VERZOEK STRUCTURELE SUBSIDIE
Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Het Huis van Nicolaas vierde in 2016 het vijftienjarig jubileum. Sinds de start van het Huis
van Nicolaas bezochten jaarlijks zo'n 10.000 bezoekers, van jong tot oud, het Huis. Al die
tijd was het gevestigd in het Jacob van Horne Museum te Weert, een museum dat de rest
van het jaar het decor vormt voor tentoonstelling van kerkelijke kunsten en enkele keren
seizoenpassende exposities presenteert.
Bij oorspronkelijke aanvang van het Huis van Nicolaas is een zeer prettige samenwerking
met de Gemeente Weert ontstaan. Jaarlijks werd het museum kostenloos aangeboden,
bijwijze van gemeentelijke subsidie. Vanaf het moment dat, vanuit organisatorische
noodzaak, een entreeprijs aan het bezoek van het Huis van Nicolaas werd gekoppeld, is
vastgelegd dat 25o/o vãn deze inkomsten zouden terugvloeien naar de Gemeente, ten bate
van het gebruik van de locatie en personele inzet van beveiliging en EHBO-medewerkers.
De entreeprijs bedroeg slechts 1,50 euro per persoon. Doel is om een bezoek aan
Sinterklaas te allen tijde toegankelijk te houden voor iedereen.

Met het niet meer beschikbaar zijn van de museumlocatie staat de organisatie van het
Huis van Nicolaas aan de vooravond van een flinke opgave: een herontwikkeling van het
evenement op een nieuwe locatie. Zoals in het projectplan voor editie 2018 te lezen is het
Franciscus Huis de beoogde nieuwe locatie.
Diverse kosten, met name pandhuur, gebruik van water, gas en elektriciteit en extra
personele inzet, worden bij deze verhuizing actueel voor het Huis van Nicolaas. Op
basis van de samenwerking in het verleden vraagt Stichting Huis van Nicolaas daarom
de mogelijkheid een structurele gemeentelijke subsidie ten behoeve van de organisatie
van het evenement te mogen ontvangen. Het projectplan voor 2018 heeft als inzet
het Sinterklaasevenement voor tenminste vijf jaar te continueren. Op basis van een
kostenbegroting voor 2018 (waarin per saldo nog een voorlopig verlies van ruim 2000,00
euro geboekt is) verzoeken wij een jaarlijkse subsidiebijdrage van 5000,00 euro. De
stichting kan eventuele btw niet verrekenen.
ln geval een maatwerk afspraak gewenst is treden wij graag nader met u in contact.
Namens organisatie, vrijwilligers en alle kinderen en ouders uit Weert en omgeving,

Met vriendelijke g roet,

Sander Bus
Voorzitter Stichting Huis van Nicolaas
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