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Raadsinformatiebrief definitieve vaststelling middelen festivalfonds  
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In het kader van de cultuurbezuinigingen hebt u besloten voor de bestaande grote festivals in 
Vlissingen jaarlijks €  200.000 in de gemeentebegroting op te nemen, door middel van het instellen 
van een festivalfonds.  
 
Bij brief van 2-11-2017 (kenmerk 800998/801154) bent u op de hoogte gesteld van het feit dat er ten 
behoeve van de verdeling van de gelden uit het Festivalfonds (totaal € 200.000) 2019 een 
Beoordelingsmatrix voorlopig door ons is vastgesteld.  
 
Hierbij berichten wij u, dat wij inmiddels tot definitieve vaststelling van de Beoordelingsmatrix zijn 
overgegaan, na hierover advies te hebben ingewonnen van de betrokken organisatoren, namelijk de  
directie van de Cultuurwerf (Bevrijdingsfestival en Onderstroom) en de directie Film by the Sea. Op 
basis van de beoordeling hebben wij de verdeling van de beschikbare middelen uit het fonds als volgt 
bepaald: 
 
Bevrijdingsfestival €  68.000 
Onderstroom             62.000 
Film by the Sea         70.000 
                                -------------- 
                             €  200.000 
              
Tevens hebben wij besloten om het verschil tussen de beschikbare middelen die in 2018 (laatste jaar 
subsidie) voor de festivals beschikbaar zijn (Bevrijdingsfestival/Onderstroom: € 115.000 en Film by 
the Sea: € 20.000) en hetgeen is bepaald voor het jaar 2019 aan de betreffende organisaties uit te 
keren (via een aanvullende subsidie) teneinde continuïteit van de festivals te waarborgen. De dekking 
van deze éénmalige bijdrage 2018, namelijk € 15.000 voor Bevrijdingsfestival/Onderstroom en € 
50.000 voor Film by the Sea wordt gedekt vanuit de gelden eerder behaalde bezuiniging op de 
bibliotheek.  
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Hieronder een overzicht van het verloop van de bijdragen aan de festivals in de periode 2015-2019 
 
                                                    2015       2016       2017              2018                        2019 
                                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Film by the Sea                          79.530       59.200    38.874        20.00  + 50.000        70.000 
 
   
Bevrijdingsfestival/                   *449.484     *349.728   *229.654     *115.000 +15.000   130.000 
Onderstroom 
 
(*noot: Dit zijn de bedragen die bij benadering aan de festivals werden toegerekend bij de totaal-
subsidiëring aan de Cultuurwerf) 
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 


