
Technische vragen Hart voor Veldhoven inzake Meer Vreugde 

Kern 
06-05-2022 

Vragen: 

Ik werd enkele weken geleden aangesproken door Gerrit Mollen van MVK. Volgens de Schalm zou 

MVK het bedrag van de bijgevoegde factuur van de Schalm  van de gemeente terugontvangen 

worden, omdat het om Coronamaatregelen zou gaan.  

MVK heeft deze reeds enige tijd geleden naar jou gestuurd maar niets meer vernomen. 

 

1. Kun je mij informeren wanneer ze het bedrag tegemoet kunnen zien ? 

 

Antwoorden: 

 

Ik zie dat het hier gaat om een annuleringsfactuur uit 2020. Die factuur ter hoogte 

van € 3000 heb ik niet eerder gezien, maar Gerrit heeft in een gesprek wel eerder 
aangegeven dat hij het jammer vond dat hij annuleringskosten moest betalen en of 

daaraan wat te doen was.   

 

MVK heeft van de gemeente een extra subsidie van € 6.195 ontvangen om de 
voorstelling in 2020 mogelijk te maken. Dit bedrag was onder meer bedoeld voor de 

huur van De Schalm. We hebben dit subsidiebedrag niet teruggevorderd toen de 

voorstelling niet doorging vanwege corona.  

 

MVK had bij de gemeente coronasteun kunnen aanvragen over 2020 in verband met 

de rekening van De Schalm. Wij hebben alle verenigingen hierover informatie 

gestuurd. Wij hebben geen aanvraag van MVK ontvangen.  

 

Ik heb vandaag contact met De Schalm opgenomen over de afspraken voor de 

voorstelling in 2022. De Schalm heeft tegen extra gereduceerde tarieven haar 

diensten aangeboden en MVK maximaal ondersteund. Zonder die medewerking van De 

Schalm had de productie naar alle waarschijnlijkheid geen doorgang kunnen vinden.  

 

MVK heeft bij ons geen signalen afgegeven dat de eerder verleende subsidie niet 

voldoende zou zijn. De vereniging heeft geen extra subsidie aangevraagd voor de naar 

2022 doorgeschoven productie.  

 

Samengevat:  

1. MVK heeft € 6.195 subsidie ontvangen voor de voorstelling. 

2. MVK heeft geen coronasteun aangevraagd 

3. De Schalm heeft MVK maximaal ondersteund in 2022 

4. MVK heeft geen extra subsidie aangevraagd in verband met de voorstelling in 

2022 

 


