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Voorwaarden Projectsubsidie 2016-2019 

 

Vanwege het succes van de Projectsubsidie 2012-2015, bieden we de verenigingen opnieuw voor 

vier jaar de mogelijkheid aan van een projectsubsidie. Het totale budget van deze vier jaar bedraagt 

€ 60.000,00. We splitsen de projectsubsidie net als voorgaande jaren op in twee soorten subsidies: 

1. Impulssubsidie; 

2. Opleidingssubsidie. 

 

Het budget van € 60.000,00 is voor maximaal vier jaar beschikbaar en is verdeeld in € 15.000,00 

per jaar. Indien er aan het einde van een jaar een overschot is, dan zal dit aan het budget van het 

daaropvolgende jaar worden toegevoegd.  

 

Voorwaarden impulssubsidie 

Het doel van de impulssubsidie is om een nieuwe impuls aan verenigingen te geven, door middel 

van de organisatie van een nieuwe activiteit. Dit kan een activiteit zijn voor (een deel van) de 

inwoners van Cromstrijen, maar ook bijvoorbeeld in samenwerking met het onderwijs, het 

jongerenwerk of voor een ledenwervingsactie.  

 

Als een aanvrager in aanmerking wil komen voor de impulssubsidie moet een vereniging voldoen 

aan de volgende voorwaarden: 

- De subsidie is bestemd voor een nieuwe activiteit naast het bestaande aanbod van 

de aanvragende vereniging/organisatie; 

- De activiteit mag geen commercieel karakter hebben; 

- Het aantal deelnemers moet in relatie staan tot het budget. 

- Voor aanvragen tot € 1.500,00 is de wethouder met portefeuille subsidies 

gemandateerd voor de afhandeling van deze aanvragen.  

 

Voorwaarden opleidingssubsidie 

Het doel van de opleidingssubsidie is verdere professionalisering door het mogelijk maken voor 

leden om een cursus of training te volgen.  

 

Als een aanvrager in aanmerking wil komen voor de opleidingssubsidie moet een vereniging 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- De vereniging/organisatie moet aan kunnen tonen dat zij zelf niet over voldoende 

budget beschikt; 

- De cursus of opleiding duurt maximaal een jaar; 

- Het aantal deelnemers moet in relatie staan tot het budget; 

- Voor aanvragen tot € 1.000,00 is de wethouder met de portefeuille subsidies 

gemandateerd om te besluiten. Voor aanvragen boven € 1.000,00 beslist het college. 

 

Algemene voorwaarden 

Naast bovenstaande voorwaarden moet een aanvraag ook aan een aantal algemene voorwaarden 

voldoen: 

- De subsidie is bestemd voor: alle verenigingen en stichtingen zonder commercieel 

karakter, scholen, Brede school, Jongerenwerk, en ook onder andere Stichting NU! 

en het welzijnswerk, uit de gemeente Cromstrijen; 

- De activiteit of de opleiding moet ten gunste komen van de inwoners en/of de 

vereniging in de gemeente Cromstrijen; 
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- De projectsubsidie is per aanvraag gemaximeerd op € 1.500,00; 

- De aanvragende vereniging levert een eigen bijdrage van minimaal 10% van de 

aangevraagde subsidie. Dit mag ook door middel van een deelnemersbijdrage; 

- De aanvraag moet minimaal voor 2 maanden voor aanvang van de activiteit of 

opleiding ingediend zijn; 

- Naast deze subsidievoorwaarden is de dan geldende Algemene subsidieverordening 

gemeente Cromstrijen van toepassing; 

- De projectsubsidie betreft een incidentele subsidie, geen structurele subsidie; 

- Structureel gesubsidieerde instellingen die meer dan € 75.000,- per jaar ontvangen, 

komen slechts eenmaal in de twee jaar in aanmerking voor de eenmalige 

projectsubsidie. 

 

Aanvraag door verenigingen 

Een aanvraag moet voorzien zijn van de volgende onderdelen (zie ook aanvraagformulier): 

- Gegevens van de aanvrager/vereniging/organisatie; 

- Een omschrijving van de activiteit/opleiding; 

- Het verwachte aantal deelnemers; 

- Het doel en het verwachte resultaat van het project; 

- Kosten, opbrengsten, aan te vragen subsidie en de eigen bijdrage door middel van 

een begroting; 

- Looptijd van de activiteit/opleiding (start/einde). 

 

 


