2013
Formulier voor de aanvraag jeugdsportsubsidie op grond van de
“Subsidieregeling jeugdsport”.
Indienen vóór 1 maart 2013

Naam vereniging:

……………………………………………………………………

Secretariaatsadres vereniging:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

E-mailadres vereniging:

………………………………………………………………..

Vestigingsplaats vereniging:

……………………………………………………………………

Nummer inschrijving Kamer van ……………………………………………………………………
Koophandel
……………………………………………………………………
Bond of koepelorganisatie
waarbij vereniging is
aangesloten

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Naam voorzitter:
Tel.nr:

……………………………………………………………………

Naam secretaris:
Tel.nr:

……………………………………………………………………

Naam penningmeester:
Tel.nr:

…………………………………………………………………..

Post-/bankrekening:

.
…………………………………………………………………..

Het bestuur van voornoemde vereniging verklaart dat de gegevens naar waarheid zijn verstrekt
en de bijlagen als bedoeld in artikel 6.1 van de Subsidieregeling jeugdsport zijn bijgevoegd.
Bergen op Zoom,……………………………………………………………………………………….
De voorzitter,…………………………………………………………………………………………….
De secretaris,…………………………………………………………………………………………….
De penningmeester,…………………………………………………………………………………….
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Te beantwoorden vragen.
1. Hoeveel leden heeft uw vereniging op 1 januari 2013,(totaal aantal junior- en
seniorleden)

2. Hoeveel leden heeft uw vereniging op 1 januari 2013
beneden de leeftijd van 19 jaar. (Dus geboren op of na 1 januari 1994)
Gesplitst in:
Woonachtig in de gemeente Bergen op Zoom (Incl. Halsteren en Lepelstraat)
Woonachtig buiten de gemeente Bergen op Zoom

3. Bij te voegen stukken(voor 1 maart in te dienen)
1. Ledenlijst van alle jeugdleden op 1 januari 2013.
(NAW-gegevens en geboortedatum)
Kopie inschrijving van Kamer van Koophandel(eenmalig) is in ons bezit
Kopie inschrijving bij bond of koepelorganisatie(eenmalig) is in ons bezit
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Voor alle duidelijkheid zijn onderstaand die tekstdelen weergegeven uit de Subsidieregeling jeugdsport, die
voor deze subsidieaanvraag van belang zijn.

Indienen van de aanvraag
Artikel 6: Procedurebepalingen
1. Om in aanmerking te komen voor jeugdsportsubsidie dient de sportvereniging vóór 1 maart het volledig ingevulde
aanvraagformulier in te dienen samen met de ledenlijst per 1 januari van het betreffende subsidiejaar, met daarop
vermeld alle jeugdleden, waarbij tenminste opgenomen moet zijn de achternaam en voorletters, adres en
woonplaats én de geboortedatum van alle jeugdleden;
2. Tevens dient aanvrager eenmalig een exemplaar van de statuten en/of het huishoudelijk reglement te overleggen;
3. Tevens dient aanvrager eenmalig een bewijs van aansluiting bij een organisatie zoals genoemd in artikel 1, eerste
lid, onder a te overleggen;
4. Het college kan de verleende subsidie verrekenen met bij de gemeente openstaande vorderingen.
5. Het college van burgemeester en wethouders beslist op de aanvraag vóór 1 juni van het subsidiejaar
Artikel 5: Subsidieverdeling
Het totaal beschikbare subsidiebudget wordt via een door het college vast te stellen staffel
verdeeld over de sportverenigingen in het betreffende subsidiejaar.
jeugdleden

10-25
26-50
51-75
76-100
101-150
151-200
201-250

bedrag in euro’s

jeugdleden

288
578
866
1.155
1.733
2.311
2.890

251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
>500

============================
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bedrag in euro’s

3.467
4.045
4.623
5.200
5.779
6.311

