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Aan het College van Burgemeester en Wethouders en
de leden van de Raad der de Gemeente Valkenburg
een de Geul,
Postbus 998,
6300 AZ. Valkenburg aan de Geul.
Valkenburg aan de Geul, mei 202i.
Betreft: toekenning coronagelden aan (il culturele verenigingen.
Geachte leden van de Gemeenteraad.,
Via TV Valkenburg hebben wij kennis genomen van de toekenning van de extra Rijksbijdrage
voor de culturele verenigingen in onze gemeente.
Na de toedeling aan de grootste 4 culturele verenigingen, namelijk de Bibliotheek
Valkenburg, het Museum Valkenburg, het Openluchttheater en de l<lunst~J en Cultuurraad, die ieder 6 en de gemeenschapsvoorzieningen die reeds hebben blijft er nog over. De overgebleven 6 wilt U verdelen 61 culturele verenigingen naar rato van aan hun toegekende subsidie. Vindt U dit wel een juiste verdeling? De verenigingen, die het grootste subsidie bedrag hebben meestal een betere financiële huishouding dan de kleinere verenigingen. Het zou eerlijker en socialer Zijn als de verdeling omgekeerd evenredig aan de subsidie zou zijn. Echter buiten de 61 culturele verenigen
zijn nog een naar verenigingen, die misschien niet de omschrijving culturele verenigingen vallen, maar die Wel de culturele verenigingen Zo valt stichting dus niet de culturele verenigingen en volgens U niet gemeenschapshuis otw gemeenschapsvoorziening en hierdoor zouden wij buiten de boot vallen voor de eoronavergoedingen, terwijl Wij Wel de culturele verenigingen die bij gehuisvest zijn, korting hebben moeten verlenen op de huurpenningen. Ook als de verenigingen geen gebruik maakten van gebouw, derfden wij inkomen. Mocht stichting niet in aanmerking komen voor een
subsidie, in welke vorrn en welke naam dan oole dan zullen Wij op de duur deuren moeten sluiten, omdat We dan geen sluitende exploitatie meer kunnen hebben. stichting wordt door Uw college wel steeds gevraagd om inee te werken aan nieuwe op sociaal gebied, maar als het gaat om voor stichting, worden wel afspraken gemaakt om te praten, maar daar blijft het dan ook bij. Gemeenschapshuis “Achter de>
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Ons Stichtingsbestuur staat nog steedsopen om in een gesprek met Uw Cø?ege en Raad
de lopende zaken te bespreken.

Namens Gemecnächapshuis
“Achter de Erke” en Stichting

JeugdbewegingValkenburg,

Pascal van der Hel;

Gemeenschapshuis “Achter de Erke” is een onderdeel van:
Stichting Jeugdbeweging Valkenburg
Secretariaat: Neerhem
043~6012200
6301 CD Vaikenburjg aan de Geuå
Ban/(relatie:
RABUBANK NL87 RABO 0146 2551 86.
Kamer van Koophandel.' 41076586 Veestigingsnummer: 000025318527

