Betoog voor subsidie Jeugdpreensetreffe Commissie Welzijn; 09‐10‐12
Wat is het Jeugdpreensetreffe (korte toelichting voor degene die het niet kent)
‐ alle vastelaovuntjverenigingen van Weert en Nederweert e.o. hebben samen een
convenant getekend. In totaal 10 officiële vastelaovuntjverenigingen uit de gemeente Weert
en 3 officiële vastelaovuntverenigingen uit de gemeente Nederweert
- Doel van de avond :
Het stimuleren van de wichter vastelaovuntj in Weert en Nederweert e.o, daarmee
bijdragen aan het in stand houden van de vastelaovuntj als een stukje cultuur.
-

Doelgroep :
Jeugdpreensen, Jeugdprinsessen, Adjudanten, Jeugd Raad van Elf, hun directe
familie en de jeugd en jeugdbegeleiders van de deelnemende vastelaovuntj
verenigingen van Weert, Nederweert en omstreken.
Leeftijdscategorie: van 11 t/m 16 jaar

-

Opzet avond
Uitgangspunt is het bieden van gezellige vastelaovunt feestavond, waarbij de jeugd
de basiselementen van de vastelaovuntj cultuur leert ervaren in een ontspannen
sfeer.
Voorop staat dat er voldoende ruimte, zowel qua accommodatie als onderhoud
wordt geschapen voor de presentatie van de jeugd zelf en voor polonaises, hossen
en springen en andere typische vastelaovuntj activiteiten.
Het programma dient de vaste waarden en normen van het vastelaovuntjfeest te
stimuleren, hetgeen de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen ten
goede komt.
Net zoals bij het Preensetreffe voor de grote preensen van Weert en Nederweert e.o.
worden de jeugdpreensen, jeugdprinsessen en hun adjudanten met hun raad die
avond aan het publiek voorgesteld en geïnterviewd door Weert TV. WTV maakt ook
opnames van de avond. De interviews en de opnames worden een week voor het
vastelaovuntj weekend meerdere malen op TV uitgezonden.

-

Tijdstip Jeugd Preensetreffe
In principe de vijfde vrijdag voor vastelaovuntj. Redenen hiervoor zijn:
‐ dat het evenement zo min mogelijk dient te conflicteren met bestaande activiteiten
binnen de verenigingen en dat alle jeugdprinsen en prinsessen zijn uitgeroepen.
‐ een ideale gelegenheid voor de jeugd om elkaar te leren kennen en iets van de
plankenkoorts weg te nemen.
De jeugdpreensen en prinsessen leren elkaar in een ontspannen sfeer kennen en
kunnen zodoende zich gemakkelijker presenteren op officiële activiteiten zoals
bijvoorbeeld prinsenrecepties van zusterverenigingen.

-

Kosten en Opbrengsten
De entree is gratis.
De kosten van het Jeugd Preensetreffe, zijnde de exploitatiekosten en de vergoeding
voor de opnames door WTV, zijn voor rekening van de organiserende vereniging.
Eventuele subsidies van de gemeente Weert en Nederweert voor het evenement,
alsmede alle winsten of verliezen uit hoofde van het evenement komen voor
rekening van de organiserende vereniging.

-

Wijze van toewijzing
Het evenement wordt beurtelings door de verenigingen georganiseerd. Voorrang
hebben de vastelaovuntj verenigingen met een jubileum van hun jeugd. Daarna
wordt rekening gehouden met verenigingen met een verenigingsjubileum

-

Verplichtingen
Alle verenigingen verplichten zich jaarlijks aan het evenement deel te nemen.
Elke vereniging verplicht zich eenmaal per cyclus van 13 jaar het evenement te
organiseren.

-

Continuïteit
Jaarlijks na afloop van het seizoen wordt samen met alle verengingen het evenement
geëvalueerd teneinde de doelstellingen van de activiteit te behouden en daar waar
nodig te verbeteren

-

Aantal deelnemers
Het Jeugd Preensetreffe wordt sinds 2004 georganiseerd en gemiddeld nemen hier
350 tot 450 jeugdleden aan deel.

Kortom:
‐ een evenement met een het breed gedragen karakter en een groot publiek waardoor met
deze subsidie een groot deel van de Weerter bevolking wordt bereikt.
Hiermee onderscheidt de aanvraag zich t.o.v. andere subsidieaanvragen.
‐ een evenement belangrijk voor het behoud van een cultuurfeest als vastelaovuntj en de
overdracht hiervan op de jeugd in de gemeente Weert, Nederweert en omstreken, in het
bijzonder:
a) de kennismaking van de jeugd met de tradities van vastelaovuntj
b) de steun hiervan voor de jeugdcommissies van de vastelaovuntjverenigingen
Samen met de jeugd een dergelijk evenement organiseren vergroot de
samenhorigheid binnen een vereniging en laat de jeugd kennismaken met
vrijwilligerswerk, een toegevoegde waarde waarop de organiserende vereniging
jaren kan teren.
Daarnaast als de organiserende vereniging het goed aanpakt kan zij extra middelen
generen die zij kan aanwenden voor haar jeugd, zoals bijvoorbeeld de jeugd in het
nieuw steken.
c) de stimulering van vastelaovuntj voor jeugd, met name voor de moeilijke
leeftijdscategorie van 13 t/m 16 jaar.

Tot slot, de gemeente Nederweert heeft jaarlijks een subsidie van 350 euro toegezegd.
Daar slechts 3 verenigingen uit de gemeente Nederweert e.o. aan het Jeugdpreensetreffe
deelnemen en maar liefst 10 uit de gemeente Weert heeft de gemeente Nederweert haar
subsidie afhankelijk gesteld van de toekenning van een substantiële subsidie door de
gemeente Weert voor deze activiteit. Onder substantieel verstaat zij minimaal 2x het bedrag
dat zij aan subsidie betaald of meer.
Het voornemen van het College om de subsidie voor het Jeugd Preensetreffe stop te zetten
houdt dus ook in dat de gemeente Nederweert geen subsidie meer zal uitkeren voor het
organisern van het Jeugd Preensetreffe.
Het moge duidelijk zijn daar het hier om een jeugdactiviteit gaat die van groot
gemeenschappelijk belang is en een breed bereik kent. Dat alle kosten voor de organisatie
van het evenement onmogelijk door de organiserende vereniging gedragen kunnen worden
en dit ook onterecht zou zijn.
Daarnaast weet u ook dat een jeugdactiviteit aan consumpties een fractie aan inkomsten
genereert in vergelijking tot een activiteit voor volwassenen.
Met het voornemen van de gemeente Weert om de subsidie voor het Jeugd Preensetreffe
te schrappen, wordt het onmogelijk om het Jeugd Preensetreffe conform de beginselen
zoals vastgelegd in het convenant te blijven organiseren en komt de continuïteit van het
evenement na 8 succesvolle jaren in gevaar.
Een verlies voor de jeugdvastelaovuntj in Weert e.o. en jaarlijks een gemis voor 350‐450
jeugdigen die dit evenement telkens weer als de mooiste avond van het vastelaovuntj
seizoen kwalificeren.
Daarom verzoek we u om het besluit van het college te herzien en de criteria zodanig bij te
stellen en/of een uitzondering hierop te maken in het nieuwe subsidiebeleid, zodat de
jaarlijkse toegekende subsidie van 1000 euro voor het Jeugd Preensetreffe kan blijven
gehandhaafd.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Namens alle vastelaovuntj verenigingen van Weert, Nederweert e.o.
Paul Reijnders
Voorzitter CV de Heiknuiters

