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Huizen 28 februari 2019

Betreft: Subsidie aanvraag HavenFestival 202L en verantwoording 2019

Geacht college,

Het Havenfestival en haar opvolger de Huizer Havendag zijn geoormerkt als "kern evenement".

Hieraan gekoppeld wordt jaarlijks (tot en met 2022) vanuit de gemeente een subsidie van € 14.000 toegekend.

Conform de bepalingen van de algemene subsidieverordening doen wij u hierbij de financiële rapportage (bijlage 1)

toekomen van de 2e Huizer Havendag welke op zaterdag 22 juni 2019 georganiseerd is.

ln de bijlage treft u een toelichting aan (bijlage 2).

Per saldo is er een positief resultaat van € L.718 gerealiseerd.

Ons verzoek is, mede na overleg met de Raad van Toezicht, om dit bedrag als reserve over te mogen hevelen naar de

organisatie van de editie 2020.

Wij verzoeken u dan ook thans de toegekende subsidie 2020 uit te betalen op bankrekeningnummer

N180HAND0787429945 ten name van de Stichting Huizer Haven Dagen te Huizen.

Tevens ontvangt u hierbij de begroting voor de organisatie van de het Huizer Havendag 2021 (bijlage 3).

De organisatie van het Havenconcert valt in principe buiten de doelstellingen van de Stichting Havendagen.

Voor 2020 is er op uitdrukkelijk verzoek van de Gemeenteraad een eenmalige subsidie toegewezen om een

herhaling van het in 2018 voor het eerst georganiseerde concert wederom mogelijk te maken. lndien de financiering

voor het lopende jaar,2OZA, rond komt en er inderdaad weer een Havenconcert georganiseerd gaat worden, dan zal

er na afloop bekeken worden of er voor 2021 wederom een aanvullende subsidie aangevraagd moet worden.

Wij vertrouwen op een positief advies van uw kant richting de gemeenteraad van Huizen als besluitvormend orgaan

voor deze financiële verantwoording en vervolgens een spoedige uitbetaling van de subsidie 2019.

Hoogachtend,

Namens de Sti Huizer

Emil
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B'ljlagen : Itaat Huizer Havendag 201-9

Toelichting op resultaat Huizer Havendag 20L9

Begroting Huizer Havendag 2021
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Bijlage 1: Financiële verantwoording Huizer Havendag 2019

Huizer incl BTW Basis HHD zonder muzikaal/culturele invulling incl BTW

Saldo 2019

Stichting Huizer Havendagen o p/a Havenstraat 300, 1271 GD Huizen o e-mail: info@huizerhavendag.nl
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Transport positief resultaat 2018

subsidie gemeente

sponsoring porterhouse

sponsoring dickens

sponsoring haven van huizen

sponsoring handelsbanken

sponsoring SKOH

Bijdrage Zuidezeespan inhuur botters
te realiseren bijdragen 5 sterren

Reklame inkomsten LED scherm

Enter Media sponsoring Huizer Havendagkrant

Extra reklame inkomsten Huizer Havendagkrant

Optimist on Tour Bijdrage gemeente

inkomsten uitgaven

bestu urskosten/declaraties/bankkosten 2019

kósten RvT

Notariskosten oprichting Stichti ng

kosten website

verkeersregel a a rs

EHBO

art work/ opmaak divers

drukwerkinkoop (posters, spa ndoeken, flyers)

omzetgarantie 5 sterren catering

inhuur botters 12 stuks

inhuur oude ambachten

inhuur historische scheper

huur stretch tent
i nhuur electra/aggregaten

huur tenten promodorp
lunchpakkettenvrijwillige 190stuks

dweilorkesten gehele dag

inhuur beeldregisseur LED schermen/ roy

huur omroepinsta llatie
vergoeding spreeksta lmeester

huur LED scherm
prod u ctie/ve rspre idi n g Huizer H aven da gkra nt
Vergoeding historische kring

Optímist on Tour
BBQ Gastschepen/Vrijwi lligers

Brandstofkosten sk0tsjes

Sup Planken

onvoorzien

raming
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Bijlage 2 Toelichting op financiële verantwoording Huizer Havendag 2019

Hoewel er aanvankelijk veel energie is gestoken in de mogelijke organisatie van een Havenconcert heeft dit helaas

onder meer wegens het ontbreken van een aanvullende subsidie geen doorgang kunnen vinden. Daardoor heeft de

organisatie ook geen beroep hoeven doen op extra inzet van verkeersregelaars, EHBO en extra stroomvoorzieningen
ten bedrage van ca. € 2.000,=

Een niet begrootte post betrof de aan de Stichting doorbelaste BTW inzake de op het laatste moment door het
College gearrangeerde Optimist on Tour promotie.

BTW heffing ten laste van de exploitatierekening vond zowel plaats over de door het College ter beschikking gestelde

extra subsidie als ook het aandeel dat de Stichting voor haar rekening zou nemen. De BTW is helaas niet voor de

Stichting verrekenbaar.

ïevens bleek dat het Notaris kantoor, dat de oprichtingsacte van de Stichting faciliteerde, slechts een deel van de

oprichtingskosten als sponsoring wilde bijdragen en aan de Stichting een factuur gestuurd heeft van ruim € 500,=.

Door het tegenvallende gebruik van de ingehuurde horeca-faciliteit in het Promodorp bleven de geplande inkomsten
voor de St. Huizer Havendagen uit en werd er een beroep gedaan op een deel van de afgegeven omzetgarantie.

Per saldo is er om bovengenoemde redenen een positief resultaat van € 1.7182 gerealiseerd.

Wij willen ,na overleg met de Raad van Toezicht, voorstellen om dit bedrag als reserve over te hevelen naar de

organisatie van de editie 2020.

Stichting Huizer Havendagen o p/a Havenstraat 300, 1271GD Huizen e e-mail: info@huizerhavendag.nl
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Bijlage 3 Begroting Huizer Havendag 2021

Stichting Huizer Havendagen e p/a Havenstraat 300, 1271GD Huizen s e-mail: info@huizerhavendag,nl

excl. middag en avondconcert versie: 25-2-2020

inkomsten
transport resultaat 2020

subsidie gemeente

Hoofdsponsor
Overige sponsoren

Sponsorbijdragen Horeca Nautisch Kwartier

€ 14.000

€
€
€

5.000
5.000
2.500

verkoop adv ruimte op LED scherm € 1.800

€ 4.000
p.m.

€ 32.300

uitgaven

bestuurskosten/ bankkosten/ decla raties /website
publieke diensten (EHBO, verkeersregelaars)
premie evenementen verzekering

communicatie {opmaa k, online, dru kwerk, etc. )

omroeper,regie, regiewagen, geluid

video / fotografie registratie

€ 8s0

€ 900
€ 500

€ L2ffi
€ 1.000

€ 1.000

Faciliteiten attracties (aggregaat,toiletwagen, douche)

Verzorging vrijwilligers
Vlootschouw

Watersport Clinics

Visserijh istorie

Entertainment op markt

750

1.000

3.000

3.000

3.000

1.500

huur LED schermen
prod uctie/verspreiding Huizer Havendagkra nt

€ 1.700

€ 5.000

onvoorzren

BTW

€ 7.270

€ 5.601

€ 32.27L
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lndicatieve begroting Huizer Havendag 2021
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