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Geachte bestuurders,

Ik citeer een alinea uit de cultuurnota waar het Airborne betreft: 

‘ De Airborneactiviteit die het meeste publiek trekt is zonder twijfel de Airborne 

Wandeltocht, met gemiddeld 30.000 wandelaars én 30.000 bezoekers. Dit 

evenement maken we toekomstbestending door met de organisator de Politie 

Sportvereniging Renkum de samenwerking voor de komende jaren vast te 

leggen in een convenant’.

Een andere alinea: 

‘Ook binnen de kernkwaliteit Airborne leggen we de verbinding met de 

kunstenaarsgemeente Renkum. Tijdens de Airborne Wandeltocht organiseert 

Scarabee ook ArtBorne, kunst met als thema herdenken, vrijheid en democratie,  

op het snijvlak van cultuurhistorie, landschap en kunst’.

Dit is niet de verdienste van de gemeente. 

Scarabee organiseert en krijgt € 10.000 subsidie van de gemeente maar de 

organisatie van de wandeltocht geeft toestemming om projecten uit te voeren 

aangezien het hele project zich op ons evenemententerrein bevindt. 

Onze redendaarvoor; het verhaal moet verteld worden. Nu en in de toekomst.

Ik zei eerder al dat de gemeente, door het sluiten van het convenant, de 

wandeltocht toekomstbestendig te maken. 

En dat toekomstbestendig is geen eenvoudige zaak.

Wij zien ons geplaatst voor steeds meer uitgaven in, met name, het verkeer.

Konden wij in 2010 nog volstaan met een post verkeer van € 8.100,- inmiddels 

zijn we gestegen naar € 29.000,- . € 19.500,- wordt betaald aan (beroeps) 

verkeersregelaars. 

Een voor ons exorbitant bedrag en eigenlijk niet meer op te brengen.



U weet ongetwijfeld ons verlies nog van € 60.000,- in 2015 waar wij geplaagd 

werden door het slechte weer. We hebben dus enorm ingeleverd.

Het afgelopen jaar heeft ons helaas ook geen winst opgeleverd. Daar waar wij 

zo hoopten onze reserves weer wat te kunnen aanvullen werden wij wederom 

(zij het veel geringer) met een verlies geconfronteerd.

 Aan welke regels moeten wij voldoen om ook in aanmerking te komen voor 

een subsidie. 

 Wij houden de herinnering aan 1944 levend

 Wij verwelkomen veteranen

 Wij hebben educatieve programma’s voor de jeugd

o In groep 7 is er jaarlijks een tekenwedstrijd en dit jaar voor het 

eerst een gedichtenwedstrijd. E.e.a. voorafgegaan door een 

geschiedenisles van een ooggetuige

o Onze verkeersregelaars die wij o.a. betrekken va het ROC krijgen 

van ons een geschiedenisles voorafgaand aan de wandeltocht

o Op de dag zelf hebben we een prijsvraag voor de jeugd zodat ze op 

deze manier betrokken worden bij de geschiedenis

Als er nog meer criteria zijn waar we aan moeten voldoen dan hoor ik deze 

graag.

De bodem  is voor ons zo ongeveer bereikt. Nog een slechte editie en wij 

kunnen dan samen vrezen voor het voortbestaan van de Airborne Wandeltocht. 

En dat mag en kan toch niet de bedoeling zijn.

In de gesprekken die wij voerden met de provincie en het Vfonds wordt iedere 

keer gevraagd naar de subsidie die de gemeente bijdraagt. Ik kan u vertellen dat 

wij daar met plaatsvervangende schaamte zitten zo af en toe.

Een paar jaar geleden heb ik een pleidooi gehouden tijdens de 

gemeenteraadsvergadering. 

Het argument van de gemeente was toen o.m. dat de organisatie financiële 

ondersteuning gaf aan verschillende projecten (bij een positief resultaat).

Ik kan u geruststellen; dat argument is er niet meer.

Wij hebben geen geld meer om projecten te steunen.



Het argument om dan de prijs van de kaartjes maar te verhogen kan ook 

vervallen; dat is inmiddels gedaan.

Waar wij wel voor blijven instaan is de financiële ondersteuning van de komst 

van de veteranen; daar begroten wij jaarlijks op. Het bestuur is unaniem van 

mening dat die oorspronkelijk gedachte MOET blijven bestaan.

Een aantal jaren geleden toen de gemeente in zwaar weer kwam is onze 

subsidie van € 16.000,- ingetrokken. Wij hadden er begrip voor en hebben niet 

geprotesteerd. Voeg daarbij dat de schoonmaakkosten nu ook voor onze 

rekening komen sinds vorig jaar dan komt daar nog eens zo’n € 15.000,- bij.

Dat is € 31.000,-, deze moeten we zelf ophoesten. Tel daar nog eens € 29.000,- 

verkeerskosten bij op dan is dit € 60.000,- . 

Wij vechten voor de Airborne Wandeltocht  om deze zo gezond mogelijk te 

houden. Met de herdenkingsgedachte als groot goed verzoek ik u dringend uw 

standpunt in deze in heroverweging te nemen.

U geeft aan dat u de wandeltocht ‘toekomstbestendig’ wil maken. Wij vragen 

ons af of we dat alleen moeten doen.

Dank u wel

Wilma Luckel

Voorzitter PSV ‘Renkum’

Organisator Airborne Wandeltocht


