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HO 

Kopie aan: 

Vertrouwel i jk 

Betreft: welzijnssubsidiebeleid 

Kruisland, 15 februari 2012 

Geachte commissie, 

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van uw commissie op 6 februari hebben we als 
bestuursleden van Stichting Oranje Feestcomité Kruisland deelgenomen aan de discussie 
over het nieuw te ontwikkelen subsidiebeleid. Tijdens deze discussie hebben we proberen 
duidelijk te maken dat de gelden die we tot nu toe mogen ontvangen van de gemeente hard 
nodig zijn om de twee activiteiten die we jaarlijks organiseren, de intocht van Sinterklaas en 
Koninginnedag, te bekostigen. We kunnen met weinig middelen net rond komen omdat we 
met vrijwilligers werken, sponsoring van bedrijven ontvangen en om de twee jaar een 
collecte houden. 

De feestdagen die we organiseren zijn van grote betekenis voor de sociale cohesie in ons 
dorp. Om een beeld te vormen van wat we zoal doen, verwijzen we u naar onze site: www. 
comitekruisland.come2me.nl. Om inzicht te krijgen in onze financiële situatie, sturen we u 
hierbij een gedetailleerd overzicht van de kosten en baten van onze stichting. Uit dit overzicht 
blijkt dat we, ondanks de subsidie en de inkomsten op die dagen, voor een groot deel 
afhankelijk zijn van sponsoring en giften. 

Wij vragen u deze informatie ter harte te nemen en mee te nemen in de besluitvorming voor 
het nieuw te bepalen welzijnssubsidiebeleid. De gemeente zit nu niet voor een dubbeltje maar 
voor een stuiver op de eerste rang. Het subsidiebedrag is al jaren hetzelfde en onze jaarlijkse 
vaste kosten stijgen. Het is voor ons een hele uitdaging de boel draaiende te houden. Voor de 
invulling van een bestuursfunctie zijn we al jaren op zoek. Als daar ook nog financiële 
problemen bij komen, houdt het op. De gemeente krijgt nu voor een zeer laag bedrag in een 
van haar dorpen twee prachtige dagen voorgeschoteld. Wij kunnen ons werk in deze crisistijd 
voort blijven zetten als de gemeente van het oude Nederlandse dubbeltje weer 10 eurocenten 
maakt. 

Met vrien 

Stichting Oranje Feestcomité Kruisland 
p.a. Carina Palings 
West Zandberg 3 
4756 BP Kruisland 
Tel; 0167-532033 



Begroting Koninginnedag 
Vrijwilligers op Koninginnedag, betalen niet voor deelname, 
zijn "gratis" uitgezonderd enkele consumpties aanwezig, aantal: 
1 kraanmachinist + 1 vervoerder zand (dag ervoor en erna) 
chauffeur trekker en kar voor het ophalen en wegbrengen hekken 
7 bestuursleden avond ervoor en heel de dag 
6 verkeersregelaars 1 uur 

19 personen bij spelletjes 2 uur 

Uitgaven: 
200 snoepzakken 80,00 
Broodjes dauwtrappen 102,00 
Dorpshuis Siemburg (koffie dauwtrappen) 167,00 
Helium+ ballonnen 125,00 
Knutselmateriaal kinderen 60,00 
Geluidsinstallatie op de markt 100,00 
Koffiestop fietstocht 203,00 
(fietsers betalen 3.00 startgeld, stop is bij 
horecagelegenheid onderweg) 
prijzen fietstocht en lintjes dauwtrappers 65,00 
EHBO 45,00 
Broodjes voor vrijwilligers en bestuur 55,00 
Huur Oudhollandse spelletjes 100,00 

1102,00 

Inkomsten: 
(deelnemers fietstocht en dauwtraproute betalen € 3.00 entree) 
2011 was dit 150 x 3.00 = 450,00 

Totaal kosten Koninginnedag: 652,00 
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Begroting Sinterklaasintocht 
Vrijwilligers Sintintocht, betalen niet voor deelname, 
vergoeding in vorm van consumpties en bedankavond of doosje merci, aantal: 
chauffeur + trekker + kar voor het ophalen en terugbrengen hekken 
7 van bestuur zaterdag middag en hele zondag 
6 verkeersregelaars 2 uur 
2 vervoerders pieten naar boot 
16 zwarte pieten en 1 Sint hele dag 
2 extra sminkers 2 uur 
dweilband 

Uitgaven: 
Strooigoed optocht 160,00 
300 snoepzakken kinderen 130,00 
Klein cadeautje voor in snoepzak 60,00 
Boot Sint 
Materiaal voor schmink en toneelstuk 
Geluidsinstallatie voor toneelstuk 
Broodjes vrijwilligers en bestuur 
(totaal ongeveer 25 personen en inclusief 
opbouwen zaal op zaterdag) 
Consumptiebonnen 3 pp voor vrijwilligers 
op zondag Siemburg (zwarte pieten) 
Kosten dankavondje zwarte Pieten en Sint 

100,00 
85,00 

240,00 

125,00 

114,00 
193,00 

1207,00 

Inkomsten: 
Collectebus bij ingang Siemburg: 100 

Totaal kosten Sinterklaasintocht: 1107,00 

Samen: 1759,00 
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Terugkomende jaarlijkse kosten: 
Bankkosten 70,00 
Kamer v koophandel 26,00 
Gemeente 56,00 

152,00 

Totale kosten 1911,00 

Inkomsten: 
Subsidie 941 
Sponsoren 495 
Verhuur pakken 200 

1636 
Tekort: 1911-1636 = 275 
Dit wordt opgelost door 2 jaarlijks een collecte te houden. 
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