificeerd overzicht dat zich goed
laat vergelijken met de geaccordeerde begrotrng en een goed beeld geeft van de werkelijke inkomsten en
werkelijk gedane uitgaven, vergezeld van kopieën van de bewijzen van de kosten (facturen en bonnen) en de
betalingsbewijzen (bankafschriften en bonnen). Bij bijdragen van €125.000 oÍ meer ontvangt het Mondriaan
Fonds binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een financiële verantwoording, voozien van een
goedgekeurde controleverklaring van een onafhankelijke accountant, conform het model zoals hier te
downloaden. Houd er rekening mee dat bij opgevoerde personeelskosten in de vorm van bijvoorbeeld eigen
personeel of uitzendkrachten door de accountant ook wordt gekeken naar de registratie van de uren inzake het
af te rekenen project. Zonder deze registratie zal de accountant mogelijk voor dat deel zijn oordeel onthouden.

bezwaarprocedure
Tegen besluiten van het Mondriaan Fonds is binnen 6 weken bezwaar mogelijk. Voor meer informatie kunt u
kijken op http://www.mondriaanÍonds.nl/alqemene-voorwaarden-en-werkwiize-mondriaan-fonds/

aanvullende voorwaarden lncidentele Aankopen, Collectiemobiliteit, Collectieprogramma's
Het behoud van de aankoop moet gewaarborgd worden, onder meer door middel van adequate bouwkundige
voozieningen, klimaatbeheersing en beveiliging. De aankoop mag niet zonder toestemming van het Mondriaan
Fonds worden vervreemd. De aankoop is alti.ld zichtbaar voor publiek. U dient een coulant en actief
bruikleenverkeer tegenover de Nederlandse collega-musea conÍorm het reciprociteitsbeginsel te hanteren. Dit
betekent dat aan Nederlandse musea geen kosten voor bruikleen in rekening gebracht worden. Directe kosten
zoals transport, veaekering en bekisting (handling fee) worden zo laag mogelijk gehouden.


