


 
Advocaten voor
Culturele Instellingen

Dienstverlening
nu; betalen later…
Nederland
zucht onder
het COVID-19
virus

Dat virus heeft ook grote impact op het culturele
leven in ons land.
Van de ene op de andere dag zijn musea gesloten, voorstellingen
afgelast en heerst stilte in de concertzaal. Publieke locaties zoals
theaters, concertzalen, musea en monumenten (met een publieksfunctie)
zijn gesloten; voorlopig tot 1 juni a.s.

Hoe het verder gaat is onduidelijk.
Wordt bezoek weer toegestaan? Hoe gaat het met (de uitvoering en
bewaking van) het 1,5-m-uitgangspunt?
Welke financiële, bedrijfseconomische, personele en organisatorische
consequenties heeft dit? Tentoonstellingen die zijn afgezegd of
nauwelijks konden worden bezocht, toekomstige bruikleentoezeggingen
die wankelen, huurverplichtingen die doorlopen. Moeten b.v. contracten
worden opengebroken, subsidie-constructies worden herbeoordeeld of
nieuwe aanvragen worden gedaan, of is een reorganisatie nodig?
Eén feit lijkt helaas vast te staan: de liquiditeit van culturele
instellingen zal ernstig onder druk komen.

Wij staan in de onzekere periode die voor ons ligt,
voor u klaar…




Wie zijn wij?

Wij zijn praktiserende advocaten en juristen.
Wij hebben affiniteit met deze sector en wij
beschikken ook over de kennis en ervaring die
culturele instellingen juist nu nodig hebben.
mr. J.Menno Schmidt — advocaat in Leiden
mr. Peter J. Fresacher — advocaat in Amsterdam
mr. C.G.M. Kees Berendsen — IE-specialist in Amsterdam
mr. Niels Kolste — advocaat-belastingkundige in Amsterdam
mr. R.S.L. (Bas) Bijl — GB accountants en belastingadviseurs

Wat is ons
aanbod?

Nederlandse culturele instellingen kunnen tot en
met 31 december 2020 een verzoek doen om
professioneel te worden bijgestaan, waarbij
professionele ondersteuning meteen plaatsvindt.
De helft van het honorarium is pas zes maanden na facturering
(maar niet eerder dan 2 januari 2021) betaalbaar.

Waar vindt
u ons?

Wij zijn bereikbaar via een speciaal
telefoonnummer: 020 320 03 60.
Er wordt in het Engels opgenomen. Het eerste gesprek van een uur is
gratis. Aan het aanbod zijn voorwaarden verbonden.

Dit initiatief wordt
ondersteund en
aanbevolen door
onder meer:

Gijs Stork — founder-owner Salon, curator Queer currents, research
specialist Ancestor project e.v.a.
Niko Hoebe — designer en vertegenwoordiger van Stichting Vestige
Olivier Schneider — impresario Theaterbureau De Mannen

Overtuigd? Bel ons 020 320 03 60.
Wij staan voor u klaar.

