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Wij hebben kennisgenomen van het subsidievoorstel 2016 sport. Hierin zien wij dat voor de zwemsport
subsidies zijn opgenomen voor de Watervrienden van EUR 3.172,50 en voor ZV Aquarius van EUR 1.621,50.
Daarnaast is aangegeven dat beide verenigingen tezamen nog EUR 18.000 als vast bedrag ontvangen. De
totale subsidie die beide verenigingen ontvangen daalt hiermee van EUR 30.892 naar EUR 22.794, zijnde
2696.
Allereerst danken wij de Gemeente voor de toezegging van een extra subsidie ter compensatie van het dure
sportfondsenbad waaraan de beide verenigingen verbonden zijn.
Naar aanleiding van het voorstel hebben wij tevens een aantal vragen en opmerkingen, waarop u ons
hopenlijk antwoord kunt geven:
1)

In het eerste voorstel was opgenomen dat ZV Aquarius zelfstandig een extra "lump sum" subsidie
zou krijgen van EUR 20.000. Tijdens de laatste bijeenkomst hebben de Watervrienden en Aquarius
aangegeven dat door de verwachte verhoging van de zwembadhuur, de Watervrienden ook een
eigen lump sum subsidie nodig heeft. Tot onze verbazing is in het nieuwe voorstel de lump sum
subsidie verlaagd t o t EUR 18.000 en moeten de verenigingen deze delen. Kunt u ons nader

2)

3)
4)

informeren waarom de gemeente t o t deze keuze is gekomen?
Bij het bedrag van de lump sum subsidie staan de namen van de Watervrienden en Aquarius
vermeld, zonder nadere uitleg. Wij gaan ervan uit dat gemeente ervoor heeft gekozen dat beide
verenigingen zelf onderling moeten bepalen hoe het bedrag moet worden verdeeld. Wij waren
verbaasd dat de gemeente deze verantwoording bij verenigingen zelf neerlegd, zonder nadere
toelichting. Recent zijn we bij elkaar gekomen en hebben oplossing voor de verdeling gevonden.
Graag vernemen we van u hoe het proces nu verder gaat.
Voor hoeveel jaar staat de lump sum subsidie vast?
Op welke wijze gaat de gemeente de subsidie overmaken. Wordt de lump sum subsidie naar een
vereniging overgemaakt, die dan een deel moet doorstorten?

In afwachting op uw reactie op de door ons gestelde vragen.
Riaart Engeldorp, Voorzitter ZV Aquarius
Johan Stam, Voorzitter de Watervrienden

file-J//C:íüsers/Solanan/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/545C904Dgemshgdomainge... 7-11-2014

