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DIV - subsidiebeleid E . Mui-van Baar 

Van: John Ursem <ursemjohn@gmail.com> 
Aan: <secretariaat.samenleving@schagen.nl> 
Datum: Maandag 27 Oktober 2014 23 : 
Onderwerp: subsidiebeleid E. Mui-van Baa 

38 Datum: Maandag 27 Oktober 2014 23 : 
Onderwerp: subsidiebeleid E. Mui-van Baa ]GE MEENTE SCHAGEN 

Geachte mevrouw Mul, 

ING 2 7 OKT 2014 

Geachte mevrouw Mul, AFD: ļ 

Langs deze weg wil ik namens de paard rij vereniging 
voor gehandicapten "De Vrije Teugel" onze 
teleurstelling uitspreken voor de wijze waarop u 
voornemens bent om het subsidiebeleid aan te passen. 

A l zo'n 34 jaar is onze vereniging actief in het op zo 
verantwoord mogelijke wijze de gehandicapte 
medemens ( 24 in totaal) op een plezierige en 
therapeutisch verantwoorde wijze te laten paard- en 
pony rijden. 

Onze leden zijn afkomstig uit onder andere Opmeer, 
Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk en Schagen en 
betalen maandelijks afhankelijk van de leeftijd 6 23,00 
tot 6 26,00 per maand aan contributie. 
U zult inmiddels als geen ander weten dat het 
besteedbaar inkomen van onze doelgroep de laatste 
jaren al dermate is aangepast dat een oplossing in de 
vorm van contributieverhoging niet kan! 
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Wij zijn al zo'n 20 jaar in staat gebleken om het 
jaarlijks exploitatietekort van rond de 6 4.000,00 tot 6 
6.000,00 te dichten door initiatieven als steun en 
donateur kaarten acties, bijdragen uit de gemeenten 
waar onze cliënten afkomstig zijn. 

Vrijwel elke gemeente draagt jaarlijks een bescheiden 
deel bij in de kosten en mede door deze weliswaar 
bescheiden bijdragen houden wij ons het hoofd boven 
water. 

We praten hier dus niet over een doorsnee 
sportvereniging of paard rij vereniging, maar een club 
waar tot voor kort onze eigen gemeente maar wat trots 
op was.... 
We ontvingen in de "guldens-tijd" jaarlijks rond de f 
800,00 
Vervolgens gaat de gemeente bezuinigen waardoor we 
automatisch in het vacuüm belanden waardoor de 
gemeente de kraan dus dicht mag draaien. 

Vrijwel elke Waarlander is zó trots op ons "locale 
aangepaste sportactiviteit" dat men de steun en 
donateur kaart verkoper vrijwel nimmer de deur wijst. 

Wij als bestuur van dit idealistische clubje, wat nog 
vorige jaar een veer in zijn achterste kreeg van ons 
eigen voormalig burgervader.... voelt zich méér dan 
ernstig te kort gedaan door haar "eigen nieuwe 
gemeente"... 
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Het meest pijnlijke voor ons is dat de SASV te 
Schagen blijkbaar gewoon een v i j f en een half duizend 
euro bli jf t ontvangen.... 
We hebben recent een 4-tal nieuwe leden mogen 
begroeten vanuit de Schar.... Met het subsidiebeleid 
van Heerhugowaard (11 leden), Langedijk en Opmeer 
in het achterhoofd kunnen we wellicht als "in de 
Gemeente Schagen gevestigde idealisten" wat 
kritischer gaan kijken uit welke gemeente we onze 
cliënten bij voorkeur willen aannemen. 

Het begrip sociale samenleving heeft als dít doorgaat 
voor ons als vereniging in Schagen haar betekenis 
verloren. 

We hopen als bestuur met al haar vrijwilligers en 
leden, dat de gemeente ten aanzien van onze 
vereniging ( geen paardensport - maar aangepaste 
sport) haar mening zal willen herzien! 

Ik zou het enorm op prijs stellen als onze vereniging 
op het gemeentehuis wordt uitgenodigd om u nog eens 
uit te leggen wáárom een gemeente met gepaste trots 
een vereniging als de onze ( financieel) zou moeten 
blijven koesteren! 

Met vriendelijke groet, 
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namens "De Vrije Teugel" 

J.H. Ursem í penningmeester ( sinds 1981) 
Veluweweg 46, 
1738 BE WAARLAND 

Tel 0226-422563 
Tel. 0226-820995 
Mobiel 06-13602001 
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