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 BUDGETOVEREENKOMST 2020 t/m 2022 
tussen  

Stichting Exploitatie Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers   
en  

gemeente Den Helder    
De ondergetekenden,  
gemeente Den Helder,  gevestigd op het adres Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC  DEN HELDER, krachtens artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door R. Leijen, teamcoach team Omgeving, te dezen handelend ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders van 4 december 2018;  
en  
Stichting Exploitatie Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, 
 gevestigd te Willemsoord 60G, 1781 AS Den Helder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. de Ruiter, directeur-bestuurder, hierna te noemen “de stichting”,    
zijn het volgende overeengekomen: 1. de overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2022; 2. de budgetovereenkomst betreft het leveren van prestaties binnen de hoofddoelstelling zijnde het presenteren, uitdragen en promoten van het Helders erfgoed van het reddingwezen; 3. de stichting exploiteert een museum en historische reddingboten en zet het cultureel en historisch erfgoed van het Reddingwezen en Willemsoord in voor het –op een laagdrempelige manier- vergroten van het historisch besef en het toegankelijk en beleefbaar maken van de ontstaansgeschiedenis van Den Helder en het Reddingwezen; 4. de stichting werkt binnen de hoofddoelstelling samen met St. Theater De Kampanje, St. Kopgroep Bibliotheken, St. Top van Holland, Willemsoord BV, Marinemuseum, St. Museumhaven Willemsoord, St. Triade, St. Stelling Den Helder, St. De Helderse Vallei en de commerciële exploitanten van Willemsoord; 5. de stichting gebruikt de voor 2020 door de gemeente beschikbaar gestelde subsidie van € 178.998,- (incl. 2,96% indexering) voor het leveren van de hieronder genoemde doelen en resultaten; 6. de in de overeenkomst genoemde doelen en resultaten worden jaarlijks geëvalueerd en afgestemd op actuele beleidsontwikkelingen; 7. de stichting is één van de partners die vorm en inhoud geeft aan het gemeentelijk beleid. De afspraken en resultaten worden gebaseerd op beleid afkomstig uit:  

 Structuurvisie 2025: Projecten uitvoeren die de ruimte in onze stad inrichten en gebruiken zodat we aangenaam kunnen wonen, voldoende kansen hebben op werk en kunnen genieten van onze bijzondere natuur en het mooie landschap. De structuurvisie is het kompas dat richting geeft aan waar we met elkaar naar toe willen.  
 Visie en beleidskader Cultuur kleurt het leven: De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners aan cultuur kunnen deelnemen en/of het kunnen beleven. De gemeente heeft de volgende vier speerpunten in haar beleid: * Kinderen maken kennis met cultuur * Zoveel mogelijk mensen nemen deel aan cultuur * Den Helder als het culturele hart van de regio * Cultureel ondernemen   
 Beleidskader Cultureel Erfgoed ‘Oog voor het verleden, visie voor de toekomst 
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(2017)’: Den Helder, markante gemeente met een bewogen en levendige geschiedenis, is trots op haar cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed markeert de identiteit van de gemeenschap en refereert aan persoonlijke en gemeenschappelijke geschiedenissen van de inwoners. We gaan daarom zorgvuldig om met erfgoed en geven er betekenis aan voor de samenleving. We willen de relaties tussen erfgoed, cultuur erfgoed en cultuur en toerisme versterken en veel meer gebruik maken van de ijkpunten van de Helderse geschiedenis.   
 Kadernota ‘Toerisme en Recreatie ‘Den Helder bruist! ‘(2017):  De komende jaren willen we meer bezoekers aantrekken, deze langer vasthouden en daarmee de bestedingen laten toenemen en hiervoor de identiteit van de kerngebieden Julianadorp, Den Helder en Huisduinen inzetten. Focuspunten uit de Kadernota zijn infrastructuur, verblijf, vermaak, waterrecreatie en promotie waarbij ingezet wordt op een uitgebreid routenetwerk met 4 recreatieknooppunten waaronder het knooppunt rondom De Helderse Vallei.  8. Partijen zijn overeengekomen dat de stichting in het jaar 2019, gericht op bovengenoemde doelstellingen, de volgende concrete bijdragen levert: 

  Gemeentelijke 
doelstellingen  

Activiteiten Effecten/resultaten  1 Kinderen maken kennis met cultuur 1a Kinderen en jongeren uit/in Den Helder en de regio maken kennis met en krijgen educatie over de geschiedenis van het reddingwezen in Nederland en de specifieke rol van Den Helder daarin.   Ontwikkelen en inzetten lesprogramma op basis van de vraag van het primair en voortgezet onderwijs waarbij de inzet blijft gericht op het bereiken van de scholen. 
 Inspelen op ontwikkelingen van het onderwijs zoals het themagericht en vraaggericht werken en de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden. Dit wordt o.a. gedaan door middel van het project vraaggericht werken (samen met partners De Helderse Vallei, Sportservice, KopGroep Bibliotheken en Triade).   
 Aanbod voor schoolreisjes en buitenschoolse opvang. Alle kinderen in Den Helder komen gedurende hun schoolloopbaan in aanraking met de geschiedenis van het reddingwezen in Nederland en de rol van Den Helder daarin.                2 Zoveel mogelijk mensen nemen deel aan cultuur 2a Inwoners van Den Helder en de regio maken op een laagdrempelige manier kennis met de geschiedenis van het reddingwezen en de specifieke rol van Den Helder hierin.  Tentoonstellen collectie in wisselexpositie en op digitale wijze.  
 Voorbereiden en in 2020 realiseren van het digitale VR-project NH 1816 als permanente tentoonstelling. 
 Voorbereiden en in 2021 realiseren van de tijdelijke 

tentoonstelling ‘Gezonken 
reddingen’. 

 Actieve beleving van het Reddingwezen o.a. door het inzetten van de historische reddingboten Javazee, Johan Bezoek uit de regio vergroten en het behalen van tenminste 16.000 (betalende en niet-betalende) bezoekers.    
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de Witt, Prins Hendrik, Tjerck Hiddes en Insulinde 
 Bereiken van kwetsbare doelgroepen (o.a. door de inzet van  ouderen als vrijwilligers). 3 Den Helder als culturele hart van de regio 3a Aantrekken van publiek door tezamen met andere partijen een breed scala aan (culturele) activiteiten op Willemsoord aan te bieden.  Verzorgen van en meewerken aan culturele activiteiten en evenementen in samenwerking met andere partners in de stad. 
 Blijvende samenwerking zoeken met andere (culturele) partners op Willemsoord om gezamenlijke activiteiten/arrangementen e.d.  aan te bieden zodat er een breed scala aan (culturele) activiteiten is op Willemsoord 
 Het aanbieden van tenminste 1 (dag)arrangement in combinatie met een samenwerkingspartner. Er is een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten en evenementen op en om Willemsoord. De bezoekersaantallen hiervan nemen steeds verder toe.    4 Cultureel ondernemen 4a Het Reddingmuseum zet cultureel ondernemerschap in.  Het Reddingmuseum zoekt naar inkomsten buiten de gemeentelijke subsidie.  De inkomsten buiten de subsidie nemen toe.  4b De jaarlijkse bezoekersaantallen en het aantal deelnemers aan activiteiten groeien ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande vier jaar.  Blijvende inzet op PR en marketing voor zichtbaarheid en bekendheid in de stad. 
 Blijvend benutten van behaalde kwalificaties zoals (nominaties voor) Leukste uitje,  Kidsproof etc Zoveel mogelijk mensen in Den Helder komen in aanraking met de geschiedenis van het Reddingwezen.  4c Stabiliteit in de bedrijfsvoering.    Uitvoeren van het beleidsplan 2017-2021 en daarbij passende marketing- en communicatiedoelen voor een toekomstbestendig museum.  
 In 2021 maken van een beleidsplan voor de periode 2022 t/m 2026. In samenwerking met de Raad van Toezicht een financiële stabiele situatie creëren voor het Reddingmuseum (op basis van het plan van aanpak).   

 
Randvoorwaarden  
Algemeen 1.    De gemeente Den Helder voert geen specifiek doelgroepen beleid. Binnen uw eigen organisatie, in uw manier van werken (methodieken) en wat betreft de aard van de activiteiten houdt u rekening met en speelt u in op de diversiteit van de bevolking in Den Helder.  2. De stichting is innovatief en vernieuwend en maakt gebruik van landelijke ontwikkelingen in de werksoort. 3. De stichting zet waar mogelijk vrijwilligers in en geeft zoveel als mogelijk de gelegenheid voor het volgen van maatschappelijke stages. 4.    Uitvoering van deze overeenkomst vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van de Algemene subsidieverordening 2019 Den Helder. 

 
Financieel 

1. De subsidie 2020 bedraagt 178.998,- (incl. 2,96% indexatie) en wordt verleend voor een periode van één jaar.  2. De instelling draagt zorg voor een zodanige inrichting van haar administratie dat op een directe, eenduidige en voor haar accountant goed controleerbare wijze inzicht wordt geboden in de realisatie van de prestatie-eenheden die in deze overeenkomst zijn opgenomen. 3. De instelling draagt er zorg voor dat haar administratie na afloop van het subsidiejaar door een accountant wordt gecontroleerd en wordt voorzien van een goedkeurende controleverklaring. In de verklaring van de accountant dient expliciet te worden opgenomen 
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in hoeverre de in deze overeenkomst genoemde prestaties daadwerkelijk zijn gerealiseerd vanuit het oogpunt van rechtmatigheid.  4. Binnen de huidige budgetovereenkomst is de stichting verplicht jaarlijks het volgende in te dienen: a. vóór 1 juli een subsidieaanvraag voor het daaropvolgende jaar; b. vóór 1 september een halfjaarrapportage over de periode januari t/m juni van het lopende subsidiejaar; c. vóór 1 april een verzoek om vaststelling van de subsidie in te dienen met een inhoudelijk jaarverslag over de gerealiseerde resultaten.  De financiële jaarrapportage en de bijbehorende controleverklaring waaruit de gerealiseerde resultaten zoals genoemd in deze overeenkomst genoegzaam blijkt, dient vóór 1 juni aan de reeds digitaal ingediende aanvraag te worden toegevoegd (mail naar inproces@denhelder.nl onder vermelding van het zaaknummer).  De rapportages zijn gebaseerd op en sluiten aan bij de genoemde doelstellingen en resultaten zoals in de statuten en in deze overeenkomst vastgelegd. 5. Alle hierboven genoemde aanvragen, verzoeken en rapportages worden digitaal via www.denhelder.nl en dan de knop ‘subsidies en fondsen’ ingediend.   Den Helder, ……. december 2020. 
 
Stichting Exploitatie Reddingmuseum  Gemeente Den Helder  
Dorus Rijkers,       namens deze, namens deze,                
…….……………………………………….. ,  ……………………………………, Directeur,        teamcoach team Omgeving,   J.A.N. de Ruiter        R.C. Leijen   
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