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Van                                                          : Gerrit Megelink LokaalHengelo 

 

Inzake: Extra ondersteuning/bijdrage Hengelose Oranje Vereniging (HOV). 

 

Geacht college, 

 

De Oranjevereniging in Hengelo, bijgestaan door vele vrijwilligers, zijn al volop in de weer met de 
organisatie van Koningsdag 2022. In de loop der jaren is deze dag uitgegroeid van een nationale 
steunbetuiging aan het Oranjehuis, tot een gezellig nationaal volksfeest. Ook in Hengelo wordt 
Koningsdag, inclusief ‘the night before’, uitbundig gevierd. Een verbindend evenement met een hoog 
gehalte aan citymarketing welke Hengelo vanuit toeristisch oogpunt scherper op de kaart zet en 
economisch ook hard nodig heeft  

Actuele feitelijke omstandigheden:                                                                                                                                                              

Voor 2022 staat een bedrag van 13.331 euro gereserveerd op de begroting van de gemeente 
Hengelo voor deze activiteit. Als niet btw plichtige kan de HOV de 21 % aan BTW niet terugvorderen. 
De jaarlijkse bijdrage voor Beckum is 3500 euro. Daarnaast heeft de HOV jaarlijks structureel vaste 
kosten: o.a. verzekeringen, administratie, jaarvergadering, website, webwinkel en bankkosten van 
totaal ca 1500 euro. Voor de Hengelose Oranjeactiviteiten blijft daardoor slechts 6000 euro 
beschikbaar. Om de activiteiten in dezelfde omgang en op hetzelfde kwaliteitsniveau te kunnen 
continueren is een financiële verhoging dringend noodzakelijk. Ingevolge de coronacrisis dienen 
tevens ook extra maatregelingen genomen te worden: bv verkeersplan, coronapreventie, extra 
afzettingen etc. In voorbereiding voor 2022 wordt de HOV bovendien met explosieve stijgende 
kosten voor podia, bands, artiesten, geluidsapparatuur, materialen en transport geconfronteerd. 
Door corona is sponsoring tot een ‘mission impossible’ verworden, die inkomsten vallen geheel weg 

Om dit bijzonder evenement, als de Hengelose Koningsdag, waar 30.000/35.000 bezoekers van 
genieten/en te behouden, is een extra bijgestelde gemeentelijke subsidie onontbeerlijk.  

 

In het verlengde van het vorenstaande heeft ondergetekende de volgende vragen: 

 

1. Is het college met ondergetekende eens dat de Koningsdag en ‘the night before’ van grote 
economische en toeristische betekenis is voor Hengelo?   

2. Is het college het met ondergetekende eens dat de Hengelose Koningsdag een mega-event is 
dat behouden dient te blijven voor Hengelo en Beckum? Zo ja, moet er dan geen aanpassing 
komen voor de bijdrage, gezien de bijzondere situatie waarin we nu zitten? 

3. Is het college het met ondergetekende eens dat door met name de coronaepidemie en de 
stijgende kosten door de jaren heen de HOV financieel zwaar getroffen is? Zo ja, waarom 
heeft u daar in de begroting geen rekening mee gehouden? Zo nee, waarom niet? 
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4. Om Koningsdag voor Hengelo en Beckum in de huidige vorm te kunnen behouden, dient er 
een bijgestelde subsidie door de gemeente verleend te worden. De HOV benodigd minimaal 
een extra bijdrage van 5500 euro om 2022 de organisatie van Hengelo en Beckum rond te 
krijgen. Bent u bereid de HOV hierin tegemoet te komen? Zo nee, waarom niet? 
 

Nb: Door de coronaepidemie heeft de gemeente Hengelo de subsidies 2020 en 2021 naar 3500 euro 
voor die jaren bijgesteld. De subsidies zijn voor allerlei activiteiten voor Hengelose ouderen in 
bejaarde tehuizen gebruikt. Er kon dus geen sprake zijn van het opvoeren van reserves. 

 

Met belangstelling wacht ik, samen met het HOV-bestuur, uw reactie af. 

 

Mag ik van u vernemen? 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Gerrit Megelink 

Raadslid LokaalHengelo  

 

 

 

 

 

 

 


