Aanvraagformulier “Jeugdsubsidie culturele verenigingen”
Binnen het verenigingsleven is het belangrijk om aandacht te hebben voor nieuwe, jonge leden.
Binnen culturele verenigingen gaat het bij jonge leden vaak om opleidingen zodat bijvoorbeeld een
nieuw lid kan deelnemen aan het orkest of spellessen krijgt om mee te spelen in de jaarlijkse
toneeluitvoeringen. Vanuit de gemeente willen we deze opleiding voor jeugdleden tot 18 jaar
ondersteunen door de helft van de daadwerkelijke kosten (minus de eigen bijdrage) te vergoeden. De
vergoeding wordt jaarlijks gebaseerd op het aantal jeugdleden dat lid is van de vereniging en een
opleiding volgt op 1 januari van het betreffende jaar.
Voor de procedure en beoordeling verwijzen wij u naar de beleidsregels ‘Jeugdsubsidie culturele
verenigingen’ zoals opgenomen in het cultuurbeleid 2017-2020.

GEGEVENS AANVRAGER
Naam organisatie:
Correspondentieadres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon/e-mail:
Kvk-nummer:
Bestuurssamenstelling:

BETALINGSGEGEVENS
IBAN-nummer:
Ten name van:
Adres:
Postcode en woonplaats:

Aangevraagd bedrag:

€

Vragenlijst

Geef aan welk antwoord van toepassing is
U vraagt aan namens een culturele vereniging in de gemeente Dalfsen

ja / nee

De jeugdleden zijn lid van de vereniging

ja / nee

De jeugdleden volgen een opleiding binnen de vereniging

ja / nee

De jeugdleden zijn niet ouder dan 18 jaar

ja / nee

De jeugdleden betalen een eigen bijdrage voor de opleiding

ja / nee

De gevraagde bijdrage per jaar is niet hoger dan 50% van de totale kosten
van de jeugdopleiding (inclusief eventueel huur van instrumenten1)
minus de eigen bijdrage van de jeugdleden.

ja / nee

NB Wanneer u nee invult bij een van deze vragen dan komt u niet in aanmerking voor deze subsidie.
Indienen aanvraag
- Stuurt u deze subsidieaanvraag vóór 1 november voorafgaand aan het boekjaar waarvoor u
subsidie aanvraagt of uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteiten volledig ingevuld en
voorzien van de gevraagde bijlagen in.
- Als bijlagen verwachten wij een begroting van de opleidingskosten (+ inzicht in de eigen
bijdrage van de jeugdleden) en eventuele kosten voor huur instrumenten. Daarnaast
verwachten wij een lijst met daarop de namen van de jeugdleden waarvoor een aanvraag wordt
ingediend.
- Als u een aanvraag doet voor een nieuw boekjaar, krijgt u de beschikking in december
toegestuurd.
- Doet u een aanvraag voor project in het lopende jaar, dan ontvangt u een beschikking
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.
U kunt uw aanvraag verzenden naar:
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen
Afdeling Maatschappelijke ondersteuning
Postbus 35
7720 AA Dalfsen
Inscannen en mailen kan ook. Stuurt u het formulier dan naar gemeente@dalfsen.nl

1

Huur van het instrument is de huurprijs die door een externe wordt berekend of de werkelijke kosten die een
vereniging heeft rondom aanschaf, onderhoud en afschrijving van de instrumenten.

Beleidsregels “Jeugdsubsidie culturele verenigingen”
Doelstelling
Binnen het verenigingsleven is het belangrijk om aandacht te hebben voor nieuwe, jonge leden.
Binnen culturele verenigingen gaat het bij jonge leden vaak om opleidingen zodat bijvoorbeeld een
nieuw lid kan deelnemen aan het orkest of spellessen krijgt om mee te spelen in de jaarlijkse
toneeluitvoeringen. Vanuit de gemeente willen we deze opleiding voor jeugdleden tot 18 jaar
ondersteunen door de helft van de daadwerkelijke kosten (minus de eigen bijdrage) te vergoeden.
Subsidiebasis
Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013 of de dan geldende verordening.
Subsidievorm
Activiteitensubsidie.
Subsidiecriteria
De jeugdsubsidie culturele verenigingen is gekoppeld aan een opleiding bij een vereniging. Individuen
kunnen geen gebruik maken van deze regeling. De verenigingen uit de gemeente Dalfsen kunnen
jaarlijks een aanvraag indienen voor de leden die vallen onder de volgende criteria:
- de jeugdleden zijn lid van de vereniging
- volgen een opleiding binnen de vereniging
- zijn niet ouder dan 18 jaar
- betalen een eigen bijdrage voor de opleiding
- de bijdrage per jaar is niet hoger dan 50% van de totale kosten van de jeugdopleiding
(inclusief eventueel huur van een instrument) minus de eigen bijdrage.
Aanvraag
De aanvraag wordt gedaan door het aanleveren van een lijst met namen van de jeugdleden. Daarbij is
een financieel overzicht opgenomen met de kosten van de opleiding (dit is inclusief eventueel huur
van een instrument) en de eigen bijdrage van de jeugdleden. Binnen de aanvraag wordt duidelijk
aangegeven welk bedrag er van de gemeente wordt gevraagd. De aanvraag moet voldoen aan de
gestelde criteria.
Afwijzingsgronden
Aanvragen kunnen worden afgewezen als zij niet voldoen aan de doelstelling of vastgestelde criteria.
Subsidienormen
De subsidie bestaat uit een bedrag van 50% van de daadwerkelijke kosten voor de jeugdopleiding per
jaar (inclusief eventuele huur van een instrument) minus de eigen bijdrage.
Werkwijze
U kunt een aanvraag indienen voor deze regeling door gebruik te maken van het activiteitensubsidie
formulier. U kunt een aanvraag indienen vanaf 1 januari 2017.
Beoordeling
De beoordeling wordt gedaan door een medewerker van de gemeente Dalfsen.
Inwerkingtreding
De beleidsregels treden in werking per 1 januari 2017.

