Aan Wethouder van Financiën Dhr. H. Snabelie
cc. College van Burgemeester en wethouders en leden van de Gemeenteraad

Egmond aan den Hoef, juli 2016

Geachte Wethouder Snabilie,
Naar aanleiding van het gesprek met de werkgroep Slotkwartier op 1 juli jl. waarin u aangaf voor de
langere termijn geen toezeggingen te kunnen doen aan de binnen het Slotkwartier actieve organisaties,
willen wij voor onze organisatie onze wensen voor de korte en middellange termijn aangeven.
Onze Stichting heeft in haar plan Slotkwartier (zie bijlage) de ambitie uitgesproken, dat zij de
bezoekersaantallen voor museumhoeve Overslot willen laten groeien van de huidige 6.000 naar ca. 8 tot
10.000 per jaar, zodat we kunnen groeien naar een kostendekkende situatie.
Wij denken dit te kunnen bereiken door.
Vergunning voor een Jaarrond wekelijkse muziek en kleinkunst optredens in een kleinschalige
huiskamerachtige ambiance op de zondagmiddagen. Daarnaast willen we ons muziekprogramma
uitbreiden met akoestische optredens op de zaterdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur, aansluitend op de
(optionele) zaterdagmarkten, waarbij we willen opmerken dat er onlangs nog subsidie is verstrekt uit het
toeristisch innovatiefonds aan een organisatie ter stimulering van levende muziek op de zaterdagmiddag
in de dorpskern Bergen. Dit om de dorpskern Bergen aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het is ook
onze ambitie om het slotkwartier aantrekkelijker te maken voor toeristen.
Vergunning voor het plaatsen van picknicktafels In het plantsoen evenwijdig aan Hoeve Overslot
zouden een aantal robuuste picknicktafels geplaatst kunnen worden, die met een kleine aanpassing als
marktkraam voor bijv. de zaterdag dienst kunnen doen.
Vergunning voor een wekelijkse bio, kunst & brocante markt In de periode mei-september zou er op
de slotweg op de zaterdag een kleine bio, kunst & brocante markt met antiek, boeken en platen, kunst
en curiosa gehouden kunnen worden op het grasveldje evenwijdig met de stal van Hoeve Overslot.
Vergunning voor een klein terrasje bij het borstbeeld van George Hitchcock. De stichting Hafre
Productions graag voor museumhoeve Overslot een klein terras exploiteren bij het borstbeeld van
George Hitchcock, met uitzicht op de slotfundamenten.
Vergunning voor activiteiten bijv. concerten en filmvertoning op de fundamenten van het slot op den
Hoef De stichting Hafre zou in samenwerking met “Het Moment” caravan cinema in het hoogseizoen juni
t/m september graag op de restanten van het slot een aantal maal een film vertonen in de openlucht.
Met het oog op de herdenking van de dood van Lamoraal van Egmont 450 jaar geleden, dat in 2018
groots herdacht gaat worden, zoals we tijdens het gesprek gemeld hebben, zijn er al serieuze
contacten met het organiserend comité in Zottegem - de Egmont stede in België – en onze stichting.
Er wordt gesproken over uitwisseling van muzikanten en kunstenaars tussen Egmond en Zottegem.
Om klinkende afspraken te kunnen maken willen we daarom ook in ieder geval enige zekerheid
hebben t/m 2018.
Voor de langere termijn zien we uit naar een verlenging van ons huurcontract voor onbepaalde tijd
dat recht doet aan onze inspanningen voor het culturele leven in de Egmonden binnen het
Slotkwartier.
We kunnen pas dan echt investeren in de toekomst van museumhoeve Overslot, en kunnen er
geldbronnen worden aangeboord d.m.v. crowd-funding, donateurs, entreegelden etc. Om kostendekkend
te kunnen werken, zullen de huidige opgelegde beperkingen verruimd dienen te worden, omdat anders
zullen de ontstane te korten aangevuld moeten worden met subsidies, en dat vinden wij niet wenselijk.

Wij zien uw reactie met vertrouwen tegemoet, zodat we stappen kunnen zetten.
Namens de stichting Hafre/museumhoeve Overslot
J.J. van den Berg
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