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Betreft: beslissing op wob verzoek
Amsterdam, 24-11-2014

Geachte heer Droog,

In antwoord op uw mail an 2- oktober jl, waarin u
openbaarheid bestuur om een aantal stukken te openbaren,
Degenen die bij ons een aanvraag indienen voor een subsidie, , 0 -

vertrouwelijke informatie. Zij gaan er daarbij - terecht - vanuit dat die informatie mei
openbaar zal worden. Om die reden is ons beleid dat we alleen informatie verstrekken aan
derden als is gebleken dat de aanvrager hiermee instemt of als het gaat om informatie die
inmiddels op grond van artikel 1:4 van het Huishoudelijk reglement openbaar is gemaakt.

Wat betreft de aanvraag van Drehmanns in 2011 is de informatie over de beurs die hem is
verstrekt te vinden in ons jaarverslag en daarmee openbaar gemaakt. Een afschrift van onze
brief aan hem zonder de persoonsgegevens zend ik u dan ook hierbij.
Het Letterenfonds beschikt met over een document waarin staat dat het in 2011 uitgeverij De
Contrabas een professionele uitgeverij vond. De informatie die u ons nu in uw e-mail gee
over deze uitgeverij zou, als zij in die tijd bij het Letterenfonds be 'end was geweest .
waarschijnlijk aanleiding zijn geweest om die uitgeverij nier als professionele ~~'erij
merken.

Wat ik hiervoor opmerkte over het verstrekken van informatie aan derden gel
verstrekken van de eindrapportage.
Het Letterenfonds beschikt met over een brief of e-mail van Breukers dat OF De Co
was uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest,

Tiziano Perez, directeur-bestuurder

Tegen deze beslissing staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht beroep open bij de
sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank van uw woonplaats. De termijn voor
het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken na de dag waarop deze beslissing is
meegedeeld. .
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