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aanvullende subsidie Carnavalsoptochten

SOK 03.01 BR Gemeente subsidie optocht 210629

Geachte dames, heren,

SOK Veldhoven ontvangt jaarlijks een subsidie welke is bestemd voor navolgende activiteiten en te leveren 
prestaties.

Uw stichting organiseert jaarlijks een gratis toegankelijke
- Een carnavalsoptocht voor de Veldhovense inwoners
- Een kindercarnavals optocht voor de Veldhovense inwoners 

Uw stichting verzorgt de installatie van:
- Een carnavals prins
- Een jeugd carnavalsprins

Het subsidiebedrag is hiervoor in de basis niet toereikend. Echter door sponsoring en bijdragen vanuit 
de Veldhovense gemeenschap kunnen wij met ons enthousiasme en veel inspanning onze begroting 
nagenoeg sluitend krijgen.

Voor de optochten zijn er vanuit de afdeling Vergunningen sinds begin 2019 een aantal aanvullende 
eisen gesteld voor wegafzettingen, bebordingen en verkeersregelaars. De extra kosten hiervoor waren C 
4.991,04 excl. BTW. Hiervoor is door Gemeente een éénmalige aanvullende subsidie verleend. Deze 
aanvullende subsidie is echter zonder BTW betaald. Het BTW bedrag is door SOK voldaan.

Door de wijzigingen in de vergunningverlening voor de jaarlijkse carnavalsoptochten is het voor ons 
(Stichting Organisatie Karnaval) niet meer mogelijk om op basis van de huidige subsidieregeling de 
optochten te blijven organiseren. De wijzigingen houden in dat er meer eisen zijn gesteld aan de 
beveiligings- en afzettingsmaterialen langs de route van de optochten.
3 jaar geleden hebben we voor het eerst te maken gekregen met deze wijzigingen. Er zijn 2 nieuwe 
tekeningen gemaakt met gevolg dat er bij elke zijstraat minimaal 1 hek moet komen staan en 
daarnaast op de drukke punten ook nog verkeersregelaars. Bij de rotonde voor het City Centrum 
(Heemweg) zelfs professionele verkeersregelaars.
Deze maatregelen kosten dusdanig veel geld dat wij dit niet meer kunnen betalen. De eenmalige 
aanvullende subsidie heeft een deel van de kosten gedekt, echter is dit helaas geen structurele 
oplossing. Daar komt ook nog bij dat we het laatste jaar een afrekening hebben kregen van de 
materialen die zijn weggehaald en niet meer terug zijn gevonden.
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Onze subsidie bedraagt C 5.978,- (2020) voor het leveren van een prins (en jeugdprins), een 
prinsenbal en het organiseren van een carnavalsoptocht (en kinderoptocht). De kosten voor het 
uitzetten van de hekken en de verkeersregelaars bedraagt al ruim C 5.000,- excl. BTW zonder eventuele 
vermissingen. Voorheen waren deze kosten C 350,- voor het uitzetten van de materialen.
Ook konden we destijds de materialen voor het uitzetten van de optocht via de gemeente krijgen, 
echter heeft de gemeente niet voldoende materiaal om aan de huidige regels te kunnen voldoen.
Het kan mogelijk een oplossing zijn dat de gemeente de benodigde materialen aanschaft en 
beschikbaar stelt aan de organisatie (zoals het voorheen ook was). Wellicht zijn er meer organisaties of 
organisatoren van Veldhovense evenementen die met dit probleem zitten en hier ook profijt van zouden 
hebben.
Een andere mogelijkheid zou zijn dat Gemeente zorg draagt voor de afzettingen en/of deze uitbesteed 
aan een 3e partij, en hiervan de kosten draagt.

SOK kan deze extra kosten niet zelf dragen. Wij verzoeken u om hiervoor een jaarlijkse aanvullende 
subsidie te verstrekken.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met 
belangstelling tegemoet.

Met carnavaleske groet,

Stichting Organisatie Karnaval Veldhoven

Frank Verspaandonk (Voorzitter)
Roel de Win (voorzitter Optochtcommissie)
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