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Onderwerp
Voortgang voorbereiding jubileumjaar 2022

Steenbergen; 15 december 2020

Aan de Raad,
Op 7 juli 2020 hebben wij u met raadsmededeling BM2003438 geïnformeerd over de voortgang
van het jubileumjaar. Met deze raadsmededeling willen wij u op de hoogte brengen van de stand
van zaken op dit moment.
Stichtingjubileumjaar Steenbergen 2022

Per 27 juni 2020 is de Stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022 opgericht. Bestuursleden zijn op
dit moment mevrouw Baartmans en de heren Van den Belt, Nijssen en Nuijten. Bedoeling is het
bestuur de komende tijd uit te breiden met enkele hoofdsponsoren van het jubileumjaar.
Doel van de stichting is het doen organiseren, coördineren, stimuleren en financieel faciliteren
van de activiteiten in het jubileumjaar.
De stichting dient vooral het instrument te zijn om externe financiering aan te trekken als
aanvulling op de gemeentelijke bijdrage aan het jubileumjaar. Er ligt een sponsorplan maar
vanwege corona heeft de sponsorwerving, zoals u zult begrijpen, vertraging opgelopen. De eerste
gesprekken met potentiële hoofdsponsors zijn ondertussen wel gaande.
Voor subsidie- en fondsenwerving is een lijst met meest kansrijke fondsen opgesteld. Begin 2021
gaan de eerste aanvragen de deur uit.
Genootschap van de Meermin

Vanuit alle kernen is een gezelschap van 37 ambassadeurs samengesteld. Zij stellen i.s.m. de
gemeente een programma samen met bestaande en nieuwe lokale en kernverbindende
activiteiten, voor verschillende doelgroepen en binnen verschillende thema's als sport, cultuur,
amusement en bedrijvigheid. Dit doen ze door zelf ideeën aan te dragen en op te halen bij de
inwoners uit alle kernen. Er ligt inmiddels een groslijst van vele tientallen activiteiten die begin
maart moet zijn teruggebracht tot een volwaardig jubileumprogramma. De belangrijkste
onderdelen van het programma zijn eind eerste kwartaal 2021 bekend en goedgekeurd door de
stichting zodat de organisaties tijdig met de voorbereiding kunnen beginnen.
De leden van het Genootschap stellen zich momenteel om de beurt voor in de lokale media en
hebben een oproep geplaatst om ideeën aan te leveren. Ook verenigingen en andere
vergelijkbare organisaties in onze gemeente hebben een vergelijkbare oproep ontvangen. In
gezamenlijkheid vindt uiteindelijk de organisatie en uitvoering van de genoemde activiteiten
plaats.

www.gemeente-steenbergen.nl
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Hoofdactiviteiten

De gemeente houdt zelf de regie over de organisatie van de (vijf) hoofdactiviteiten. De stand van
zaken is dat het Jubileumjaar op zaterdag 20 november 2021 wordt afgetrapt met de presentatie
van het jubileumboek. Houd u deze avond alvast vrij in uw agenda. Op het programma staan
verder een groot feest van verbinding, een cultuurhistorisch weekend, een sportfestijn en een
slotevenement op 20 december 2022, precies 750 jaar na de uitgifte van de oude keur met de
eerste stadsrechten van Steenbergen. Ook deze datum mag u alvast noteren.
Team 2022

De gemeente heeft het Team 2022 in het leven geroepen, waarvoor zich 20 medewerkers
hebben aangemeld. Zij helpen bij de organisatie van de hoofdactiviteiten en ondersteunen, waar
nodig, het Genootschap bij andere activiteiten.
Helaas heeft de coronacrisis ook invloed op de voorbereidingen van het jubileumjaar en is er nog
veel werk aan de winkel. Dit neemt niet weg dat u vanaf nu steeds meer gaat lezen en horen over
de viering. Een mix van communicatiemiddelen en -kanalen draagt hiertoe bij. Zo treft u bij deze
raadsmededeling het logo van het jubileumjaar aan.
Samen met het enthousiasme dat wij ervaren bij iedereen die binnen onze gemeenschap
betrokken is bij het jubileum, kijken wij uit naar een geslaagde jubileumviering.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de burgemeester,
de secretaris,

R.P. van den Belt, MBA

750 jaar Steenbergen
25 jaar één gemeente

Samen maken we geschiedenis
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