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24 november 2008 
 

Betreft : Vaststelling subsidie 2007 
 
Geacht College, 
 
In de brief van 16 oktober 2008 stelt het hoofd van de Sectie Participatie, mevrouw G van den 
Akker namens u de subsidie over 2007 vast, welke vaststelling er toe leidt dat wij  € 1.981,00  
moeten terugbetalen. 
 
Wij maken hier tegen bezwaar.  
In de begeleidende brief bij de jaarafsluiting is aangegeven dat er door een misverstand over een 
eerder gedane toezegging van de SWR de Koninginnendag in 2007 niet meer kon worden 
georganiseerd.  
In het onzerzijds, bij de jaarstukken gevoegde “voorstel voor voorziening (reserves) over het 
boekjaar 2007”, hebben wij verzocht om het betreffende overschot ad. € 1.981,00 te mogen 
reserveren.  
Het formulier zoals dat door ons is ingevuld heeft mogelijk verwarring bij u opgeroepen.  
Wij hebben niet bedoeld te verzoeken het overschot te mogen reserveren voor Koninginnendag 
2008, maar voor een interne verbouwing van onze kantoorruimte die wij in gebruik hebben. Wij 
erkennen dat door de onzerzijds gehanteerde formuleringen op het formulier het misverstand bij u 
kan zijn ontstaan, waarvoor excuses. 
Wij verzoeken u alsnog deze reservering te mogen doen. Wij zijn van plan hiermee het geheel in 
ongerede geraakte keukenblok en zo mogelijk ook enkele verouderde bergkasten te vernieuwen. 
 
Overigens wordt in uw brief in relatie tot artikel 3.4.2. van de ASV een opmerking gemaakt over de 
door ons georganiseerde en te organiseren activiteiten. Die opmerking kunnen wij niet plaatsen. 
Uit onze verslagen en bijhorende werkplannen van de afgelopen jaren blijkt dat er bepaald meer 
dan 10 gevarieerde sociaal/culturele activiteiten worden georganiseerd. . 
Ook in het jaarverslag over 2007 is te lezen dat er een gevarieerd aanbod is uitgevoerd waardoor 
het aantal gevarieerde sociaal/culturele activiteiten ver boven het vereiste aantal van 10 keer per 
jaar uit komt.  
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Het aantal van 127 bijeenkomst gedeeld door een seizoen van 40 weken geeft bijvoorbeeld aan 
dat de SBOR meer dan 5 dagdelen van de 15 beschikbare dagdelen per week van ruimte 24 huurt 
van de SWR voor deze sociaal/culturele activiteiten. 
 
 
Met vriendelijk groet, 
Namens het bestuur van de bewonersorganisatie 
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 
 
 
 
R.E. Freeth 
voorzitter SBOR 


