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VYomenr/zad 
Steenbergen, 7 februari 2012. 

Aan de gemeente Steenbergen, 

Commissie Mens en Maatschappij 

t.a.v. de Griffie, de heer REIJNGOUDT 

Steenbergen 

Gem.STEENBERGEN 

8 FEB 2012 

boa c 
Kopie aan: 

6 F 
Vertrouwelijk 

Geachte leden van de commissie, 

Naar aanleiding van de bijeenkomst van gisteravond, 6 februari j.1., over het nieuwe 
welzijnsbeleid, wil ik U nog het volgende meedelen. 

Een van uw commissieleden mevr. Abresh, vroeg welke vereniging er in de knel zou komen 
zonder subsidie van de gemeente Steenbergen. 

Welnu de Vrouwenraad Steenbergen is er zo een. Wij hebben namelijk geen leden, maar zijn 
een overkoepelend orgaan van aangesloten vrouwenverenigingen. Die hebben wel leden, maat 
dragen aan ons als Vrouwenraad maar een symbolisch bedrag van € 25,-- per jaar af. 

Met de vroegere subsidieregeling waren we beter af en konden nog wat sparen. Met deze 
huidige van € 400,— per jaar komen we elk jaar tekort, zodat we nu flink interen. 

Wij beschouwen 2 activiteiten tot onze prioriteit, dat zijn: de cursus Kunstgeschiedenis al 30 
jaar, bijna zolang als we bestaan in ons pakket. En de viering van Internationale Vrouwendag, 
8 maart, elk jaar weer. 

Voor de cursus Kunstgeschiedenis, laten we de cursisten uiteraard lesgeld betalen. Soms 
houden we een beetje over bij grote deelname, maar de laatste jaren met steeds duurder 
wordende cocenten, hebben we een tekort, immers de zaalhuur telt ook mee. De kost gaat 
voor de baat uit, je schat in hoeveel deelnemers er zullen zijn, en bepaalt de prijs. Komen er 
dan onverhoopt een paar minder, dan ontstaat het tekort al. Je kunt ook niet eindeloos de prijs 
opschroeven, want dan heb je weer minder deelnemers, we gaan ook van het standpunt uit dat 
alle mensen (vooral vrouwen) mee moeten kunnen doen. De financiële drempel moet dus niet 
te hoog zijn. Dat is altijd het standpunt van de Vrouwenraad Steenbergen geweest. 

Voor wat betreft de viering van de Internationale Vrouwendag (wereldwijd erkent en 
gevierd), ingesteld door de Verenigde Naties, is het een ander verhaal. 

Wij zoeken naar een passende invulling van de avond, meestal toneel, voordrachtskunst, 
cabaret, zelfs de zangeres Lenny Kuhr heeft voor ons opgetreden. Om een mooie voorstelling 
te boeken kost geld, voor onze begrippen veel geld. 



Als actrices ook in het theater spelen, hebben ze soms een uitkoop voor besloten 
gezelschappen, zoals verenigingen. Daarvan kunnen wij dan profiteren. Maar bedragen als € 
1250,-- tot € 1500,-- zijn heel gewoon. Je mag dan blij zijn dat er geen reiskosten bijkomen, 
maar zaalhuur Cromwiel, en geluid en licht komen er ook nog bij. 

Wij vragen op 8 maart geen entree, uit principe niet, je vraagt je gasten die op je feestje 
komen toch ook niet om geld? 

Vroeger gaven we nog wel eens een kopje koffie, maar dat is al lang afgeschaft, niet meer te 
betalen. Het is wel gewoonte dat iedere vrouw een bloem krijgt, dat is traditie, in andere 
landen vooral Oost-Europa, geven vrouwen elkaar op deze dag altijd bloemen. Dat hebben we 
gemerkt toen er hier in Steenbergen in Stella Maris nog een asielzoekerscentrum was. Ook 
deze vrouwen kwamen graag naar onze viering! 

Kortom, willen we deze activiteit in Steenbergen behouden, dan zal de gemeente Steenbergen, 
hier b.v. een activiteitensubsidie voor beschikbaar moeten stellen. 

Al zouden we entree gaan heffen, dan nog weet je niet hoeveel vrouwen er komen. Nu hebben 
we de theaterzaal van 't Cromwiel altijd goed gevuld, 100 tot 140 vrouwen uit de hele 
gemeente Steenbergen komen vieren. Ook hier gaat de kost voor de baat uit, je bespreekt 
meestal een jaar tevoren de activiteit, het gezelschap datje wilt hebben (meestal alleen 
vrouwen), en dan moetje maar afwachten hoeveel bezoekers er komen. Dat gaat zo in het 
theater ook! Maar de rekening moet wel betaalt worden na afloop. 

Een andere acitiviteit van de Vrouwenraad is al ter ziele. Ieder jaar organiseerden we samen 
met de bibliotheek Het Markiezaat een literaire avond. In de boekenweek of aan het begin van 
het nieuwe jaar voor het verenigingsleven, september/begin oktober. Maar aangezien ook de 
bibliotheek geen geld hiervoor meer heeft, kan dit nu niet meer. Veel auteurs van naam en 
faam zijn hier gekomen, te beginnen met Adriaan van Dis, laatste waren Susan Smit en Elle 
van Rijn. 

Andere te ondernemen activiteiten, zoals gezamenlijk musicalbezoek (voor alleenstaande 
vrouwen de enige manier om er te komen) bedruipen wel zichzelf. 

Het motto van de gemeente Steenbergen is: zet ons op de kaart, nou heb er dan ook wat geld 
voor over. 

Tot zover mijn relaas om uw commissie te informeren over ons welzijnsbeleid. Ik hoop dat 
het U ter harte gaat, en er een oplossing komt. 

Met vriendelijke groet, 

VROUWENRAAD STEENBERGEN. 

Namens deze, 

Anny van Eekelen-de Klerk, voorzitter. 

Molenweg 35, Steenbergen. 


