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Betreft; bezwaar tegen voorstel afschaffing subsidie 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij dient het bestuur van Stichting KIVAS bezwaar in tegen de voorstellen voor 
afschaffing van de subsidie. Wij zijn het oneens met de voorgenomen verlaging van onze 
subsidie tot nihil. Hieronder willen wij aangeven waarom wij vinden dat de voorgestelde 
subsidieverlaging voor Stichting KIVAS in onze ogen niet reëel is. 

Waarom het bestuur van stichting KIVAS van mening is dat het onterecht is om 
KIVAS met omliggende timmerdorpen te vergelijken in het kader van het 
harmonisatiebeleid. 

KIVAS organiseert een huttenbouwdorp in Schagen, niet in de kleinere omliggende 
dorpen. In de kleinere omliggende dorpen zijn de huttenbouwdorpen kleinschaliger. In de 
kleinere omliggende dorpen is meer steun van de lokale bewoners en ondernemers, 
zowel in materiële als in financiële zin en met inzet van t i jd (vr i jwi l l igers). In de 
omliggende dorpen is nu eenmaal meer onderlinge binding en betrokkenheid tussen de 
bewoners dan in de stad Schagen. 

Voorbeeld 1 : 
Agrariërs leveren hout, en nemen dit weer terug na afloop van het huttenbouwdorp. 
Soms wordt het nog in brand gestoken. KIVAS heeft een dusdanige hoeveelheid hout 
nodig, dit komt niet bij agrariërs vandaan omdat die amper in Schagen aanwezig zi jn. Bij 
enkele bedrijven in Schagen kunnen wi j hout afnemen, echter dienen wij dit zelf op te 
halen en op te slaan, wat voor KIVAS onmogeli jk is. De tendens is dat het steeds lastiger 
wordt om geschikte vri jwil l igers te vinden en opslag van hout kost alleen maar meer 
geld. Dus zijn wij genoodzaakt elders hout vandaan te halen en weer af te laten voeren 
omdat het niet in brand gestoken mag worden. Dit zal alt i jd geld blijven kosten. Kosten 
die omliggende dorpen soms niet hoeven te maken. 



Voorbeeld 2: 
Sommige t immerdorpen in omliggende dorpen worden vaak georganiseerd bij een 
gebouw waarin toi letten aanwezig zi jn. Het is voor de KIVAS geen doen om met ruim 400 
kinderen en 50 vri jwil l igers gebruik te maken van het ene toilet in de accommodatie van 
de Magnusrijders. Dit hebben wij reeds aangegeven bij de ontwikkeling van het 
i jsbaanterrein, hier is echter geen gehoor aan gegeven. Derhalve dienen wij wc-units te 
huren die wi j meerdere keren laten legen en reinigen i.v.m. de hygiëne. Dit geeft voor 
KIVAS extra kosten die andere t immerdorpen mogeli jk niet hoeven te maken. 

Voorbeeld 3: 
Sommige t immerdorpen kunnen hun inventaris stallen bij agrariërs en dorpsbewoners. 
KIVAS huurt een garagebox omdat wij voor opslag niet gratis of voor minder geld (in 
verhouding met het risico) elders terecht kunnen. Wij hebben bij de ontwikkeling van het 
i jsbaanterrein aangegeven prijs te stellen op opslagcapaciteit. Hier is geen gehoor aan 
gegeven. Dit geeft voor KIVAS extra kosten die andere t immerdorpen mogeli jk niet 
hoeven te maken. 

Waarom KIVAS subsidie nodig heeft en zal blijven hebben om voort te kunnen 
bestaan. 

Er is bij de ontwikkel ing van het i jsbaanterrein niet voldoende rekening gehouden 
met onze verzoeken. 

- Diensten die KIVAS inhuurt zijn niet alti jd met samenwerking en/of ruil te betalen, 
hiervoor zal grotendeels gewoon met geld betaald dienen te worden. 
Het wordt steeds lastiger om geschikte vri jwil l igers te vinden. De huidige 
bestuursleden en medewerkers hebben gewoon een ful l t ime baan en/of gezin en 
kunnen zich derhalve niet 24 uur per dag inzetten voor KIVAS. 
KIVAS heeft reeds 10 jaar geleden een grote bezuinigingsronde gemaakt omdat 
de subsidie al ruim 25 jaar niet is geïndexeerd. 

- Gemeente Schagen geeft aan dat het eventueel wel wil faci l i teren, echter hebben 
wij een compleet tegengesteld bericht vernomen van Openbare Werken inzake het 
' lenen' van rolcontainers en dranghekken en dergeli jke. Indien wij elders deze 
zaken dienen te huren hebben we alleen maar meer geld nodig dan voorheen. 
Tevens is het faciliteren voor wat betreft het i jsbaanterrein naar mening van het 
bestuur van KIVAS mislukt (met uitzondering van een vast terrein) . 
De toegangskaarten voor de kinderen kunnen niet verdubbeld worden i.v.m. de 
koopkracht van sommige gezinnen. Juist voor deze gezinnen is KIVAS ontstaan, 
om kinderen toch een vakantie te kunnen geven als ouders geen geld hebben om 
op vakantie te gaan. 

Het bestuur van Stichting KIVAS begri jpt dat er bezuinigd dient te worden, maar om de 
subsidie geheel naar nihil te verlagen vinden wij te rigoureus. Wij zouden het 
huttenbouwdorp gerust met minder geld kunnen bli jven organiseren, maar zonder enige 
subsidie gaat dat niet lang meer lukken. 

Hoogachtend, 

Stichting KIVAS 

(namens het bestuur) 
M.P. Jansen 
Penningmeester 




