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postbus8 - Doorgest.: Fw: Brief voor gemeenten over de 500 euro regeling 

Van: 

Aan: 
Datum: 

griffie Schagen 
postbus8 
6-11-2014 9:14 Stuknummer: 14.116184 

Onderwerp: 

Bijlagen: 
Doorgest.: Fw: Brief voor gemeenten over de 500 euro regeling 
brief susidie gemeenten.docx 

Graag inboeken en kopie naar de raad. 
GEMEENTE SCHAGEN 

Met vriendelijke groet, ING " 6 NOV 20U 

Griffie gemeente Schagen AFD: 
Postbus 8 1 ——m 
1740 AA SCHAGEN 
0224-210400 
ariffie@schagen.nl 

>>> "Co Wiskerke" <j.wiskerke@quicknet.nl> 5-11-2014 17:07 >>> 
Verzoeke deze brief ook naar de raad te sturen s.v.p. en bij de ingekomen brieven voor de 
betreffende raad te vermelden. 

Hartelijk dank. 

De schrijver van de brief wist dit niet en dacht dit automatisch bij de raad zou komen, vandaar, 

groet, Co 

From: Plof Straatman 
Sent: Wednesday, November 05, 2014 3:45 PM 
To: i.wiskerke 
Subject: Brief voor gemeenten over de 500 euro regeling 

Beste meneer J. Wisekerke 

Dit is de brief die ik naar de gemeenten heb gestuurd. We hebben een debat gehad met Meneer 
Ben Blonk afgelopen donderdagavond, hij was het met ons eens dat de 500 euro grens eruit 
gehaald moet worden om kleine verenigingen ook bestaansrecht te geven. Hij zou het met de 
gemeenteraad overleggen en opnemen in het debat hierover. Wij gaan morgen naar de 
sportadviesraad daar ga ik het nog een keer voorstellen en hun hebben een afspraak met de 
gemeente over subsidiebeleid. 

Mocht u nog vragen hebben kunt altijd mailen of bellen 0224 214710 ļ 06 23960178 

met vriendelijke groet, 

Lharisa Straatman 
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Geen virus gevonden in dit bericht. 
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com 
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Rebound'84 
Eksterstraat 104 
1742 EW Schagen 

Schagen, 3-11-14 

Gemeenten Schagen 
T.A.V. Burgemeester en Wethouders 
Postbus 8 
1740 AA Schagen 

Betreft: De grens van C 500,- op subsidie voor jeugdleden. 

Geachte Burgemeester en Wethouders, 

In het subsidie plan staat dat ieder kind recht heeft op C 23.50 subsidie per jaar bij deelneming aan 
een activiteit. Echter er wordt ook een grens gesteld van minimaal C 500,- dit is plus/minus 23 
leden, hieronder ontvangt de veringing geen subsidie. Als deze grens gehanteerd wordt dan zal dit 
de doodsteek zijn voor vele kleine verenigingen. Veel van de huidige zaalverenigingen zitten net 
boven of onder deze grens. Dit houd in dat de te kleine verenigingen geen meer subsidie krijgen 
maar wel de jeugdleden hebben en de kosten. Ook gaat de gemeente bezuinigen op de zalen 
(C 65.000 perjaar)en is de zaalbeheer overgegaan naar een professionele organisatie, wat 
betekend dat de zaalhuur flink omhoog zal gaan. Geen subsidie plus verhoogde zaalhuur betekend 
voor veel verenigingen dat ze een enorme contributie verhoging moeten doorvoeren wat weer 
betekend dat er leden van de sport afgaan omdat ze dan niet de contributie kunnen betalen. Dit 
staat haaks op de doelstelling van de gemeenten, die stelt dat ze inzetten op de jeugd op beweging 
en ontwikkeling. Maar met deze maatregel bereiken ze dat er minder kinderen gaan sporten en dat 
er minder verenigingen overblijven. Straks kan de jeugd niet meer sporten waar ze willen maar 
kunnen alleen nog sporten op de grotere sportverenigingen. 

Het bestuur van Rebound'84 stellen dat elk kind in Schagen recht heeft op subsidie ongeacht welke 
sport hij/zij doet. Dit hebben wij ook ingebracht in het Ridderzaaldebat van donderdag 30 oktober, 
wij hebben gesproken met Ben Blonk deze zou onze stelling nog bespreken met de gemeenten. 

Wij hopen als kleine zaalclub dat u het in de raad wil bespreken en hopen dat elk kind zijn recht op 
subsidie behoud ongeacht welke sport hij kiest en de kleine clubs hun bestaansrecht. 

Met een sportieve groet, 

Bestuur Rebound'84 

Lharisa, Olof Straatman 

Martine Meijering 


