
Stichting jeugd– en jongerenwerk HYKSOS 
 
Geacht college van burgermeester en wethouders, 
 
Hierbij dient Stichting  jeugd- en jongerenwerk Hyksos een zienswijze in omtrent het 
subsidiebeleid van de gemeente Schagen. Zoals opgenomen in het voorstel 
beleidsuitgangspunten subsidies, punt 15 koppeling met accommodatiebeleid heeft het 
nu voorliggende subsidiebeleid grote gevolgen voor de toekomst van de Hyksos. 
 
Tot op heden ontvangt de stichting een subsidiebijdrage voor het organiseren van 
activiteiten voor jongeren in de Hyksos. Daarnaast ontvangt de Hyksos ook een apart 
subsidiebedrag bestemd voor het onderhoud van het pand en de bijbehorende vaste 
lasten (verzekeringen, belastingen, gas, water, licht etc.). 
 
Volgens het voorstel zou de Hyksos alleen nog in aanmerking komen voor de 
activiteitenbijdrage. Het bestuur van de Hyksos wil graag inzicht in de totstandkoming 
van het nu voorgestelde subsidiebedrag. Waar is dit op gebaseerd? Is er onderzocht 
welke vaste lasten de diverse jongerenverenigingen hebben? Wij zijn helaas niet 
benaderd in de beginfase. Wellicht was het wenselijk geweest om in een voorstadium in 
overleg te treden met de diverse jongerenverenigingen om bij hen te informeren naar de 
inkomsten en uitgaven. Graag hadden wij dit toegelicht.  
 
De korting van 65% op het subsidiebedrag heeft tot gevolg dat er een groot gat ontstaat 
in de jaarlijkse begroting van de Hyksos. De stichting is op dit moment bezig om te 
onderzoeken op welke wijze er gelden via andere manieren binnen gehaald kunnen 
worden, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de lidmaatschapsbijdrage, verhoging 
zaalhuur (bijdrage en frequentie) en fondsenwerving. Daarnaast heeft de stichting de 
afgelopen periode geprobeerd om de energiekosten te verlagen, er is geïnvesteerd in 
duurzame producten (o.a. led verlichting). Echter voorzien wij dat wij met 
vooromschreven voorbeelden niet voldoende inkomsten kunnen genereren en/of kunnen 
besparen om het weggevallen bedrag op te vangen.  
 
De stichting heeft een reserve welke bestemd is voor onderhoudswerkzaamheden aan 
het pand (o.a. vernieuwen van de dakgoot, vervanging (beschadigde) dakpannen en 
vervanging van de cv-ketel). Indien de stichting het nu voorliggende subsidiebedrag zal 
ontvangen is zij genoodzaakt om hier middelen uit te halen voor de algemene dekking. 
Dit zal uiteindelijk resulteren in een slecht onderhouden pand, met alle gevolgen van 
dien, ook op het gebied van veiligheid. 
 
Graag willen wij u verzoeken om een bedrag van € 6.200,- op jaarbasis beschikbaar te 
stellen aan Stichting jeugd- en jongerenwerk Hyksos. Dit om de hierboven genoemde 
situatie te voorkomen. Wij vragen u ons verzoek te beoordelen. 
 
De vrijwilligers van Stichting jeugd- en jongerenwerk Hyksos gaan er vol enthousiasme 
tegenaan, met als doel de jongeren in en rond Callantsoog de mogelijkheid te bieden zich 
te ontplooien door de activiteiten en voorlichtingsavonden die wij speciaal voor hun 
organiseren. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u inzicht wenst in de 
financiële gegevens, dan verwijzen wij u naar de reeds ingediende subsidieaanvraag 
2015. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij graag van u.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Stichting jeugd- en jongerenwerk Hyksos 
 
Guido van Tilburg (voorzitter) 
0624919796 / bestuur@hyksos.net 


