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Oranjecomité Callantsoog
P.a: A.M. van Kampen-Wijnker
Uitlandseweg 6
1759 JG Callantsoog

S t u k n u m m e r : 14.115301

Secretariaat.samenlevinq(õ)schagen.nl

ļ GEMEENTE SCHAGEN
Betreft: Subsidiebeleid

NG
Geachte mw. E. Mui-van Baar,

2 7 OKĨ Z OU

AFD:

Naar aanleiding van uw brief van 6 oktober jl. betreffende subsidies en accommodaties, onderstaand ons
voorstel en aanvraag van subsidie voor Koningsdag 2015 in Callantsoog.
In Callantsoog wordt al ruim 50 jaar Koningsdag (Koninginnedag) gevierd. Het feest rondom Koningsdag
wordt georganiseerd door het Oranjecomité Callantsoog welke bestaat uit vrijwilligers.
De traditie van de viering bestaat uit;
Versierde optocht waarbij kinderen t/m 18 jaar verkleed gaan. Hier doen doorgaans gemiddeld
150 kinderen aan mee. Kinderen krijgen allemaal een ballon.
Bingo voor de ouderen in ons dorp. Bingo in het Dorpshuis met soep en broodjes en leuke
prijzen. Hier doen gemiddeld 50 ouderen aan mee.
Opening van het badseizoen door Neptunus.
Ballonnen oplaten.
Prijsuitreiking van de kinderoptocht.
Kinderspelen met o.a. opblaastoestellen.
Familiespelen. Oudhollandse spelen waar gezinnen en families het tegen elkaar opnemen.
Vrijmarkt.
Bovenstaand wordt met name georganiseerd voor de jeugd, gezinnen en families en de ouderen in onze
gemeenschap, maar ook toeristen zijn harte welkom om aan ons feest deel te nemen.
Kinderen en families zijn vaak al maanden bezig met de voorbereiding van de optocht en de vrijmarkt
voor de viering van Koningsdag. Ook de ouderen in ons dorp verheugen zich op dit jaarlijkse uitje.
Daarnaast zijn er ook veel toeristen die speciaal hun vakantie rondom Koningsdag in Callantsoog
plannen en deelnemen aan ons evenement.
Voor 2015 zouden we graag weer subsidie willen ontvangen om bovenstaand voor onze doelgroepen te
realiseren.
De ondernemers van Callantsoog sponseren het evenement voor een groot deel. Daarnaast houden we
nog een collecte onder de bewoners van Callantsoog. Maar met deze inkomsten redden we het niet om
bovenstaand te organiseren. Daarom vragen wij jaarlijks subsidie aan bij de gemeente. De gemeente is
ons altijd heel gunstig en vrijgevig gestemd, waarvoor onze dank.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om onze aanvraag in beraad te nemen om ook in 2015 ons subsidie toe te
kennen?

Met vriendelijke groet,
A.M. van Kampen- Wijnker, namens het Oranjecomité Callantsoog
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