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           Bijlage 1 

Advies per evenement (alfabetische volgorde) 

 
Beer Burgers and Two Smoking Barrels  

De organisatoren van dit evenement willen mensen in een ontspannen sfeer bij elkaar brengen en  

laten genieten van speciaalbier, lekker eten en goede muziek. Speciaalbier kan per proefglas worden 

aangeschaft, consumpties van de fris-bar zijn gratis. De eerste aanvraag was voor de viering van het 

eerste lustrum in 2020. Omdat dit als gevolg van corona niet plaats kon vinden en ook niet in 2021, is 

wederom subsidie aangevraagd om extra luister te geven aan dit lustrum met optredens van 

meerdere bands en hier ook betere reclame voor te maken. In 2022 willen de organisatoren dit 

lustrum alsnog vieren en hier nu een tweedaags evenement van maken.  

Beoordeling adviescommissie 

Puntenscore Categorie Maximale subsidie Subsidieaanvraag Subsidieadvies Toelichting  

60 6 €5.000 €3.000 €3.000 Bij eerste aanvraag 

50 7 €0 €3.000 €0,- Bij tweede en verdere  aanvraag 

  

Dit evenement is uitnodigend voor jonge gezinnen, heeft veel ruimte voor ontmoeting en contact en 

past bij een hoger opgeleide doelgroep en lifestyle. Voor 2020 kreeg het evenement 61 punten. Op 

grond van de subsidieregeling vervallen de 20 punten voor een nieuw evenement of eerste aanvraag 

– maar kunnen er wel maximaal 10 punten worden toegekend voor de doorontwikkeling. Hierdoor 

scoort het evenement nu nog slechts 50 punten en komt daarmee niet voor subsidie in aanmerking.  

Het evenement heeft als gevolg van corona nog niet plaatsgevonden en door de subsidieregels komt 

het evenement door de score van 50 punten nu niet meer in aanmerking voor subsidie. Daarom 

geven wij het college in overweging om in dit bijzondere geval af te wijken van de 

scoringssystematiek en het evenement te beoordelen als ware het de eerste subsidieaanvraag. In dat 

geval komt de score uit op 60 punten en kan de gevraagde subsidie van € 3.000,- worden verleend.  

 
Boeremèrt Brouwhuis 

De Boeremèrt is een braderie met als thema oude ambachten. Vanaf 2020 wordt ook vooruit 

gekeken. De organisatoren hebben hiertoe contact gezocht met lokale ondernemers als Van 

Rijsingen, Legro substraten en Dekaarde. Zij nemen de bezoekers onder meer mee in nieuwe en 

duurzame technieken, waarbij het voorkomen van verspilling voorop staat.  

Beoordeling adviescommissie 

Puntenscore Categorie Maximale subsidie Subsidieaanvraag Subsidieadvies 

69 6 €5.000 €10.000 €5.000 

 
Net als voor 2020 scoort het evenement ook voor 2022 categorie 6, goed voor €5.000. De aanvraag 

ligt fors hoger. Wij merken daarbij op dat de kosten van de attracties aan de hoge kant zijn.  

 
De Braverun 

De Braverun is een obstaclerun: een hardloopevenement waarbij deelnemers een afstand afleggen 

van enkele kilometers en obstakels moeten overwinnen die op de route zijn geplaatst. De 

organisatoren willen het evenement laten doorgroeien naar meer dan 5000 bezoekers (waarvan 
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2000 deelnemers). Het bestuur wil het evenement verder laten groeien tot een robuust meerdaags 

evenement met veel betrokkenheid vanuit Helmond, en bezoekers uit het gehele land. Een 

evenement waarin sport en plezier centraal staat. Iedereen kan meedoen, waarbij de focus ligt op 

jongeren.  De organisatoren willen voor de editie van 2022 als Start/Finish-terrein het grasveld aan 

de oostzijde van het Warande park. Vanuit hier kan het evenement verder groeien met talloze routes 

voor hardlopen en ATB-fietsen richting Stiphout en Croy.  

Beoordeling adviescommissie 

Puntenscore Categorie Maximale subsidie Subsidieaanvraag Subsidieadvies 

91 3   (max 3 evenementen) €20.000 €30.000 €20.000 

 
Wij zijn verheugd dat er een nieuw onderkomen is gevonden, nu de opslag van de obstacles in de 

loods in Brandevoort niet langer mogelijk is. Dit sportevenement is namelijk een mooie aanvulling op 

het bestaande aanbod. Op basis van de score valt het evenement net als in 2020  in de categorie tot 

€20.000.  

 

Drakenboot Festival 

Het Drakenboot Festival bestaat uit vijf onderdelen 1) drakenbootraces op zaterdag en zondag 2) 

foodtruckfestival 3) muziek en amusement 4) activiteiten special gericht op de jeugd in het Jeugd 

Kwartier en 5) Podium voor netwerken voor ondernemers. Nieuw is de vrijdagavond met een podium 

voor Helmonds muzikaal talent en een live video verslag, waardoor het evenement live te volgen is 

op een groot scherm. De organisatoren willen gebruik maken van het Burgemeester Geukerspark. 

Naast de verplichte deelnemersbijdrage kunnen de deelnemers een vrijwillige bijdrage geven voor de 

goede doelen van de organiserende stichting, de Stichting Goede Doelen van de Rotary Club 

Helmond Regio.  

Beoordeling adviescommissie 

Puntenscore Categorie Maximale subsidie Subsidieaanvraag Subsidieadvies 

101 2   (max 3 evenementen) Maximaal € 25.000 €25.000 €25.000 

 

Dit evenement geeft veel reuring in het centrum, biedt een podium aan Helmonds muzikaal talent 

met medewerking van veel vrijwilligers. Wij zijn dan ook blij met de heldere mondelinge toelichting, 

de aanvullende financiële informatie en de toezegging dat er geen enkele euro subsidie naar het 

goede doel zal gaan. 

 

Festival Los Zand 

Het festival is een muziekevenement voor jongeren bij de recreatieplas Berkendonk. De opzet van 

het festival is gericht op de pijlers Muziek, Cultuur en Sport & Beweging. Het festival kent meerdere 

muziekareas en biedt ruimte voor een festival markt voor ‘Kunst en Sport & Spel’. Onder begeleiding 

van Helmond City Events kan een adviesraad van jongeren hun eigen festival in gaan vullen. De 

entree is verlaagd naar € 9,50. Het festival zal ook bij deze tweede editie samenwerken met een 

commerciële partij voor een evenement de dag voorafgaand aan dit festival. Door deze 

kostenbesparing is de haalbaarheid van dit festival een stuk groter. 
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Beoordeling adviescommissie 

Puntenscore Categorie Maximale subsidie Subsidieaanvraag Subsidieadvies 

113 1   (max 4 evenementen) € 30.000 €30.000 €30.000 

 

Wij vinden dit evenement een aanwinst voor jongeren, maar ook voor andere inwoners uit de stad 

en omgeving. De eerste editie had al een professionele uitstraling, de tweede editie is uitgebreider 

en ook weer mooi opgezet, iets dat wij als adviescommissie graag zien.  

 

Franse Markt 

De organistoren zien de Franse Markt als een markt voor kunst met een kleine k: schilderkunst, 

boetseren, beeldhouwen, handenarbeid, culinaire prestaties en muziek in verschillende vormen. 

Hiermee wordt volgens de organisatoren het wegvallen van een aantal cultuur manifestaties uit het 

verleden gedeeltelijk opgevangen.  

Beoordeling adviescommissie 

Puntenscore Categorie Maximale subsidie Subsidieaanvraag Subsidieadvies 

45 7 €0 €5.000 €0 

 

Het evenement scoort onvoldoende punten om in aanmerking te komen voor de gevraagde subsidie 

van €5.000. Het ingediende projectplan met begroting en de mondelinge toelichting hebben ons niet 

kunnen overtuigen van de kwaliteit van het evenement en de reuring die het evenement zal gaan 

geven. Twee voorbeelden van zaken die ons opvallen: de aanvragers laten veel liggen op het vlak van 

duurzaamheid en de verhuur van de marktkramen maken geen onderdeel (meer) uit van de 

begroting.  

 

Halve van Helmond 

Op 10 april vindt de tweede editie plaats van dit sportieve loopevenement (hardlopen en wandelen) 

voor Helmond en omgeving. Een serieuze wedstrijd als basis voor een laagdrempelig evenement, 

waarbij de twee organiserende verenigingen jong - oud, beginnend – gevorderd, recreatief-prestatief 

willen stimuleren om samen te gaan hardlopen of wandelen. De beleving van “samen sporten” en 

“trots zijn” in het “gezellige Helmond” zijn belangrijk in dit evenement.  

Beoordeling adviescommissie 

Puntenscore Categorie Maximale subsidie Subsidieaanvraag Subsidieadvies 

77 5 €10.000 €8.500 €8.500 

 
Wij kijken met veel waardering naar dit sportieve evenement van twee lokale verenigingen om 

gezamenlijk een hardloop- en wandelevenement te organiseren voor Helmond en omgeving. Iets dat 

beide verenigingen afzonderlijk niet lukt. De samenwerking heeft geleid tot een stevig evenement.  

Wij waarderen het streven om subsidie onafhankelijk te worden door de samenwerking met  

ondernemers en uit te groeien tot een regionaal evenement met de focus op Zuidoost Brabant.   
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Helmond Art Festival 

Na een succesvolle eerste editie van het Helmond Art Festival in 2021 - met een deelname van ruim 

70 beeldend kunstenaars en een groot aantal bezoekersaantal – wil de belangenvereniging 

Elzaspassage dit evenement op zondag 11 september 2022 organiseren.  

In deze editie kunnen de bezoekers weer kennis maken met de beeldende kunst, dansvoorstellingen, 

demonstraties, workshops, straattheater, straatmuzikanten en de culturele organisaties. In het 

centrum komen weer kramen waar beeldende kunstenaars hun ambacht en vak bij het publiek onder 

de aandacht kunnen brengen. Daarnaast willen de organisatoren in actie komen tegen 

laaggeletterdheid en krijgen de Bibliotheek Helmond-Peel samen met een aantal andere organisaties 

hiervoor een podium.  

Beoordeling adviescommissie 

 
 

Het evenement wordt door de ondernemers in het centrum gedragen. Uit de positieve reacties op de 

eerste editie blijkt dat dit evenement duidelijk iets toevoegt. Het is een goede impuls voor de vele 

goede kunstenaars en mooie culturele initiatieven en activiteiten die Helmond kent. Het evenement 

wordt verder uitgebreid en geeft een podium aan de Bibliotheek en andere organisaties voor de 

bestrijding van laaggeletterdheid.  

 

Huis van de Kerstman 

Stichting Kerststad Events wil in de periode na sinterklaas het centrum nog gezelliger en 

aantrekkelijker maken. De stichting wil Helmond de komende jaren neerzetten als een echte 

Kerststad. In 2021 is de eerste stap gezet met Het huis van de Kerstman in een leegstaand pand in de 

Elzaspassage. De stichting wil het event in 2022 verder uitbreiden, waarbij het langzaam opbouwen 

van dit (kerst)event met behoud van kwaliteit de voorkeur heeft boven het aanbieden van een grote 

hoeveelheid “net niet” activiteiten. Kwaliteit staat hoog in het vaandel om Helmond als Kerststad 

aantrekkelijker te maken voor zowel de Helmonders als mensen van buiten Helmond. Met de 

opgedane ervaring willen anderen nu graag aanhaken, waardoor de stichting hoopt en verwacht  dat 

er in 2022 nog meer samenwerking is met andere partijen. Voor de uitbreiding van dit event, is de 

stichting afhankelijk van onder andere beschikbare ruimte, sponsoring en subsidies.  De 

organisatoren geven aan dat als er voor 2022 onvoldoende middelen zijn, de stichting het 

evenement in 2022 niet kan of zal organiseren of zich zal beperken tot de activiteiten die financieel 

wel mogelijk zijn.  

Beoordeling adviescommissie 

Puntenscore Categorie Maximale subsidie Subsidieaanvraag Subsidieadvies 

111 1: max €30.000 €30.000 €30.000 €25.000 

 
Door de aanscherping van de coronamaatregelen is het huis van de kerstman maar kort te 

bezichtigen geweest en is de zelfgemaakte kerstkleding voor de deelnemende lokale muziek- en 

zanggroepen in de kledingkast van de kerstman blijven hangen.  Hiermee hebben de bevlogen 

organisatoren – met hun passie voor het kerstfeest – echter wel laten zien een zeer bijzondere 

kerstsfeer te kunnen creëren met een tot in de puntjes verzorgd huis van de Kerstman en de 

aankleding hun bewoners. Wij zijn onder de indruk van de uitvoering van dit event en de ideeën die 

Puntenscore Categorie Maximale subsidie Subsidieaanvraag Subsidieadvies 

79 5 €10.000 €9.500 €9.500 
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er zijn voor verdere uitbouw. Met de eerder verleende subsidie van € 30.000,- is er een 

basisinrichting voor het huis en kleding voor de bewoners en deelnemers aan dit event waar op 

voortgebouwd kan worden. De toezegging ligt er ook dat bij leegstand een leegstaand winkelpand 

gebruikt kan (blijven) worden. Wij zouden het dan ook betreuren als de organisatoren voor een 

andere locatie kiezen, waar de situatie gunstiger is.  

Omdat er al twee meerjarige subsidies zijn, kunnen er nog twee evenementen in aanmerking komen 

voor een subsidie van € 30.000,- (maximaal 4 evenementen in categorie 1). Met een score van 111 

punten zijn er twee andere evenementen die hoger scoren en schuift dit evenement door naar 

categorie 2 met een maximale subsidie van € 25.000,-.  

 

Jazz in Catstown 

Het evenement bestaat uit een streetparade, optredens op een podium en de gelegenheid voor 

jongeren om mee te kunnen spelen in een Jazzband. Het is de bedoeling om de streetparade en 

podiumoptredens jaarlijks uit te breiden. De aanvraag bevat een basisvariant met een klein podium 

op de Markt en twee varianten met een groter podium op het Havenplein, met een subsidieaanvraag 

van resp. € 10.763,-, € 23.561,- en € 29.447,-.  

De streetparade kan zonder al teveel organisatie jaarlijks (meermaals) plaatsvinden, zoals in het 

voor-  en het najaar. Omdat de Markt steeds meer publiek trekt door de uitbreiding van restaurants 

en terrassen, is het streven om in de basisvariant een klein podium te plaatsen aan het uiteinde van 

de Markt. De deelnemende orkesten kunnen hier (versterkt) optreden. Om groter uit te kunnen 

pakken kan bij uitbreiding van het evenement een podium op het Havenplein worden geplaatst.  

In borrelbar de Haven, de thuishaven van de Stichting Harbour Jazzclub, worden getalenteerde 

jongeren met muzikaal talent en enige ervaring uitgenodigd om mee te spelen met de Jazzband. 

Deze stichting, opgericht voor de organisatie van dit evenement, wil ook periodiek 

Jazzbijeenkomsten gaan organiseren. Ondernemers en particulieren kunnen als begunstiger lid 

worden en hebben hiermee dan gratis toegang.  

 
Beoordeling adviescommissie 
 

Puntenscore Categorie Maximale subsidie Subsidieaanvraag Subsidieadvies 

61 6 €5.000 €10.763 €5.000 

 

De score van het evenement komt uit op 61 punten en daarmee op een maximale subsidie van € 

5.000,-. Dit is lager dan de gevraagde subsidie van ruim € 10.000,- voor de basisvariant A.  De 

streetparade is een sterk onderdeel van dit evenement en kan door de ervaren jazzmuzikanten en de 

vele contacten makkelijk en goed worden geregeld. Dit is ook gebleken uit de proefeditie in 2019 en 

de editie in 2021. In vergelijking met het Blaasfestijn, dat een meerjarige subsidie heeft van € 

10.000,- is de organisatie en uitvoering van het hele evenement echter veel minder duidelijk en 

gestructureerd. Het aangevraagde subsidiebedrag van € 10.763,- voor de basisvariant vinden wij dan 

ook niet realistisch.  
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Minor 

Minor is een evenementcyclus voor jongeren van 12 t/m 17 jaar in de Geseldonk, al jarenlang 

georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers. Verschillende dj’s en andere artiesten zorgen voor de 

muzikale omlijsting. Omdat er geen alcohol wordt geschonken, kunnen de jongeren hier terecht voor 

een gezellige avond en contact leggen met andere jongeren. De meeste jongeren komen uit 

Helmond of uit de regio. De tickets kosten €3 en de consumpties zijn €1 per stuk. De organisatie doet 

er veel aan om de feesten ook toegankelijk te maken voor jongeren met een lichamelijke of 

geestelijke beperking.  

Beoordeling adviescommissie 

Puntenscore Categorie Maximale subsidie Subsidieaanvraag Subsidieadvies 

89 4 € 15.000 €10.000 €10.000 

 
Voor deze feesten is geen evenementenvergunning vereist en voldoet daarmee formeel niet aan de 

voorwaarden. Gezien de doelgroep, het doel en daarmee het maatschappelijke nut adviseren wij 

wederom om voor deze aanvraag een uitzondering maken. Deze feesten zijn een waardevolle 

aanvulling op het aanbod van de Helmondse evenementen. Wij zien deze organisatie als een pareltje 

in de Helmondse gemeenschap en weet wat ze willen en kunnen. Zo wordt er bewust gekozen voor 

de Geseldonk en niet voor een buitenlocatie, waarbij er veel meer tijd en menskracht nodig is om 

eenzelfde activiteit te organiseren.  

 

On the move 

Epic Youth heeft een aanvraag ingediend voor een game event als vervolg op een game event dat zij 

in het voorjaar van 2021 voor jongeren hebben georganiseerd. Via een zogenaamd Discord platform 

onderhouden zij contact met deze jongeren en daar kwam ook het verzoek naar voren om in de 

kerstvakantie/voorjaarsvakantie wederom digitale activiteiten te organiseren. In deze aanvraag staan  

wederom digitale activiteiten en spellen centraal, maar nu vooral gericht op lichamelijke beweging 

en een gezonde levensstijl. On The Move Helmond zal bestaan uit een Just Dance event, een fitness 

challenge, een Capoeira clinic, een yoga workshop, een street- en breakdance clinic en een kook 

workshop. Ondanks de winterstop/voorjaarsstop en de verminderde sociale activiteiten is er volgens 

de organisatoren op deze manier toch een grootschalig evenement dat jongeren vertier biedt, waar 

ze nuttige vaardigheden leren, in beweging zijn en waar ze sociale contacten en vriendschappen 

opdoen, alleen dan volledig digitaal en coronaproof. 

Puntenscore Categorie Maximale subsidie Subsidieaanvraag Subsidieadvies 

n.v.t. n.v.t.- n.v.t. € 3.800 € 0 

 

Evenementensubsidies kunnen in principe alleen worden verleend aan fysieke evenementen. Voor 

hun eerste aanvraag voor een game event in februari 2021 hebben wij geadviseerd een uitzondering 

te maken en is een incidentele subsidie verleend van € 4.000,-. Ondanks de Lock down met 

avondklok waarin weinig te doen was voor de jongeren kon er toen toch een grootschalig evenement 

plaatsvinden dat ‘jongeren vertier biedt, waar ze nuttige vaardigheden leren en waar ze sociale 

contacten en vriendschappen opdoen’.  

De situatie nu is een andere. Er is geen avondklok en jongeren kunnen nog steeds sporten en elkaar 

fysiek ontmoeten. Daarnaast is er inmiddels ook ander aanbod op het gebied van online activiteiten 
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voor jongeren (Helmond Hang-out). Wij zien dan ook geen reden om een uitzondering te maken voor 

deze activiteit.  

 

Schaatsen in Helmond 

Van 8 december 2022 tot en met 8 januari 2023 kunnen bezoekers uit Helmond en omstreken volop 

genieten van schaatspret midden op de Markt in Helmond. Iedere dag van de week kan men van ’s 

morgens vroeg tot ’s avonds laat terecht op een bijna 500m2 overdekte en gezellig aangeklede 

schaatsbaan. De gehele markt wordt in kerstsfeer aangekleed.  De ijsbaan is in twee overdekte 

schaatsvlakken, verbonden met een stukje ijs dat niet is overdekt en met een sfeervolle horecatent 

tussen de banen in. De bezoekers kunnen genieten van lekkere winterse hapjes en drankjes in de 

sfeervolle en verwarmde horecatent - verpacht aan een lokale horecapartij - met uitzicht op de 

schaatsbaan. De Kerstman zal regelmatig langskomen om dit winterse tafereel compleet te maken. 

In samenwerking met JIBB+ brengt de schaatsbaan de jeugd weer in beweging! Er zal regelmatig 

schoolschaatsen voor basis en middelbare scholen plaatsvinden op de markt. Vorige editie heeft de 

organisatie ongeveer 2500 schoolschaatsers mogen verwelkomen. Ook de kleinere kinderen zijn van 

harte welkom. Voor de 0 tot vierjarigen organiseren we het Peuterschaatsen op vrijdagen van 09.00 

tot 10.00 uur. Tijdens het Peuterschaatsen is zowel de toegang als de schaatsverhuur voor kinderen 

en hun begeleiders gratis. Er worden speciale middagen georganiseerd voor minima en 

rolstoelgebruikers, regelmatig zullen er clinics worden gegeven en kan er aan curling worden gedaan. 

Op de zondagen in december zal er een kleine sfeervolle kersmark rondom de ijsbaan plaatsvinden. 

Een sfeervolle markt met 20 kerstkramen die door lokale ondernemers zullen worden ingevuld. De 

markt is gratis te bezoeken. Openingstijden zijn dagelijks van 09:00 tot 22:00. Helmond City Events 

werkt met ruim 100 vrijwilligers van diverse pluimage en heeft als doelstelling om het schaatsen zo 

laagdrempelig en betaalbaar mogelijk te houden. Vanaf deze derde editie is duurzaamheid een 

doelstelling waar extra aandacht aan wordt  geven. 

Beoordeling adviescommissie 

Puntenscore Categorie Maximale subsidie Subsidieaanvraag Subsidieadvies 

114 1 (max 4 evenementen  € 30.000,- €30.000 €30.000 

 

Wij blijven dit een mooi en goed georganiseerd evenement vinden, dat breder is dan alleen het 

schaatsen. Naast het schaatsen voor de jeugd en jongeren heeft ook heel duidelijk een sociale 

component. Veel (oudere) inwoners ervaren de decembermaand als een sombere periode, waarin 

buitenshuis weinig te doen is. In combinatie met de gezellige aankleding van het plein en de andere 

kerstactiviteiten is de schaatsbaan een belangrijke ontmoetingsplek in deze periode. 

Wij waren dan ook zeer verheugd dat er voor de editie in 2021 een aanvullende subsidie is verleend 

en het evenement weer plaats kon vinden. Helaas bleek dit daarna toch niet mogelijk door de 

uitbraak van de omikronvariant.  

Ook nu komen wij uit op een score van 114 punten en daarmee op een subsidie van €30.000. Wij 

hopen van harte dat ook voor deze editie een aanvullende subsidie wordt verleend, omdat de 

maximale evenementensubsidie van € 30.000,- ontoereikend is voor dit evenement.   
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Triathlon Brabant 

Dit triatlon evenement met 1/8 en 1/4 triatlon, estafette en jeugdafstanden wordt voor de derde  

keer in en om de zwemplas in Berkendonk georganiseerd. Er is een sterke basis door het 

samenwerken met professionele en vrijwillige organisaties. De ambitie is om in 2023 of 2024 de 

organiserende stad te zijn van een van de NK triathlon onderdelen. De verwachting is dan ook dat er 

een groter aantal deelnemers van buiten de regio en zelfs een groter aantal vanuit het buitenland 

deel zal gaan nemen. 

 

Beoordeling adviescommissie 

Puntenscore Categorie Maximale subsidie Subsidieaanvraag Subsidieadvies 

79 5 € 10.000,- €10.000 €10.000 

 

Wij hebben waardering voor de professionaliteit en de open mind van de organisatie en de ambities 

die ze hebben. De score komt overeen met de gevraagde subsidie van € 10.000,-.  

 

UrbanMatterz  

Door halvering van de gemeentelijke subsidies (€ 50.000,- in 2019 naar € 25.000,- in 2020) is het voor 

de organisatie niet meer mogelijk om zich te blijven richten op de vele pijlers die zij al jaren 

omarmen.  UrbanMatterz gaat zich nu vooral richten op drie populaire speerpunten: Urban Music, 

Urban Dance en Urban Sports.  

Urban Music De buitenlandse bezoekers die Helmond op de Old Scool hiphopkaart plaatste, kwamen 
met name voor het muziekgedeelte. Daarom is gekozen om deze ontwikkeling te versterken en uit te 
breiden door een heel weekend Urban Music & Culture aan te bieden in De Cacaofabriek. 
 
Urban Dance In het najaar wordt een Dance weekend georganiseerd op het Speelhuisplein dat 
aansluit op het project ‘Heel Helmond danst’ en de Urban Dance Battle Brabant. In de sfeervolle 
arena kunnen dancecrews uit binnen- en buitenland de strijd met elkaar aangaan tijdens de 
Breakdance Battles en de Standup battles.  
 
Urban Sports Deze blijven in populariteit groeien. Samen met Stichting JIBB+, LEV groep en O.M.O.  
zetten zij diverse projecten op, zoals BMX clinics en clinics op de basisscholen. Er wordt nu 
toegewerkt naar een sterkere urban sports infrastructuur in de stad, zowel indoor als outdoor. Voor 
het najaar staat een Urban Indoor Sport gepland bij de overdekte locatie van We Jump Helmond. 
 
Door de hoge facilitaire kosten en de sterk verminderde subsidie kan het evenement UrbanMatterz 

niet meer onder de Traverse plaatsvinden. Daarom worden de urban sports gebundeld en 

aangeboden in een weekend op een Indoor locatie. Op die manier zijn er minder huurkosten en is 

het event ook niet meer weersafhankelijk.  

Voor het programma dat is ingediend wordt een subsidie aangevraagd van € 25.000,-.  Wat daarin 

ontbreekt is een weekendevent met buitenactiviteiten. Het moet namelijk gaan om een in 

vergunningsplichtig evenement, één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een 

evenementensubsidie. 

Na intern beraad heeft het bestuur ervoor gekozen om de indoor urban sport evenementen, het 

urban dance gedeelte (dat gepland stond op Speelhuisplein) en een deel van urban culture 

programma (graffiti o.a.) weer als één Urban Matterz festival te gaan organiseren bij de 



9 
Advies per evenement  

Cacaofabriek, zoals het in voorgaande jaren ook altijd plaats heeft gevonden. Het nadeel hiervan is 

wel dat de Urban Sports weer weersafhankelijk zijn en het  kostenvoordeel van bijna € 6.000,- 

vervalt. De subsidieaanvraag is daarom verhoogd naar € 30.000,-.  

  Beoordeling adviescommissie 

Puntenscore Categorie Maximale subsidie Subsidieaanvraag Subsidieadvies 

100 2 (max 3 evenementen) € 25.000,- €30.000 €20.000 

 

De score van 100 punten voor dit tweedaagse evenement is gebaseerd de ingediende aanvraag voor 

het jaarprogramma, de korte aanvulling én de positieve ervaringen uit de voorgaande jaren 

(projectplan, begroting en uitvoering).  Hiermee komt het evenement in aanmerking voor een 

subsidie van € 25.000,-.  

Omdat er in deze categorie al één meerjarige subsidie is, kunnen er nog twee evenementen in 

aanmerking komen voor een subsidie van € 25.000,- (maximaal 3 evenementen in categorie 2). Met 

een score van 100 punten zijn er twee andere evenementen die hoger scoren en schuift dit 

evenement door naar categorie 3 met een maximale subsidie van € 20.000,-.  

De adviescommissie ziet het belang van Urbanscene stimulering voor de jeugd, maar is gebonden 

aan de mogelijkheden die het subsidiekader biedt. Hierdoor is het alleen mogelijk om een 

evenement te subsidiëren en geen (jaar)programma. De adviescommissie realiseert zich dat deze 

subsidie van € 20.000,- ontoereikend is voor dit evenement en de resterende activiteiten uit het 

programma. De commissie hoopt dan ook op een bredere gemeentelijke benadering met de 

mogelijkheid van een aanvullende subsidie of zelfs aparte subsidie voor het (hele) jaarprogramma.  


