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Beste,
Na meermaals contact over onze zorgen omtrent de subsidie met de gemeente en de provincie zijn
ze nog niet afgenomen.
Via de brief in de bijlage willen wij graag nog een keer onze zorgen uiten en willen wij ons graag
aanmelden om in te spreken bij de Commissie Economie.
Graag hoor ik snel van u.
Met vriendelijke groet,

Penningmeester
Podium in Terneuzen
pitpenningmeester@gmail.com

Geachte heer/mevrouw,
De afgelopen tijd hebben wij contact gehad met Ronald Viergever en de gemeente over de
zorgen die wij hebben over de onduidelijkheid over de provinciale subsidie na 2017.
De voorwaarden die de gemeente Terneuzen stelt voor de verstrekking van onze subsidie
voldoen wij aan. Lea Michielsen van de Gemeente Terneuzen stuurt alle benodigde
gegevens die wij daarvoor verstrekken ook door naar de Provincie.
Wij willen graag weten wat er met ons deel van de subsidie welke wordt verstrekt door de
provincie gebeurt. Dit is namelijk 1/3e deel van onze totale subsidie. Deze subsidie is
essentieel om de continuïteit van De Pit zeker te stellen en wij maken ons erg zorgen over
de toekomst van de subsidie.
In de begroting voor 2018 zou meer dan de helft van de programmering wegvallen in het
geval van geen provinciale subsidie, een doodsslag voor het podium dus.
Mocht onze subsidie vervallen of aanzienlijk minder worden gaat de gemeente dit verschil
niet automatisch compenseren gaven zij aan. Wij zijn financieel gezond op dit moment en
willen dit ook graag blijven. Wij zouden dan ook graag z.s.m. meer duidelijkheid willen wat de
provincie aan financiële bijdrage kan geven.
In het eerdere contact met Ronald Viergever raadde hij ons aan om eerst met de gemeente
te gaan praten. De basis van hun antwoord luidde:
“In de nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020, die in juni is vastgesteld, staan geen
concrete criteria met betrekking tot het provinciaal subsidie in het kader van de
regioarrangementen. En overigens ook niet anderszins. Het is gewoon een vaag stuk. De
gesprekken die we er over hebben gehad met de provincie waren eveneens vaag. Als de
provincie het anders wil, moet de provincie maar aangeven hoe het anders moet en
waarom.”

Hieruit maken wij dus op dat de gemeente ook geen idee heeft over hoe nu verder. Omdat
dit onze zorgen nogmaals bevestigt willen wij op deze wijze ons graag aanmelden om in te
spreken bij de Commissie Economie.
We zien dat jongeren ons steeds beter weten te vinden en graag activiteiten bij ons willen
organiseren. Op dit moment zijn wij het enige poppodium in Zeeuws-Vlaanderen en het
enige podium waar jongeren zulke kansen en begeleiding krijgen. Graag willen we deze
functie op dit niveau blijven vervullen of liever nog verder uitbreiden. Hiervoor is een
financiële bijdrage vanuit de provincie onmisbaar. Wij zijn een organisatie die voor 100%
bestaat uit vrijwilligers en willen graag een plek blijven waar jongeren kansen krijgen om
zichzelf maatschappelijk en cultureel te kunnen ontwikkelen en waar zij getriggerd worden
zich in te zetten voor de gemeenschap.
Ik hoop dat u iets voor ons kan betekenen om de onduidelijkheid weg te nemen zodat wij
verder kunnen met het organiseren van, en ondersteunen bij activiteiten voor en door alle
jongeren in Zeeuws-Vlaanderen.
Met vriendelijke groet,
Jan-Martijn van Eenennaam
Namens het bestuur van De Pit (Podium In Terneuzen)

