Aanvraag structurele/incidentele waarderingssubsidie 2022
Voor activiteiten ten behoeve van jeugd
l.
Waarderingssubsidie: een vorm van subsidiëring, waarbij aan een instelling eenmalig of
structureel een maximaal bedrag aan financiële middelen wordt verstrekt voor het in stand houden van de
instelling om activiteiten te kunnen organiseren. Voor de kosten van activiteiten kan de instelling een
activiteitensubsidie aanvragen. (Artikel 1, lid l van de Algemene subsidieverordening.)
Deze subsidieaanvraag geldt voor subsidieaanvragen op grond van de Nadere regels subsidie jeugd
(9.46a)

Soort instelling

scoutingvereniging,
instelling die vakantiespelen ten behoeve
van kinderen organiseert,
speelotheek,
instelling die educatie ten behoeve
jongeren organiseert

1.

Gegevens van de aanvrager

a.

naam van de instelling

b.

naam contactpersoon

c.

functie contactpersoon

d.

adres

e.

postcode en woonplaats

f.

telefoonnummer

g.

e-mail

h.

internetsite

i.

uitbetaling subsidie op

IBAN:
Ten name van:

1

O
O
O
O

2.
a.
b.

Deze vragen gelden alleen voor scoutingverenigingen
Hoeveel betalende leden telde uw vereniging op 1 januari
2021? ( om voor subsidie in aanmerking te komen, dient u
minstens 50 betalende leden te hebben.)
Hoe vaak organiseert u activiteiten voor uw leden? ( U dient
minstens 40 keer per jaar activiteiten te organiseren om voor
subsidie in aanmerking te komen)

3.
a.

Deze vragen gelden alleen voor de instelling die vakantiespelen organiseert
Over hoeveel werkdagen worden de vakantiespelen
georganiseerd? (om voor subsidie in aanmerking te komen,
dient u de vakantiespelen op tenminste 5 werkdagen te
organiseren, binnen de gemeente Haaksbergen.

4.

Deze vragen gelden alleen voor de instellingen die activiteiten ten behoeve van jongeren in de leeftijd
10 tot en met 17 jaar organiseert.
Hoe vaak organiseert u activiteiten ten behoeve van de
plaatselijke jeugd in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar?
Waar bestaan de activiteiten uit? Graag een
activiteitenoverzicht toevoegen

a.
a.

5. Ondertekening en verklaring aanvrager
De aanvrager verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met controle van de
gegevens. Als het activiteitenplan van de aanvrager zich tussentijds wijzigt, zal het college van burgemeester en
wethouders onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens
kan leiden tot het afwijzen van de aanvraag en/of het intrekken van de subsidie. Dit geldt voor alle gegevens die
op de subsidieverlening van invloed zijn.
Naam
Functie
Plaats en datum
Handtekening

In verband met de ondertekening moet u het formulier per post aan ons terugsturen of bij de balie afgeven.
De bijlagen mag u digitaal versturen naar gemeente@haaksbergen.nl
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