Simpelveld, 18.06.2020
Geachte heren leden van B&W,
Betreft: dienstverleningsovereenkomst met Heemkundevereniging De Bongard
Hierbij reageren wij als Heemkundevereniging De Bongard (HKV) schriftelijk op uw
voorstel van 8 juni JL. Op deze datum hebben u en wij overleg gevoerd over de door u
aangeboden dienstverleningsovereenkomst. Op hoofdlijnen houdt dat aanbod in, dat de
Heemkundevereniging gedurende 5 jaar tijdens het toerismeseizoen gedurende de
weekenden 72 uur menskracht organiseert om de Romeinse expositie open te houden,
tegen vergoeding door de gemeente; hierdoor wordt de HKV – in combinatie met een
door de vereniging zelf op te brengen wezenlijke huurverhoging – in staat gesteld een
grotere, maar ook veel duurdere bibliotheekruimte te betrekken in Op de Boor.
Zoals met u is afgesproken, hebben wij uw voorstel uitvoerig in de bestuursvergadering
bediscussieerd. Daarbij stond vooral een realistische afweging over een door ons te
realiseren constante en betrouwbare openstelling van de expositie centraal. Wij zijn van
mening dat de Romeinententoonstelling een waardevolle toeristische attractie voor de
gemeente en de gemeenschap kan zijn. Wij waarderen het in ons gestelde vertrouwen
om de expositie te bemensen, alsmede uw inzet om het de HKV mogelijk te maken een
betere bibliotheekruimte te kunnen betrekken.
Niettemin spijt het ons u te moeten berichten dat wij niet in de gelegenheid zijn om op
uw aanbod in te gaan. Het overgrote deel van ons ledenbestand is als lezend en
geïnteresseerd lid betrokken bij onze HKV. Zij ondersteunen met hun lidmaatschap De
Bongard en maken zo onze verschillende activiteiten mogelijk. Een veel kleiner deel van
onze leden neemt actief deel aan de organisatie van die activiteiten. Onze vereniging
bestaat voornamelijk uit oudere leden. We hebben een inschatting gemaakt van de inzet
van vrijwilligers die noodzakelijk zal zijn om de expositie ook in de vakantieperiodes
open te houden. Op basis van onze ervaring moeten we daarbij vaststellen dat vooral de
weekendbezetting in de vakanties zeer problematisch zal zijn. Op basis hiervan dienen
we te constateren dat wij als HKV helaas niet in staat zijn garanties te geven om jaarlijks
de verlangde menskracht voor de Romeinse expositie op te kunnen brengen.
Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten. We hadden u graag een ondersteuning
willen bieden, maar een eerlijke inschatting lijkt ons voor de samenwerking tussen
gemeente en HKV van groter belang.
Met vriendelijke groet,
Heemkundevereniging De Bongard,
het bestuur.

