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De HKH begrijpt de noodzaak van diskussie over het weer sluitend krijgen 
van de verslechterde GH begroting

En dus de noodzaak van screening van alle subsidiestromen, inclusief van de HKH.

De HKH krijgt sinds 2019 budget subsidie van €1000 met prestatie voorwaarden (was €270)
Gaat tot onze teleurstelling in concept begroting in 2023 naar €0

Maar nog teleurstellender is dat dit vele Culturele en Erfgoed georienteerde organisaties betreft.
Met daarin het HKH’s Historisch Erfgoed segment (toch al niet ruim bedeeld).
Geen tot nauwelijks flankerend beleid voor (minder kostbare) alternatieven, of plan tot overleg 
met getroffen instituten. Dit ondanks een ambitieuze nieuwe Cultuurnota.

Een reactie opwekkend:
de GH lijkt in woord Historisch Erfgoed betrokken te zijn, maar het mag maar weinig kosten
Geld geven lijkt het enige GH stuurmiddel te zijn; coordinatie en mede-richting geven wordt 
meestal overgelaten aan anderen.



HKH ondersteuning door de GH naast budget subsidie

Huidige GH ondersteuning naast budget subsidie
1. De (gedeeltelijke) beschikbaarheid van archiefruimte in het HM om-niet
2. Incidentele GH project subsidies voor grote HKH projecten. Die de HKH helpen deze projecten budget neutraal 

of behapbaar te maken.
3. Recent een tijdelijke faciliteit voor klederdracht opslag in het postkantoor

De HKH ruimte in het HM is met de toegenomen HKH activiteit (veel) te klein en beperkt geworden, zowel in ruimte 
als in tijd.
De opslag van klederdracht bij een verzorgingshuis (om-niet) ontviel ons recent.
Opslag in een onverwarmde loods (om-niet) dreigt ons binnen een paar jaar ook te ontvallen.
Commercieel verkrijgbare opslag is tot nu toe te duur en inefficient geoordeeld.

Een actieve en succesvolle rol van de Gemeente om te (blijven) helpen in
bovenstaande is voor de HKH essentieler dan de budgetsubsidie.



Subsidiestop effect op HKH

Huidige budget subsidie is ca 17% van jaarlijkse (sluitende) exploitatie (exclusief grotere projecten)
Wij waren de laatste jaren in staat om onze groeiende activiteiten en zichtbaarheid te financieren 
vanuit de subsidieverhoging en onze (aanzienlijke) ledengroei.

Alternatieve financiering en bezuinigingen voor de subsidiestop en verdere groei vinden is slechts 
gedeeltelijk mogelijk

Balans is sterk genoeg om voorlopig door te functioneren, mits ons opslag en archiefwerk probleem 
low-cost kan worden opgelost.

Wij doen een beroep op de GH om de bezuinigingen tav Cultuur en Erfgoed instituten te 
heroverwegen
En/of de negatieve effecten met flankerend beleid te verzachten



Zij opmerking over de begroting; Huizerdag

Huidige subsidievoorstel bouwt in 4 jaar de Huizerdag subsidie af naar €0 zonder suggesties over 
consequenties
Ons oordeel: de Huizerdag krijgt daarmee de doodsteek

Tot nu toe geen reactie vanuit de Gemeente op ons voorstel rond de Cultuurnota om de Huizerdag
terug te bouwen naar Monumentendag met historische cultuur elementen

HKH neemt zich voor met andere betrokken organisaties mogelijkheden te onderzoeken.

Bij succes hopen wij bij de GH te kunnen aankloppen voor verdere groei en invulling
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