Aan: Nederlands Letterenfonds
T.a.v. directeur Henk Pröpper
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
Betreft: WOB verzoek subsidietoekenning De Contrabas
Datum: 23 juni 2011
Geachte mijnheer Pröpper,
In de afgelopen maanden heb ik enkele keren zowel telefonisch als per e-mail contact gehad
met uw medewerker juridische zaken Welmoet Tideman, in verband met een
informatieverzoek betreffende de subsidieaanvraag alsmede toekenning aan literair website
De Contrabas.
Uw medewerker heeft mij daarop enkele schriftelijke stukken doen toekomen, edoch
incompleet. Daarbij riepen de beschikbare stukken enkele vragen op die ik mevrouw Tideman
per e-mail heb gesteld, waar ik echter geen antwoord op heb gekregen, ook niet na
herhaaldelijk verzoek. Bij deze doe ik u dan ook mijn verzoek op deze manier toekomen, met
een beroep op de Wet van Openbaarheid Bestuur.
Graag had ik antwoord op de volgende vragen:
Het is spijtig te vernemen dat u niet in staat bent enige vragen te verduidelijken. Mag ik u in
elk geval op één aspect wijzen waarin u zich tegenspreekt, namelijk dat u niet beschikt over
informatie over de tenaamstelling van het rekeningnummer. Deze heeft u mij namelijk zelf
gestuurd, genoemd in de brief van het Letterenfonds aan De Contrabas V.O.F. d.d. 1
november 2010:
'Van het toegekende bedrag van Euro 18.000,- wordt binnen een week na dagtekening van
deze brief 80% (Euro 14.000,-) overgemaakt naar het rekeningnummer van de V.O.F.:
398.88.33, t.n.v. A.T. van 't Hof, o.v.v. subsidie decontrabas.com.'
Zoals in mijn vorige e-mail ter sprake kwam is A.T. van 't Hof ruim voor de
subsidietoekenning opgestapt bij De Contrabas. Dan is het vervolgens uiteraard bevreemdend
dat het geld naar een rekening wordt overgemaakt van iemand die niet meer betrokken is bij
de organisatie waaraan de subsidie is toegekend. Behoort deze gang van zaken tot de
richtlijnen van het Letterenfonds?
Verder wijs ik u op de adviescommissie die hoogstwaarschijnlijk haar advies op papier heeft
uitgebracht (volgens de bijbehorende procedure), en waarvan haar namen dus gemakkelijk
intern kunnen worden opgevraagd.
Met vriendelijke groet,
Peter Janssen
Jacob Catsstraat 102
5921 XE Venlo
Tel: 06-12693966
E-mail: obrasdelalma@yahoo.es

Re: FW: Betreft: jaarverslag 2010
lunes, 16 de mayo, 2011 16:52
De: "Peter Janssen" <obrasdelalma@yahoo.es>
Para: "Welmoet Tideman" <w.tideman@letterenfonds.nl>

Geachte mevrouw Tideman,
Het is spijtig te vernemen dat u niet in staat bent enige vragen te verduidelijken. Mag ik u in elk geval op één
aspect wijzen waarin u zich tegenspreekt, namelijk dat u niet beschikt over informatie over de tenaamstelling
van het rekeningnummer. Deze heeft u mij namelijk zelf gestuurd, genoemd in de brief van het Letterenfonds
aan De Contrabas V.O.F. d.d. 1 november 2010:
'Van het toegekende bedrag van Euro 18.000,- wordt binnen een week na dagtekening van deze brief 80%
(Euro 14.000,-) overgemaakt naar het rekeningnummer van de V.O.F.: 398.88.33, t.n.v. A.T. van 't Hof, o.v.v.
subsidie decontrabas.com.'
Zoals in mijn vorige e-mail ter sprake kwam is A.T. van 't Hof ruim voor de subsidietoekenning opgestapt bij
De Contrabas. Dan is het vervolgens uiteraard bevreemdend dat het geld naar een rekening wordt overgemaakt
van iemand die niet meer betrokken is bij de organisatie waaraan de subsidie is toegekend. Behoort deze gang
van zaken tot de richtlijnen van het Letterenfonds?
Verder wijs ik u op de adviescommissie die hoogstwaarschijnlijk haar advies op papier heeft uitgebracht
(volgens de bijbehorende procedure), en waarvan haar namen dus gemakkelijk intern kunnen worden opgevraagd.
Met vriendelijke groet,
Peter Janssen

De: Welmoet Tideman <w.tideman@letterenfonds.nl>
Para: Peter Janssen <obrasdelalma@yahoo.es>
Enviado: jueves 12 de Mayo de 2011 10:00
Asunto: RE: FW: Betreft: jaarverslag 2010

Geachte heer Janssen,
Graag voldoe ik aan uw verzoek om de verstrekte informatie nog nader toe te lichten. Het spijt me dat het even
heeft geduurd voordat ik u kon antwoorden.
De onderbouwing van de gevraagde subsidie betreft gegevens die betrekking hebben op de interne
bedrijfsvoering van De Contrabas en die kunnen wij niet aan u als buitenstaander verstrekken.
Ik heb ook gezien dat er staat Bijlagen bij kopje 7, maar deze zijn kennelijk destijds niet overgelegd, in ieder
geval zitten ze niet bij ons in het dossier.
Ik beschik niet over informatie over de tenaamstelling van het rekeningnummer. Wel weten wij dat de subsidie
door De Contrabas is ontvangen.
Bij een subsidieaanvraag als deze is er altijd een adviescommissie die advies uitbrengt. De namen van de
adviseurs zijn bij de subsidieverlening, zoals u ook kunt zien aan de toegezonden informatie niet aan de
subsidieontvanger verstrekt.
Ik de verwachting u hiermee genoegzaam te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groet,
Welmoet Tideman
Rv: FW: Betreft: jaarverslag 2010
martes, 10 de mayo, 2011 17:38
De: "Peter Janssen" <obrasdelalma@yahoo.es>
Para: "Tideman Welmoet" <w.tideman@letterenfonds.nl>

Geachte mevrouw Tideman,
Het is inmiddels bijna drie weken geleden sinds ik u onderstaande e-mail stuurde met aanvullende vragen
omtrent de subsidetoekenning door het Letterenfonds aan website De Contrabas. Heeft u inmiddels informatie
hierover ingewonnen en kunnen de gevraagde bescheiden worden toegestuurd?
Met vriendelijke groet,
Peter Janssen

----- Mensaje reenviado ----De: Peter Janssen <obrasdelalma@yahoo.es>
Para: Welmoet Tideman <w.tideman@letterenfonds.nl>
Enviado: viernes 22 de abril de 2011 5:50
Asunto: Re: FW: Betreft: jaarverslag 2010

Geachte mevrouw Tideman,
Allereerst hartelijk dank voor het toezenden van de gevraagde informatie. Er zijn echter enkele punten die ik
graag nader zag verklaard.
Uit ons telefoongesprek veronderstelde ik dat u met 'financiële gegevens van De Contrabas', bedoelde dat deze
betrekking zouden hebben op de interne bedrijfsvoering van De Contrabas. Uit de subsidieaanvraag blijkt
echter dat deze direct aan de aanvraag gekoppeld zijn, namelijk als onderbouwing van de gevraagde som.
Graag zou ik dan ook toch een volledig overzicht van de 'Begroting' - zoals gesteld in de aanvraag - van u
mogen ontvangen. Het gaat zich in deze om de pagina's 7 en 8.
Op pagina 10 van de subsidieaanvraag van Mei 2010, staat als laatste nog een kopje '7. Bijlagen'. Mij is
onbekend wat deze bijlagen inhouden. Kunt u dit verduidelijken en eventueel toevoegen bij het toesturen van de
'Begroting'?
Aangezien De Contrabas een VOF is, met als firmanten Chrétien Breukers en - ten tijde van de
subsidieaanvraag nog met - Jan Pollet (gestopt als redactielid per 1-2-2011), bevreemdt het mij dat het
voorschot à 14.000,- van het toegekende bedrag is overgemaakt op een bankrekeningnummer van A.T. van 't
Hof. Kunt u verklaren waarom dit is gebeurd? Zover mij bekend is Ton van 't Hof geheel niet meer betrokken
bij De Contrabas sinds januari 2010, dus ruim vóór de subsidieaanvraag.
http://www.decontrabas.com/de_contrabas/2009/12/afscheid-van-de-contrabas.html
Als laatste punt; in uw brief van 12 juli 2010 aan De Contrabas worden meerdere malen 'adviseurs' van het
Letterenfonds genoemd, die blijkbaar een grote rol hebben gespeeld in de totstandkoming van deze
subsidietoekenning. Graag zou ik van u vernemen om welke personen het in deze gaat.
Met vriendelijke groet,
Peter Janssen
--- El mar, 12/4/11, Welmoet Tideman <w.tideman@letterenfonds.nl> escribió:

De: Welmoet Tideman <w.tideman@letterenfonds.nl>
Asunto: FW: Betreft: jaarverslag 2010
Para: "obrasdelalma@yahoo.es" <obrasdelalma@yahoo.es>
Fecha: martes, 12 de abril, 2011 10:41

Geachte heer Janssen,
Is het mogelijk om elkaar even telefonisch te spreken over uw verzoek? Als u mij uw telefoonnummer geeft,
dan bel ik u even.
Met vriendelijke groet,
Welmoet Tideman

Van: Peter Janssen [mailto:obrasdelalma@yahoo.es]
Verzonden: donderdag 7 april 2011 16:39
Aan: Hanneke Marttin
Onderwerp: RE: Betreft: jaarverslag 2010

Geachte mevrouw Marttin,
Hartelijk dank voor uw antwoord. Gezien de termijn waarop het jaarverslag pas beschikbaar is, zou ik alvast
graag van u het volgende ontvangen: in november 2010 is er door het Nederlands Letterenfonds een subsidie
van 18.000 euro toegekend aan poëzieweblog De Contrabas. Mijn verzoek aan u is mij een kopie te doen
toekomen van de aanvraag in deze plus de toekenning, inclusief de voorwaarden waaraan deze
subsidieverstrekking behoort te voldoen. Mocht dit niet mogelijk zijn verzoek ik u een duidelijke reden op te
geven. Digitale toesturing is geen enkel probleem
Met vriendelijke groet,
Peter Janssen

--- El jue, 7/4/11, Hanneke Marttin <h.marttin@letterenfonds.nl>
escribió:
De: Hanneke Marttin <h.marttin@letterenfonds.nl>
Asunto: RE: Betreft: jaarverslag 2010
Para: "obrasdelalma@yahoo.es" <obrasdelalma@yahoo.es>
Fecha: jueves, 7 de abril, 2011 09:44

Geachte heer Janssen,
Momenteel wordt nog druk gewerkt aan de (financiële) verslaglegging over 2010.
Op 1 mei as worden de gegevens aangeboden aan het Ministerie.
Het jaarverslag zal pas daarna op de website te verwachten zijn.
Met een vriendelijke groet,
Hanneke Marttin
communicatiemedewerker
werkdagen: di t/m vr
t 020 520 73 11
NB
We zijn verhuisd. Noteert u onze nieuwe contactgegevens in uw adressenbestand?
We have moved. Please take note of our new contact details:
Van: Nederlands Letterenfonds
Verzonden: donderdag 7 april 2011 9:33

Aan: Hanneke Marttin
Onderwerp: FW: Betreft: jaarverslag 2010
Van: Peter Janssen [mailto:obrasdelalma@yahoo.es]
Verzonden: woensdag 6 april 2011 19:06
Aan: Nederlands Letterenfonds
Onderwerp: Betreft: jaarverslag 2010
Geacht bestuur,
Kunt u mij vertellen per wanneer het jaarverslag 2010 verkrijgbaar zal zijn?
Deze trof ik nog niet op uw website aan.
Met vriendelijke groet,
Peter Janssen

