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Geachte gemeenteraadsleden,
Stichting De Bunker luidt de noodklok. Als gevolg van overheidsbezuinigingen, teruglopende inkomsten en
stijgende kosten door (beperkende) wet- en regelgeving wordt het Gemertse jongerencentrum en cultureel
podium De Bunker ernstig en acuut in haar voortbestaan bedreigd.
Alleen met een structurele extra bijdrage kan De Bunker haar maatschappelijke functie voor de gemeenschap
van Gemert-Bakel en jeugd en jongeren in het bijzonder, behouden.
Toenemende problemen ondanks drastische maatregelingen
De afgelopen jaren is er door De Bunker drastisch gesneden in de budgetten en de kosten en gepoogd om extra
inkomsten/fondsen te genereren, maar dat levert niet genoeg op om de structurele tekorten te kunnen dekken,
noodzakelijke vervangingsinvesteringen te kunnen doen en heeft geleid tot oplopende schulden bij met name
LEVgroep (zie bijlage). In de bijlage van deze brief geven wij u een nadere toelichting op de oorzaken hiervan
en de maatregelen die we reeds genomen hebben.
Verzoek aan de gemeenteraad
De nood is dus hoog, vandaar dat we ons tot u richten en met deze brief openheid van zaken geven. Verder
vragen wij u in overweging te nemen om een eenmalige financiële impuls te geven voor het inlopen van de
schuld richting LEVgroep en daarnaast om vanaf 2016 structureel een subsidie te verstrekken waarmee de
loonkosten van de beroepskracht gedekt kunnen worden.
Uitnodiging aan u voor ontmoeting en gesprek
Om een betere indruk te krijgen van wat De Bunker betekent voor de lokale gemeenschap en met u in gesprek
te gaan over onze financiële knelpunten, maar zeker ook over onze toekomst visie en plannen, nodigen we u uit
om op 24 november om 20:00 uur een bezoek te brengen aan De Bunker. Dat stelt ons ook in de gelegenheid
om naar aanleiding van de cijfers en de toelichting in de bijlage van deze brief nadere tekst en uitleg te geven.
Graag willen wij u zo goed mogelijk van alle noodzakelijke informatie voorzien, zodat u in staat bent om een
wel overwogen afweging te maken naar aanleiding van het verzoek dat wij aan u doen.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting JC De Bunker
Marcel Bosmans, voorzitter
Diederieke Brueren, secretaris
Carlo Hijzelaar, penningmeester
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