Aanvraagformulier subsidie sportstimulering
(eenmalige subsidie)

1.

Gegevens organisatie
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
IBAN (International Bank Account Number)

2.

Gegevens bevoegde aanvrager(s)*
* Degenen die volgens uw statuten, stichtingsakte of reglement deze aanvraag mogen doen.
Aanvrager 1
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Bestuursfunctie
Telefoonnummer
E-mailadres
Aanvrager 2
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Bestuursfunctie
Telefoonnummer
E-mailadres

3.

Omschrijving van het project / activiteit
a.

Tak van sport

b.

Sportstimuleringsactiviteit

Aanvraagformulier subsidie sportstimulering
(eenmalige subsidie)

c.

Geef een korte omschrijving van uw activiteit (let op: de activiteit moet voor niet-leden toegankelijk zijn).

d.

Datum van de activiteit

e.

Betrokken organisaties

f.

Doelgroep activiteit
0-12 jaar
36-55 jaar

4.

13-18 jaar
55+

19-35 jaar
Sporters met een beperking

Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld,
Datum
Handtekening aanvrager 1

Handtekening aanvrager 2

Lees op de laatste pagina de aanvullende voorwaarden goed door en voeg bij uw aanvraag de gevraagde
documenten toe.

Het ondertekende aanvraagformulier kunt u mailen naar info@raalte.nl of
u kunt het formulier sturen naar:

Gemeente Raalte
Postbus 140
8100 AC Raalte

Aanvraagformulier subsidie sportstimulering
(eenmalige subsidie)

Voor het in behandeling kunnen nemen van uw aanvraag verzoeken wij u het volgende document mee te sturen:
•

Activiteitenplan inclusief begroting.

Het activiteitenplan geeft meer inzicht en informatie over de geplande activiteit. Een soort draaiboek over het wat, wanneer,
waar, hoe en wie. Hierin omschrijft u de activiteit die u gaat uitvoeren, beschrijft u het doel, de doelgroep, de inhoud en
organisatie van de activiteit, data, wat wilt u met de activiteit bereiken, hoe gaat u dit meten aan het eind van de activiteit en
wat deze activiteit gaat kosten.
Grondslagen subsidieberekening
•
•
•

In onderstaand overzicht staan de subsidiebijdragen voor het organiseren van een bepaalde activiteit benoemd.
De subsidie kan oplopen tot maximaal € 1.000,-- per activiteit.
De subsidiebijdrage is daarbij nooit meer dan de kosten die genoemd worden in de begroting.

Beschrijving van de activiteit/Indicatie subsidiebedrag
1.
2.
3.
4.

Verzorgen van gymles/proefles/ kennismakingsles (voor bijv. een school) binnen de gemeente € 30,-- per les;
Organiseren van een sportstimuleringsevenement € 250,--;
Initiëren van een nieuwe wekelijkse activiteit (bijdrage in de opstartkosten) € 500,--;
Verzorgen van reeks van min. 4 kennismakingslessen ter voorbereiding op/aansluitend aan een evenement/
toernooi en organisatie van dit sportstimuleringsevenement/toernooi (aan dezelfde doelgroep) € 750,-- .

Aanvullende voorwaarden
Als ook voldaan wordt aan één of meerdere van de onderstaande punten, dan kan dit beloond worden met het verhogen
van het subsidiebedrag met € 250,-:
•
•

Samenwerking met andere (sport) organisaties;
De activiteit is gericht op een doelgroep met een bewegingsachterstand (jongeren 13-18 jaar, 50-plussers en het
sporten met een beperking).

Activiteiten zoals benoemd onder beschrijving 1 kunnen zowel een open als gesloten karakter hebben en daarmee alleen
toegankelijk zijn voor een specifieke doelgroep. Met een gesloten karakter wordt bijvoorbeeld een lesgroep op een
school bedoeld, waar geen anderen aan kunnen deelnemen.
Activiteiten benoemd onder beschrijving 2 t/m 4 moeten altijd een open karakter hebben en toegankelijk voor iedereen
zijn.
De subsidie is bestemd voor sportverenigingen en non-profit(sport)instellingen.
De activiteiten benoemd onder beschrijving 2 t/m 4 moeten altijd aangevraagd worden door een sportvereniging of nonprofit(sport)instelling waar structurele sportdeelneming aangeboden wordt.
Het aanvraagformulier voor de subsidie sportstimulering moet bij voorkeur dertien, maar om tijdige besluitvorming te
garanderen, tenminste acht weken voor aanvang van de activiteit ontvangen zijn.
Per vereniging kunnen maximaal vier aanvragen per jaar worden gehonoreerd.

De Algemene Subsidieverordening Gemeente Raalte en de daarbij behorende Subsidieregeling zijn van toepassing.

