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Geachte heer/mevrouw, 

GEMEENTE SCHAGEN 

ING 6 NOV 20U 

A F D : 
Het bestuur van de scouting Ridder Magnus Groep heeft tijdens een vergadering het subsidiebeleid varrde - ' 
Schagen besproken. Tijdens deze vergadering zijn we tot de conclusie gekomen dat het bedrag wat de scouting groep 
in mindering krijgt ten opzichte vorige jaren, niet gaat rond komen met de begroting. 
De halvering van het subsidie bedrag heeft grote invloed op het groot onderhoud van het clubhuis, het spelaanbod aan 
de kinderen en de afdracht naar Scouting Nederland. Ook deze contributie wordt elk jaar steeds hoger. 

Tijdens de informatie avonden over het subsidiebeleid kwam de besparing van 30oZo ter sprake op het budget waaruit 
wij onze subsidie betaald wordt, tevens kwam uit de avonden naar voren dat er voor jongeren nog wel subsidie 
beschikbaar was maar dat er met name voor oudere gekort wordt. 
Groot is onze verbazing dan ook dat wij met ruim 500Zo gekort worden.Tevens kon men ons niet vertellen of 
de subsidie de komende jaren C 1000 blijft of dat het in 2017 C 500 wordt of zelfs in 2018 naar C 0 gaat. 

De contributie van de leden fors verhogen is geen optie. Onze doelstelling is om voor alle kinderen, ook uit gezinnen 
met een kleine beurs, een mogelijkheid te geven om aan scouting deel te nemen. Een huurverhoging aan onze 
huurders is ook geen optie, omdat ook zij met dit huidige subsidiebeleid te maken hebben. 
1Als wij geen huurders hebben, heeft de scouting geen bestaansrecht meer. 

Graag willen wij met de gemeente om tafel om de voorgestelde subsidie te bespreken, en de mogenlijkheid de huur en 
opstalrecht voor de grond (waarop het clubhuis staat) kwijtgescholden of aan te passen naar een lager bedrag. Wij 
zien graag een uitnodiging voor een gesprek te gemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Stichtingsbestuur RMG Schagen 

Dhr M de Moei. 
Penningmeester. 

Groepsbestuur 

Dhr CJ Riemens. 
Voorzitter. 

Dhr M. Hees. 
Algemeen lid. 

Dhr H. Deuling 
Spelleider 

Mevr. MP Eijk 
Algemeen lid 
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