Postbus 42
7080 AA GENDRINGEN
www.oude-ijsselstreek.nl
Telefoon: 0315-292292

Aanvraagformulier Basissubsidie Welzijn, Cultuur en Sport 2019
Naam organisatie
Postadres
Postcode

Plaats

Telefoon
E-mailadres
Website
IBAN
Nummer KVK

Contactpersonen voor de gemeente ( dienen actieve bestuursleden te zijn)
Naam

Voorletter(s)

Functie in organisatie
E-mailadres
Telefoon / Mobiel

Naam

Voorletter(s)

Functie in organisatie
E-mailadres
Telefoon / Mobiel
Activiteiten
Geef hieronder een beschrijving van de activiteiten die uw vereniging tijdens het subsidiejaar ontplooit.
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Leden van uw vereniging
Wij vragen u een ledenlijst mee te zenden met de peildatum 1 januari van het jaar waarin
subsidie aangevraagd wordt. Leden tot 18 jaar en leden vanaf 18 jaar dienen door de
aanvrager separaat gespecificeerd te worden.
Subsidie per jeugdlid
Waar in deze uitvoeringsregels wordt gesproken over een subsidie per jeugdlid per jaar dient dit lid:
• een lid te zijn dat actief en structureel deelneemt aan de kernactiviteit van de vereniging.
• jonger te zijn dan 18 jaar op de geldende peildatum.
Subsidie per lid
Waar in deze uitvoeringsregels wordt gesproken over een subsidie per lid per jaar dient dit lid:
• een lid te zijn dat actief en structureel deelneemt aan de kernactiviteit van de vereniging.
• 18 jaar of ouder te zijn op de geldende peildatum
per lid.
Subsidie per lid gehandicaptensport
Waar in deze uitvoeringsregels wordt gesproken over een subsidie per lid gehandicaptensport wordt
bedoeld een vastgesteld bedrag voor actieve leden van een regionale gehandicaptensportvereniging,
woonachtig in de gemeente Oude IJsselstreek, die door een chronische functiebeperking niet zelfstandig
kunnen deelnemen aan de activiteiten van een reguliere sportvereniging en waarvoor extra voorzieningen
noodzakelijk zijn.

Actieve jeugdleden <18
Aantal leden

Contributie per jeugdlid

Aantal leden

Contributie per jeugdlid

Contributie per lid

Aantal leden

Contributie per lid

Aantal leden

Contributie per lid

Actieve leden >18
Aantal leden

Leden gehandicaptensport
Aantal leden

Contributie per lid

Totaal aantal leden
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Aanvullende gegevens
Vul hieronder eventueel andere gegevens of informatie in die van belang is om een besluit over uw
subsidieaanvraag te kunnen vaststellen.

Ondertekening
Naam organisatie
Naam aanvrager
Functie in organisatie
Ik ben tekenbevoegd namens mijn organisatie
Ik heb dit aanvraagformulier en de bijlagen namens mijn organisatie volledig en naar waarheid ingevuld.
Datum

Plaats

Handtekening
Verplichte bijlagen bijvoegen:
De goedgekeurde en door de algemene ledenvergadering vastgestelde jaarrekening (staat van baten
en lasten én de balans) over het meest recente afgesloten boekjaar.
De door de algemene ledenvergadering goedgekeurde en vastgestelde begroting over het lopende
boekjaar.
Bijlage ledenlijst. De ledenlijst van uw vereniging met de peildatum 1 januari van het jaar waarin
subsidie aangevraagd wordt. Leden tot 18 jaar en leden vanaf 18 jaar dienen door de aanvrager
separaat gespecificeerd te worden
Een specificatie van de contributieregeling c.q. eigen-bijdrage-regeling, zoals deze door uw vereniging
gehanteerd wordt in het jaar waarin subsidie aangevraagd wordt. De specificatie moet voorzien zijn
van het aantal leden per contributiecategorie.
Een beschrijving van de activiteiten die uw vereniging tijdens het subsidiejaar ontplooit.
Indien u voor de eerste keer subsidie aanvraagt of er zijn wijzigingen in de gegevens van de
KVK / statuten van uw stichting dient u de volgende zaken mee
te zenden:
Uittreksel Kamer van Koophandel
Statuten van uw stichting
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Dit formulier gebruikt u als u een basissubsidie Welzijn, Cultuur en Sport wil aanvragen bij de
gemeente Oude IJsselstreek.
.
.
Algemeen geldende criteria
Alle organisaties die op basis van de Algemene Subsidieregeling 2008 Gemeente Oude IJsselstreek deze
Uitvoeringsregels Basissubsidie Welzijn, Cultuur en Sport 2018 voor subsidie in aanmerking wensen te
komen, voldoen tenminste aan de volgende criteria:
!
De aanvrager:
• beschikt over rechtspersoonlijkheid.
• beschikt over volledige rechtsbevoegdheid.
• is statutair gevestigd in de Gemeente Oude IJsselstreek.
• organiseert naar oordeel van het college voldoende activiteiten (op het gebied van meedoen,
• ontmoeten, bewegen en ontspannen) in de gemeente Oude IJsselstreek.
• dient naar oordeel van het college een redelijke financiële bijdrage te vragen van haar leden c.q.
deelnemers.
• is aangesloten bij een landelijk, provinciaal of regionaal erkend overkoepelend orgaan, voor
zover een dergelijk orgaan aanwezig is.
• heeft naar oordeel van het college voldoende leden die woonachtig zijn in de gemeente Oude
IJsselstreek.
• opereert zonder winstoogmerk.
• is door het college aangewezen als zijnde subsidiabel.
Subsidiecluster welzijn, cultuur en sport
De volgende organisaties maken onderdeel uit van het cluster ‘basissubsidie welzijn, cultuur en sport’ en
komen, indien zij voldoen aan de gestelde criteria en vereisten, in aanmerking voor een basissubsidie:
- binnensportverenigingen
- buitensportverenigingen
- gehandicaptensportverenigingen
- zangverenigingen
- muziekverenigingen
- toneelverenigingen
- carnavalsverenigingen
- oudheidkundige verenigingen
- (volks)dansverenigingen
- ouderenverenigingen
- vrouwenverenigingen
- gemeentelijke afdelingen De Zonnebloem
- EHBO-verenigingen
- jeugdverenigingen/scouting
Subsidienormen
Subsidiabele verenigingen uit het cluster ‘basissubsidie welzijn, cultuur en sport’ komen in aanmerking voor
de volgende subsidienormen:
• Subsidie per lid
• Subsidie per jeugdlid
!
Regionale gehandicaptenorganisaties
Regionale gehandicaptenorganisaties komen alleen in aanmerking voor de volgende subsidienorm:
 Subsidie per lid gehandicaptensport
Upload uw volledig ingevulde en ondertekende formulieren met de gevraagde bijlagen via Digid,
eHerkenning of verstuur deze per mail naar info@oude-ijsselstreek.nl. U kunt het formulier ook per
post toesturen:
Gemeente Oude IJsselstreek
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 42
7080 AA Gendringen
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