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Van:
Aan:

Stuknummer: 14.116735

Ellen Kuilboer <penningmeester.tvboerenslag@gmail.coi<secretariaat.samenleving@schagen.nl>

Onderwerp: subsidiebeleid
Geachte heer, mevrouw
Door persoonlijke omstandigheden is mijn reactie te laat.
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Omdat het om het belang van de vereniging gaat wil ik u toch verzoeken deze mee te
nemen.
Binnen onze vereniging wordt uw subsidie direct gebruikt om de kosten van de
tennislessen voor de jeugd redelijk te houden. Op deze manier kunnen alle jeugdleden in
de zomer voor de helft van het geld hun lessen volgen, wat even goed voor veel ouders
nog een substantieel bedrag is.
Door het wegvallen van de subsidie zullen deze lessen volledig door de ouders betaald
moeten worden met als gevolg dat het voor een deel te duur zal zijn. Bij een grote
vereniging valt dat niet op. Bij een kleine verenigingen des te meer. De jeugdleden, 15 in
getal, zijn zelf erg actief om andere sponsorgelden te vinden, maar op een klein dorp valt
dat niet mee, want er zijn heel veel activiteiten die door het wegvallen van de subsidie
ondersteuning nodig hebben van het bedrijfsleven (ook al klein) en de bewoners. De 80
senior leden zijn ook niet in staat om deze subsidiegelden op te vangen. Ook voor hen is
het niet mogelijk om ruim 1300 euro op te vangen. Zij leveren een meer dan ruime bijdrage
in tijd en activiteit om zo de club mooi en in orde te houden, denkt u aan onderhoud van
kantine en banen.
Ik hoop dat u begrijpt dat het laten verdwijnen van de subsidie voor een kleine vereniging
een doodssteek kan betekenen. Zeker de jeugd op kleine dorpen heeft niet zo maar een
alternatief. Een kind van hier kan niet alleen even naar Schagen om te tennissen en is dan
afhankelijk van ouders van wie verwacht wordt dat ze hun steentje bijdragen aan de
maatschappij door o.a. vrijwilligerswerk naast hun baan en het opvoeden van kinderen.
Een vereniging als de onze heeft een functie in de leefbaarheid van een dorp.
Ik verzoek u dringend dit in uw overwegingen mee te nemen.
Met vriendelijke groet
Ellen kuilboer, penningmeester
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