11 november

Bestuur stuurt noodkreet aan goedgeefse Bommelaren

Stichting Sintmaartensfeest in geldnood
Net als zoveel organisaties in Zaltbommel voelt ook stichting
Sintmaartensfeest de bezuinigingen op subsidies.
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inkomsten. Dat is veel op een begroting van rond de vijfduizend euro.
Stichting Sintmaartensfeest breekt
zich dan ook het hoofd over de financiën.
De afgelopen vier jaren kon de organisatie van het jaarlijkse Sint Maartensfeest rekenen op duizend euro
subsidie van de gemeente. Dat geld
kwam uit de provinciale subsidiepot
van het Kleine Steden Beleid (KSB).
Dit jaar zijn de criteria om in aanmerking te komen voor die subsidie te
krijgen veranderd en heeft de stichting geprobeerd via de reguliere subsidiestroom van de gemeente een bijdrage te krijgen. Maar helaas, ook bij
de gemeente wordt fors bezuinigd en
geld voor het jaarlijkse feest op 11 november zit er niet meer in.
Ondertussen doet het bestuur er alles
aan om zelf zoveel mogelijk geld te
besparen. En aan de andere kant worden veel zaken steeds duurder. “Tot
drie jaar geleden konden we gratis gebruik maken van de Sint Maartenskerk”, vertellen voorzitter Lex van
Rooij en penningmeester Trudie van
Nimwegen. “Maar ook voor de kerk
zijn meer inkomsten nodig. We mogen het gebouw gebruiken voor het
liefdadigsheidstarief, maar dat kost
ons wel 585 euro. Ook kregen we vroeger de dranghekken gratis van de gemeente. Sinds 2008 kost het 522 euro
om ze te laten brengen, plaatsen en
weer op te halen. Begrijpelijk, omdat
ook de gemeente Zaltbommel fink
moet bezuinigen. Maar voor ons is dat
eigenlijk niet op te brengen. Gelukkig
heeft de Tafelronde Bommeleerwaard
in 2009 aangeboden de hekken voortaan op te halen en weer weg te brengen.”
Stichting Wielersupport Zaltbommelse Renners heeft ook dit jaar het
verkeer te regelen en bij de dranghekken te staan. “Dat scheelt ons ook
weer geld”, aldus Van Rooij. “Tegenwoordig moet je voor dat werk een
certificaat hebben, dus we kunnen het
niet meer door goedwillende vrijwilligers laten doen.”
De organisatie merkt dat bij veel sponsors de economische malaise echt is
toegeslagen. “We krijgen gelukkig wel
nog elk jaar duizend euro van de Van
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Voorden stichting”, zegt penningmeester Van Nimwegen. “Maar vooral
bij ondernemers zie je dat ze liever een
keertje overslaan. Of ze sponsoren in
natura. Dat vinden wij natuurlijk ook
prima.”
Zo levert de Coöperatieve Tuinbouwveiling Zaltbommel elk jaar de appeltjes, die worden uitgedeeld op de
Markt en de honderden pallets, die
nodig zijn voor de bouw van het podium. Ook rijdt vervoersbedrijf Lion
Cars gratis met de bus naar de Wielewaal, de Spellewaard en de Waluwe,
zodat Sint Maarten ook daar een bezoek kan brengen. “Het bedrijf dat
licht en geluid verzorgt in de kerk,
werkt tegen kostprijs”, rekent Van
Nimwegen voor. “Ze zijn daar de hele
dag en avond met twee man bezig voor
negenhonderd euro. Ook cateringbedrijf Jébé Partyservice uit Well levert
een grote bijdrage. Wij hoeven alleen
de echte onkosten voor de erwtensoep
te betalen. Hij rekent verder niets voor
het plaatsen van de keukeninrichting
of de inzet voor zijn personeel. Verder

Sint Maartensfeest
Het Sint Maartensfeest op 11 november wordt in Zaltbommel altijd groot aangepakt. Sint Maarten komt op een echt paard de
Maartenskerk binnenrijden en
deelt daar zijn mantel met de armen. Alle kinderen krijgen een
appeltje en gaan daarna zelf ‘bedelend’ de stad in.

krijgen we van Albert Heijn altijd gratis pannenkoeken geleverd. De opbrengst van de verkoop is voor de Hussein Foundation.”
Dit jaar heeft het stichtingsbestuur
het reservepotje moeten aanspreken.
Dat kwam onder andere doordat de
organisatie een website heeft laten
bouwen. “Dat hebben we eerst geprobeerd te laten doen door leerlingen
van een ICT-opleiding, maar we hadden toch een professional nodig”, aldus Van Rooij. Ook die professional
doet zijn werk tegen gereduceerd ta-
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rief. En zo is het dit jaar weer gelukt de
organisatie rond te krijgen. “Maar helaas moeten we sommige dingen laten
liggen”, aldus Van Rooij. “Het harnas
van Sint Maarten is dringend aan een
onderhoudsbeurt toe. We zouden het
eigenlijk moeten laten zandstralen,
maar daar is nu geen geld voor. Ook de
kleding van de legionnairs beginnen
te rafelen, te deuken en te kreuken.
We gebruiken ze dit jaar nog, maar het
ziet er nu al heel sjofel uit.”

Geld voor extraatjes is er al helemaal
niet. Zo moet het jaarlijkse presentje
aan de vrijwilligers met een minimaal
bedrag gerealiseerd worden en is er
geen geld voor de door het bestuur zo
gewenste vaandels. Deze maand heeft
het bestuur een noodkreet verspreid
onder goedgeefse Bommelaars en bedrijven. “We hopen dat daar reacties
op komen”, zeggen Van Rooij en Van
Nimwegen. “Alle kleine beetjes helpen.”
Britta Alink

