
 

 
Bijlage 1 Structurele Subsidies 

Categorie A 

HaFaBra en Muziekverenigingen 

Categorie B 

Zangverenigingen 

Categorie D 

Regionale organisaties*** 

Bijdrage aan de 
doelstellingen (artikel 5)

A, B en D A, B en D A, B en D

Aanvraagtermijn Uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar of jaren waarop 
het betrekking heeft

Uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar of jaren waarop het 
betrekking heeft

Uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar of jaren 
waarop het betrekking heeft tenzij anders 
overeengekomen is

Beslistermijn Voor 31 december van het betreffende jaar Voor 31 december van het betreffende jaar Voor 31 december van het betreffende jaar

Toekenningscriteria 1. 

2. 
3. 

Een basisbedrag per categorie (overig, klein 
en groot orkest)* 
Ledenaantal 
Jeugdleden 
 

1. 2. 
3. 

Een basisbedrag van €100,00** 
Ledenaantal 
Jeugdleden 

Conform prestatieafspraken of 
uitvoeringsovereenkomst

Voorwaarden 1. 

2. 

3. 

muziekverenigingen verzorgen een aantal 
optredens per jaar tijdens een hoogtijdag 
of evenement.  
muziekverenigingen verzorgen 
muziekopleiding voor jeugdleden.  
muziekverenigingen gebruiken een deel van 
de subsidie aantoonbaar voor het creëren 
van een reserve, zodat de vereniging zelf 
zorgt voor de aanschaf c.q. vervanging van 
instrumenten en uniformen.

1. 

2. 

zangverenigingen verzorgen een aantal optredens 
per jaar tijdens een hoogtijdag of evenement. 
De organiserende zangvereniging kan subsidie 
aanvragen voor het 5-koren concert. 
 

Conform prestatieafspraken of 
uitvoeringsovereenkomst

 

Vaststelling 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag tot 
vaststelling 

Voorstel: 1 april 

 

13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag tot 
vaststelling 

Voorstel: 1 april 

 

13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag 
tot vaststelling 

Voorstel: 1 april 

*  Het basisbedrag omvat 50% van de subsidieaanvraag en is bedoeld voor de continuïteit van de verenigingen.   
**       Het  basisbedrag van €100,00 is bedoeld voor de continuïteit van de organisatie.
*** Categorie D: Bibliotheek Hoeksche Waard, Bibliotheken voormalig Korendijk, Cultuureducatie met Kwaliteit, Meer Muziek in de Klas, Museum Hoeksche Waard, Musea Tiengemeten,    

Adviescommissie Beeldende Kunst en Dok-C, 
****      Categorie C betreft de incidentele subsidies. Zie bijlage 2 voor de incidentele subsidies. 

 

 
 



 


