
¥ 
Memo 

 

Datum: 10 augustus 2015 

Aan: Commissie Bestuur en Middelen  

Van: Marcel Karhof, Stadspartij Den Helder 

Onderwerp: Aanvullende gegevens The Passion 

 

 

In aanvulling op mijn eerdere agenderingsverzoek van 20 juli 2015, dat mede namens de fractie van het 

CDA is ingediend, doe ik u ten behoeve van de behandeling de volgende informatie toekomen: 

 

Door middel van fondsenwerving proberen we de bijdrage vanuit de gemeente zo laag mogelijk te houden.  

Ons comité van aanbeveling bestaat uit: mevrouw C. van den Hoff (directeur Den Helder Airport) de heer 

P. Kolff (directeur Port of Den Helder) en de heer R. Verkerk ( Commandant Zeestrijdkrachten). Ieder van 

het comité werkt vanuit het eigen netwerk om sponsors voor dit evenement te vinden. Dat het momenteel 

vakantie is, geeft natuurlijk een lichte remmende werking. Generaal Verkerk heeft vanuit de Koninklijke 

Marine alle medewerking toegezegd in materiaal en mensen. De wervingsbrief die is verspreid (en in nog 

meer aantallen zal worden verspreid), heeft ertoe geleid dat er op dit moment al toezeggingen zijn van 

meer dan € 30.000,--. Bij de Stichting Ondernemen aan Zee is een aanvraag voor een bijdrage uit het 

ondernemersfonds gedaan van € 100.000,--. In de provincie wordt door de ChristenUnie aandacht 

gevraagd voor dit onderwerp en probeert men ook vanuit die zijde fondsen voor dit unieke project te 

werven. De beide Helderse Statenleden heb ik benaderd om de actie van de ChristenUnie warm te 

steunen. Als inspreker in de commissievergadering komt Vlootpredikant dominee Fred Omvlee. 

 

Waarom dan toch garantie vragen aan de gemeente? De besluitvorming over de locatiekeuze zal eind 

deze maand gebeuren. Vóór die tijd hebben we nog geen zekerheid over de sponsorbedragen, 

provinciebijdrage, ondernemersfonds en andere geldelijke bronnen. Het comité van aanbeveling, het 

bestuur en de initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat deze kans niet nogmaals voorbij komt. De hele 

productie kost ruim 1,5 miljoen waarvan de gastgemeente 10% betaalt. Natuurlijk is dit een heel groot 

bedrag maar de mediawaarde van The Passion is meerdere miljoenen, de bezoekers zijn goed voor 

uitgaven van € 647.000,-- op de dag zelf. En dan praten we nog niet over de uitgave die de 

productiemaatschappij zelf doet aan bijvoorbeeld hotelovernachtingen. 

 

Met de commissie en het college/de wethouder willen we bespreken wat er verder voor nodig is om dit 

zeer aansprekende project naar Den Helder te halen, mede met inachtneming van de deadline die er is 

met betrekking tot de locatiekeuze. 

 

 

Marcel Karhof 


