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1. Initiatief 1. Stichting Evenementen Princenhage – Kerstboom Haagsemarkt
In het Dorsplatform van 17 november jl. is besproken dat er mogelijk nog een aanvraag
binnen zou komen van Stichting Evenementen Princenhage voor de activiteit Princenhage
Fonkelt. Op zondag 21 november is bij Angelo een verzoek binnen gekomen vanuit Stichting
Evenementen Princenhage. Niet voor Princenhage fonkelt, gaat niet door dit jaar, maar voor
een bijdrage aan de kerstboom op de Haagsemarkt.
Aangezien het laatste Dorpsplatform 5 dagen geleden heeft plaatsgevonden heeft Angelo
aan Marius, Arnold en Corné (een kleine delegatie uit het Dorpsplatform Princenhage)
gevraagd om per mail hun mening over de aanvraag te geven.
Stichting Evenementen Princenhage wil graag een bijdrage vragen vanuit het Dorpsplatform
voor het plaatsen van de kerstboom op de Haagsemarkt. Er staat ieder jaar een kerstboom
op de Haagsemarkt. De afgelopen jaren heeft Stichting Evenementen Princenhage altijd een
gedeelte van de kerstboom uit eigen middelen betaald. Deze eigen middelen bestonden uit
de sponsorbijdrage van dat gehele kalenderjaar. Alleen in 2020 en 2021 zijn erg geen
sponsorbijdrage gevraagd gezien de situatie rondom corona en er hierdoor ook geen
activiteiten zijn geweest.
De bijdrage die wordt gevraagd is € 815,-. De boom kost € 1.815,- maar een bedrag van
€ 1.000 wordt betaald door de OndernemersVereniging Princenhage. Deze afspraak staat al
jaren. Gezien de situatie rondom corona is een extra bijdrage vragen aan de ondernemers
niet wenselijk.
Marius, Arnold en Corné hebben alle drie een positieve bevinding teruggekoppeld naar
Angelo. De kerstboom draagt zeker bij aan de kerstsfeer in Princenhage. Als mogelijk tip
wordt nog meegegeven om in de toekomst te kijken of het financieel haalbaar is om een
boom te gebruiken die ook hergebruikt kan worden. Het Dorpsplatform Princenhage geeft
dus een positieve bevinding op dit initiatief.

Overzicht budget 2021
Budget
02-12-2020
27-01-2021
31-03-2021
31-03-2021
19-05-2021
19-05-2021
14-07-2021
14-07-2021
17-11-2021
22-11-2021

€ 19.500, Virtueel Princenhage
S.K.I.P.
OVP
Dorpsraad - bloembollen
Aogse Bluf
Dorpsraad - vlaggen kerk
Het gele huis *2 € 480,00
Plukroute - beplanting
Plukroute - beplanting
SEP – kerstboom Haagsemarkt

Saldo

€ 808,27

€ 957,00
€ 1.750,00
€ 1.477,03
€ 2.504,70
€ 1.598,00
€ 2.590,00
€ 3.900,00
€ 3.100,00
€ 815,00

*1 Toekend door de gemeente, was geen consistentie in het Dorpsplatform.
*2 19-01-2022: Project van het gele huis gaat niet door. Geld is teruggestort.
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