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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. 

GEMEENTE SCHAGEN 

ING 

AFD: 

6 NOV 2014 

Stuknummer : 14.116158 

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 
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