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Subsidiemogelijkheden Jeugdtheatergroep Loods 13

Geachte leden van de Raad,
Recentelijk heeft Jeugdtheatergroep Loods 13 besloten haar activiteiten in Emmen niet te
continueren. Wij betreuren dit ten zeerste, aangezien de gemeente zich heeft ingespannen om
Loods 13 op diverse manieren te ondersteunen. Wij zijn van mening dat er wel degelijk nog
kansen voor subsidie zijn voor verschillende organisatie-onderdelen van Loods 13. Met deze
brief informeren we u over de subsidiëring van en relatie met Loods 13 tot nu toe en de
subsidiemogelijkheden ten aanzien van Loods 13.

Subsidiëring/relatie Loods 13 tot nu toe
Loods 13 is actief in de gemeente Emmen sinds 2011. Loods 13 bestaat uit vier onderdelen: de
Jeugdtheaterschool, het project Theaterwerkplaats, Klas 13 kunsteducatie en overige
theaterprojecten, zoals Total Loss.
Tot nu toe hebben we het project Total Loss in 2014 gesubsidieerd voor € 5,000,-. Daarnaast
heeft Loods13 in december 2014 een bedrag van €5.700,- ontvangen voor de opleiding van
jeugdleden in verenigingsverband. Loods 13 heeft sinds 2011 geen structurele subsidie
aangevraagd als Jeugdtheaterschool.
Overige relaties met Loods i:
• Loods 13 was in gesprek met de gemeentelijke afdeling Werk over het opzetten van
het project Theaterwerkplaats. Binnen de Theaterwerkplaats ontwikkelen jongeren
door theater werknemersvaardigheden. Afhankelijk van hoe deze plannen zich
ontwikkelen zijn hier nog gemeentelijke subsidiekansen voor. Loods 13 is voornemens
zich als stichting voor het doorgaan van de Theaterwerkplaats in te zetten.
• Ook voor de kunsteducatie-projecten binnen Klas 13, die Loods 13 in samenwerking
met Stichting de Kunstbeweging aan het uitwerken was, waren nog subsidiekansen.
• Ten slotte heeft de gemeente ondersteuning geboden bij het zoeken naar mogelijke
nieuwe huisvesting in een leegstaand pand.
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Aanvraag Loods 13 januari 2015
Subsidieaanvraag
In september 2014 vroeg Loods 13 voor het eerst subsidie aan voor het management van de
Theaterschool voor een bedrag van € 42.920,-. Het ging om een aanvraag voor 2015. In
september is de eerste aanvraag ingediend en na ambtelijk en bestuurlijk overleg volgde een
hernieuwde aanvraag in januari 2015.
Beschikbaar budget
Binnen het gemeentelijke cultuurbeleid 2013-2016 wordt naast de uitvoerder voor
Kunstzinnige Vorming, Bibliotheek Emmen als belangrijk onderdeel van de culturele
infrastructuur structureel gesubsidieerd. Ook ontvangen enkele vrijwilligersorganisaties
structureel subsidie (Poppodium Apollo, Filmhuis Emmen, Stichting Grote Kerk Cultureel en
Stichting Spiker). Er is geen budget beschikbaar om een nieuwe Organisatie zoals Loods 13
structureel te subsidieren buiten de cultuurnota om. Daarnaast is jaarlijks € 100.000,beschikbaar voor incidentele aanvragen vanuit de gehele cultuursector. Het aangevraagde
bedrag voor Loods 13 voor 2015 (C 42.920,-) was dermate hoog dat honorering van het gehele
bedrag vanuit het cultuurbeleid ook niet mogelijk was door ontoereikende middelen.
Subsidie op basis van activiteiten
De recente subsidieaanvraag voor alleen het management van de Theaterschool kunnen wij
niet honoreren, aangezien we subsidiëren op basis van activiteiten. Binnen projecten kunnen
wel managementkosten worden gesubsidieerd.
Subsidiemogelijkheden
We hebben een gedeeltelijke honorering op projectonderdelen van de begroting van Loods 13
laten onderzoeken. Als resultaat daarvan is ambtelijk overleg geweest met Loods 13 over het
mogelijk toekennen van een subsidie van €io.000,- voor het project Total Loss
(doorontwikkeling in het kader van Emmen Culturele Gemeente) en €5.700,- als aanvullende
financiële ondersteuning ten gunste van de jeugdleden in 2015.
De voorgestelde subsidies voor Loods 13 van in totaal € 15.700,- voor 2015 zijn (zoals
gebruikelijk) voorgesteld met als voorwaarde dat de desbetreffende activiteiten daadwerkelijk
zouden worden gestart. Na een positief bericht van Loods 13 zou deze bij het college ter
besluitvorming worden gebracht. Echter, Loods 13 heeft besloten niet verder te gaan. Wij
betreuren dit ten zeerste, omdat wij het belang van een dergelijke theatergroep in Emmen zien
en van mening zijn dat er voor Loods 13 wel degelijk nog kansen waren.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
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