Geen subsidie mogelijk.
* Afwijken van de voorwaarde dat
een subsidieaanvrager statutair
binnen de gemeente NederBetuwe is gevestigd kan, mits de
activiteit van de verleende subsidie
uitsluitend ten goede komt aan de
inwoners van de gemeente NederBetuwe en de activiteit niet al in
voldoende mate in de gemeente
zelf wordt verricht.

U kunt subsidie aanvragen voor een activiteit
die u wilt organiseren. De
subsidie is een bijdrage
in de noodzakelijke kosten die u moet maken om
de activiteit te organiseren.
Deze activiteit is openbaar toegankelijk voor
inwoners of een nader te
benoemen doelgroep van
gemeente Neder-Betuwe.
U krijgt geen subsidie:
• als de activiteit voor
één of enkele personen is.
• bij straatbarbecues,
feesten of vieringen.
• als individu, oftewel
een natuurlijk persoon.
• voor ideologische,
identiteitsgebonden of
levensbeschouwelijke
activiteiten.
• voor belangenbehartiging.
• als de activiteit breder
gericht is op inwoners,
buiten de gemeente.

Geen subsidie mogelijk.

JA

Is uw activiteit gericht op een van de volgende
doelen of effecten?
1. Meedoen en/of zelfredzaamheid (kwetsbare) inwoners
• U biedt activiteiten aan, die een inwoner van
de gemeente helpt om actief/langer mee te
doen aan de samenleving, ook als ouderdom
of andere beperkingen dat moeilijk maken.
Het gaat vervolgens om de doelgroepen, die
hiernaast beschreven zijn.
2.Verhogen opleidingsniveau, talentontwikkeling, zelfontplooiing
• Uw organisatie ziet toe op haar opvoedkundige taak voor jongeren tot 18 jaar, door het
goede voorbeeld te geven bij sociale vraagstukken zoals het stimuleren van gezond
gedrag door geen alcohol te schenken aan
jongeren tot 18 jaar.
• Jongeren tot 18 jaar doen mee in uw organisatie en ontwikkelen hun talenten.
• Uw organisatie biedt ondersteunende activiteiten aan kwetsbare groepen en/of jeugdleden, om hun talent te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van muziekles.
• U investeert in uw vrijwillig bestuurlijk kader
en uw vrijwilligers, door bijvoorbeeld het
bieden van cursussen deskundigheidsbevordering, EHBO enzovoort.
• Uw organisatie verzorgt activiteiten die
inwoners van Neder-Betuwe helpen om hun
interesses en kwaliteiten te ontplooien, voor
zichzelf en mogelijk ook voor de samenleving.
3. Versterken Leefbaarheid
• Uw organisatie werkt samen met andere
organisaties in het dorp, of de gemeente, om
netwerken te onderhouden en te verstevigen.
• Uw accommodatie of organisatie van activiteiten biedt zodanige faciliteiten, dat bewoners met een lichamelijke beperking kunnen
meedoen aan uw activiteiten.
• Uw organisatie levert een bijdrage aan
culturele, sociale en maatschappelijk leven
en versterkt daarmee de samenhang in de
gemeenschap.
4. Betere Gezondheid
• Uw organisatie stimuleert actief uw leden/
gebruikers en/of inwoners om geestelijk en
lichamelijk actief te zijn, voor een gezonde
leefstijl of beter gezondheidsgedrag.
Geen subsidie mogelijk.

Wat is de
doelgroep?

NEE

Bent u aanvrager namens een vrijwilligers
of non-professionele
organisatie?
• Oftewel een rechtspersoon, zonder winstoogmerk.
• Is uw organisatie
statutair gevestigd in
de gemeente NederBetuwe?*
• Werkt uw vereniging
met hoofdzakelijk vrijwilligers?
• Vraagt u een subsidie
aan van maximaal
€ 25.000,-?

Wat is het sociaalmaatschappelijk effect?

JA
NEE

JA

Om welke
subsidie gaat
het?

NEE

NEE

Wat is de
aard van de
organisatie?

1. Inhoudelijke
voorwaarden en
criteria.

Subsidieaanvraag
komt binnen.

JA

Organiseert u (ook)
specifiek voor onze
bijzondere doelgroepen?
• Bewoners met een
psychische beperking.
• Bewoners met een
lichamelijke beperking.
• Bewoners uit een
laaginkomen huishouden.
• Bewoners met
geringe gezondheidsvaardigheden
(SEGV) .
• Bewoners die eenzaam zijn en/of in
een sociaal isolement leven.
• Jongeren tot 18
jaar.
• Senioren vanaf 65
jaar.
Òf
• U organiseert lokale
activiteiten, in het
kader van leefbaarheid en versterking
van de sociale cohesie. Dan kan de
doelgroep verbreed
worden tot die van
mede dorpsgenoten.

Wat is het
resultaat?

NEE

Stroomschema jaarlijkse Activiteiten Subsidies voor Vrijwilligersorganisaties

2. Financiële
randvoorwaarden
en criteria.

JA

Kunt u omschrijven
wat het verwachte
resultaat is van uw
activiteit(en), waarvoor u subsidie aanvraagt?
• Is er bijvoorbeeld
sprake bij deelnemers, van verbetering van de eigen
kracht of vergroting
van deelname aan
het sociale leven?
• Hoeveel deelnemers aan de activiteit verwacht u?
De gemeente wil met
haar welzijnsbeleid en
deze subsidieregeling
stimuleren:
1.Deelname (meedoen van inwoners
aan activiteiten); en
een actievere en
grotere inzet van
vrijwilligers.
2.Preventie: voorkomen dat mensen
professionele hulp
en zorg nodig hebben.
3.Zelfredzaamheid
van inwoners.
4.Versterken van de
onderlinge samenwerking tussen
maatschappelijke
organisaties.

Geen subsidie mogelijk.
Geen subsidie mogelijk.

3. Informatie
subsidiehoogte,
indicatie bedragen.

De subsidie is
mogelijk. Ga
naar deel 2 van
het schema.
De subsidie kan
toegekend worden
op inhoudelijke
gronden.
Ga verder met de
financiële aspecten
bij de aanvraag.
Gebruik hiervoor
deel 2 van het
stroomschema.

Subsidieaanvraag
komt binnen.

Is deel 1 van het stroomschema goed afgerond?

Geen subsidie mogelijk.

Subsidie is mogelijk op onderstaande onderdelen...

Wilt u subsidie aanvragen voor kosten die u maakt voor het aanbieden en uitvoeren
van de activiteit?
In aanmerking voor subsidie komen:
1.Noodzakelijke en aantoonbare uitgaven voor de activiteit, of de set aan activiteiten.
2.Training van vrijwilligers, noodzakelijk voor hun vrijwillige inzet.
3.Uitgaven ter ondersteuning. Subsidie hiervoor is alleen mogelijk voor dorpshuisstichtingen, muziekverenigingen, EHBO-verenigingen, oranjecomités, 4/5-mei-comités.
Subsidie is niet mogelijk voor de volgende uitgaven of kosten:
• Ontspanning of vertier;
• Koffie/thee, alcoholische dranken en andere consumpties;
• Kosten voor een viering of receptie;
• Vervoerskosten;
• Inhuur van entertainers/artiesten/huur van attracties;
• De activiteit enkel als recreatief tijdverdrijf wordt georganiseerd;
• Advertentiekosten voor de activiteit.

Zijn er andere geldbronnen of
financiers?

JA
NEE

JA

NEE

NEE

Inhoudelijke
criteria
afgerond?

1. Inhoudelijke
voorwaarden en
criteria.

Zijn er andere vormen van subsidie verkregen?
Is er aantoonbaar geprobeerd, om andere vormen van subsidies te verkrijgen?
• U kunt ook subsidie verkrijgen bij provincie, Oranjefonds,
lokale subsidieverstrekkers.
Is onderzocht of er mogelijkheden zijn om de kosten met andere middelen te dekken?
• Aanspreken van het Eigen Vermogen, reserves;
• Sponsorgelden;
• Entreegelden;
• Bijdrage vanuit de leden.

2. Financiële
randvoorwaarden
en criteria.

JA

3. Informatie
subsidiehoogte,
indicatie bedragen.

De subsidie is
mogelijk. Dien
de subsidieaanvraag in.
Dien de subsidieaanvraag in. Deze zal in
behandeling worden
genomen.
U kunt een aanvraag
indienen door het
digitaal beschikbare
aanvraagformulier in
te vullen.

Geen subsidie mogelijk.

Geen subsidie mogelijk.

Subsidieaanvraag
komt binnen.

Bedrag per onderdeel
1. Activiteitenkosten.
De noodzakelijke budgettaire aanvulling voor activiteiten, tot een maximum van 50% van de totale kosten. Daarbij wordt
verwacht, dat een vereniging zelf een eigen redelijke bijdrage verzorgt.
2. Noodzakelijke training van vrijwilligers.
3. Vaste bijdrage of een basissubsidie voor:
• Dorpshuisstichtingen die met vrijwilligers het dorpshuis beheren: basissubsidie van 4500,-.
• Een Oranjevereniging of 4/5 mei-vereniging: basissubsidie per inwoner van € 0,10.
• EHBO vereniging: basissubsidie van € 300,- en per verzorgde training door de vereniging van € 150,-.
• Muziekvereniging: basissubsidie van € 1500,- en per jeugdlid € 40,- *.
• Bouw van een corsowagen, voor deelname aan het fruitcorso in Tiel: € 400,-.
• Het Bogenfestival (5-jaarlijks): € 1500,-.
• Sportvereniging**: € 5,- per jeugdlid maximaal. Waarbij in de begroting aantoonbaar dient te zijn, wat het bedrag aan activiteiten voor en rondom de jeugd is.
* Peildatum voor het inwoneraantal en het aantal Neder-Betuwse jeugdleden (leeftijd tot 18 jaar) is 1 januari van het jaar, voorafgaand aan het subsidiejaar.
Een ledenlijst.
** Een sportvereniging dient aangesloten te zijn bij een regionale of landelijke bond, erkend door NOC/NSF en statutair gevestigd in gemeente Neder-Betuwe.

1. Inhoudelijke
voorwaarden en
criteria.

2. Financiële
randvoorwaarden
en criteria.

3. Informatie
subsidiehoogte,
indicatie bedragen.

Zorgt u ervoor dat u een schriftelijke en volledig ingevulde subsidieaanvraag doet bij de gemeente. Hiervoor zijn digitale aanvraagformulieren beschikbaar.
U kunt kiezen uit het aanvraagformulier tot € 5.000,- of het formulier, dat geldt voor aanvragen
boven de € 5.000,-. Beide formulieren vindt u op www.nederbetuwe.nl in de Digitale Balie, onder
‘Subsidies’.
U levert de aanvraag in, op of vòòr 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar van subsidie
en uw uitvoering. De subsidie voor het jaar 2020 wordt dus aangevraagd vòòr 1 oktober 2019.
De gemeente informeert u voor aanvang van het subsidiejaar, dus voor 1 januari, over een toekenning of een afwijzing/weigering.
De jaarlijkse verantwoording van de bestedingen is bedoeld om de gemeente inzicht te geven
over uw activiteiten en de inzet van het subsidiebudget. Dit doet u na afloop van het subsidiejaar.    
Een stichting of vereniging moet bij een eerste aanvraag voor subsidie, ook statuten en de notariële oprichtingsakte overhandigen.
Ook kijken we minimaal om de vier jaar samen naar de activiteiten, die u aanbiedt.
Bij deze subsidieregeling zijn eveneens de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening
Neder-Betuwe 2019 van toepassing. Ook deze kunt u vinden op www.nederbetuwe.nl.

