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gemeente Steenbergen

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Voortgangjubileumjaar 2022

Steenbergen; 1 juni 2021

Aan de Raad,

Op 15 december 2020 hebben wij u met raadsmededeling BM2006394 geïnformeerd over de 
voortgang van het Jubileumjaar 2022. Met deze raadsmededeling willen wij u op de hoogte 
brengen van de stand van zaken op dit moment.

Hoofdprogramma Jubileumjaar
Samen met het gemeentelijke Team 2022 heeft het Genootschap van de Meermin een 
programma voor het jubileumjaar 2022 samengesteld dat bestaat uit twaalf hoofdactiviteiten. 
Voor elke doelgroep en kern is er wat te beleven.
De aftrap van het jubileumjaar vindt plaats op 20 november 2021 met o.a. de lancering van het 
jubileumboek tijdens een groot muzikaal feest in 't Cromwiel. Andere activiteiten zijn o.a. een 
vestingfeest met vestingloop in april, een sportfeest in mei en juni, een burendag met ontbijt in 
elke kern in september en een kern&quiz het gehele jaar door.
Het jubileumjaar wordt afgesloten met een feestelijke avond op 20 december 2022, precies 750 
jaar nadat Steenbergen de eerste stadsrechten ontving.
Het Genootschap organiseert acht van de twaalf hoofdactiviteiten, samen met inwoners en 
verenigingen uit alle kernen. Bij de overige vier activiteiten heeft Team 2022 weliswaar de regie, 
maar zijn ook veel inwoners en verenigingen betrokken bij de organisatie. De organisatie is 
inmiddels in volle gang.

Overige activiteiten
Naast het hoofdprogramma heeft de stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022 organisaties en 
inwoners opgeroepen om nieuwe ideeën aan te dragen en activiteiten die zij zelf organiseren een 
jubileumuitstraling te geven. Ook jaarlijks terugkerende evenementen worden opgeroepen om 
zich te verbinden aan het jubileumjaar. De aanmeldtermijn was tot 1 juni jl„ maar wordt tot na de 
zomer verlengd. Zo wordt het programma tot in het najaar nog uitgebreid en verder ingevuld.

Op de website www.steenbergen2022.nl treft u steeds de meest actuele stand van het 
programma aan.

Financiering
De stichting Jubileumjaar is het instrument om externe financiering aan te trekken als aanvulling 
op de gemeentelijke bijdrage aan het jubileumjaar. Na een moeizame start vanwege corona is de 
sponsorwerving op gang gekomen en hebben zich inmiddels drie hoofdsponsors aangemeld. Zij 
staan op de website van het jubileumjaar genoemd.
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Voor subsidie- en fondsenwerving zijn en worden een aantal kansrijke fondsen aangeschreven 
waarvan in ieder geval één al positief heeft gereageerd door een bedrag van C10.000 toe te 
zeggen. We verwachten de meeste uitslagen na de zomer binnen te hebben.

Communicatie
Sinds 28 mei 2021 is de website www.steenbergen2022.nl in de lucht waar iedereen het 
programma kan bekijken en andere informatie over het jubileumjaar kan vinden. In de lokale 
media verschijnen regelmatig berichten over (de voortgang van) het jubileumjaar, samen met 
personen en organisaties die meewerken. Zo hebben de leden van het genootschap zich 
voorgesteld in de Steenbergse Courant. Verder worden er communicatiemiddelen ontwikkeld 
(banners, vlaggen, etc.) die alle deelnemers en organisaties kunnen gebruiken.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang in de voorbereiding, maar attenderen wij 
u ook graag op de website en lokale media voor de laatste berichten.

Met de organisatie van het jubileumjaar zien wij nu al overal verbinding ontstaan tussen 
inwoners en verenigingen uit de hele gemeente. Daarmee komt het hoofddoel van de viering al 
heel dichtbij.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen 
de secretaris, ^—de burgermee
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