
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beste heer Sluiter, 

 

Op 11 september 2021 hebben wij van u vragen ontvangen over de financiële bijdrage die verstrekt is aan 

Stichting Huntenpop Belangen voor het organiseren van een vrijwilligersavond. In deze brief beantwoorden 

wij uw vragen. 

 

Aanleiding  

Stichting Huntenpop Belangen organiseert jaarlijks het evenement Huntenpop. Dit doen zij met inzet van 

ruim 450 vrijwilligers uit de lokale samenleving. Samen met de organisatie zorgen de vrijwilligers voor een 

prachtig en muzikaal evenement met een positieve sfeer. Deze uitstraling van Naoberschap en 

samenhorigheid geven zij door aan het publiek en het bedrijfsleven. 

Dit jaar werd het evenement vanwege de coronamaatregelen voor de 2e keer geannuleerd, wat zijn uitwerking 

heeft op de vrijwilligers. Het gemis van saamhorigheid was groot en eenzaamheid lag op de loer, daarom 

voelde Stichting Huntenpop Belangen zich genoodzaakt om een vrijwilligersavond te organiseren. Vanuit 

verenigingen hebben we gehoord dat zij met name zorg hebben of hun vrijwilligers na de corona periode nog 

wel doorgaan met hun vrijwilligerswerk. Daarom vragen ze van de gemeente vooral om ondersteuning om 

vrijwilligers te stimuleren, te motiveren en te waarderen. 

Omdat Stichting Huntenpop Belangen niet de middelen had om dit zelf volledig te bekostigen, hebben wij 

besloten om een financiële bijdrage toe te kennen als waardering en ondersteuning voor het herstellen van 

de sociale cohesie in onze samenleving. 

 

Uw vragen  

Is het een taak van de gemeente om aan feest- c.q. vrijwilligersavonden een financiële bijdrage te verstrekken? 

- In het algemeen verstrekt de gemeente geen geld aan feestavonden. Wel kunnen er bijdragen 

worden verstrekt om vrijwilligerstaken te ondersteunen of te herstellen na corona. 
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Bent u met mijn fractie van mening dat het coronaherstelbudget niet bestemd is om aan feest- c.q. 

vrijwilligersavonden een financiële bijdrage te verstrekken? 

- Het coronaherstelbudget is bedoeld voor het herstellen van financiële problemen en nog meer voor 

het herstel van het welzijn van onze inwoners. Het verzoek van Stichting Huntenpop sluit hierop aan, 

juist in deze tijd, waar velen alleen hebben gezeten, is het van belang dat we elkaar weer vinden. In 

deze zin is het dus niet een gewoon feestje, maar een avond van weerzien, van samen zijn, van 

meedoen en genieten.  

- De coronagelden zijn bedoeld om maatschappelijke structuren te ondersteunen en te herstellen die 

te lijden hebben onder de corona periode.  

 

Wij vertrouwen erop u met deze beantwoording voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders, 

 

Bert Kuster 

 


