Subsidieregeling Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk 2019
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?
Het doel van deze subsidie is vrijwilligers in staat te stellen voor jongeren van 4 t/m 24 jaar activiteiten
te organiseren. Dit zijn activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning en ontplooiing. Ze
vinden plaats in de vrije tijd van jongeren en worden gedurende het gehele jaar uitgevoerd.
Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?
Instellingen uit ’s-Hertogenbosch die activiteiten organiseren voor jongeren in de leeftijd van 4-24 jaar
uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch kunnen de subsidie aanvragen. Ze moeten inhoudelijk de
activiteiten organiseren zoals beschreven staat in artikel 1.
Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling
1. Instelling: Een rechtspersoon, die zich in het bijzonder bezighoudt met jeugd- en jongerenwerk.
2. Jeugd- en jongerenwerk: Hieronder verstaan wij het werk dat mogelijkheden biedt en/of realiseert
voor ontplooiing en ontspanning van jeugdigen en jongeren in de vrije tijd. Vrijwilligers voeren het
uit.
3. Jeugdigen en jongeren: Personen in de leeftijd van 4 tot met 24 jaar.
4. Leidersvorming: Activiteiten die vrijwillig kader in staat stellen de taken, die ze binnen de
rechtspersoon uitvoeren, beter te kunnen doen.
5. Boekjaar: Het jaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.
6. Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal
beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds
per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.
7. “Gelijke verdeling subsidiebedrag”-methode. Hoe werkt deze methode? Alle volledige
subsidieaanvragen sparen wij op tot de sluitingsdatum. De sluitingsdatum voor aanvragen die
gebaseerd zijn op de aanvraag voorgaande jaren is 1 juni 2018. Aanvragen die hoger zijn dan
voorgaande jaren moet vóór 1 februari 2018 ingediend zijn. Indien het totaal bedrag van de
aanvragen die voldoen aan de criteria van deze verordening het subsidieplafond overschrijdt zal
de subsidie naar evenredigheid over de aanvragen verdeeld worden.
Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?
1. U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten die u als instelling zelf organiseert voor:
a. kosten van huisvesting: van deze kosten krijgt u 40 % gesubsidieerd;
b. organisatiekosten: van deze kosten krijgt u 40 % gesubsidieerd;
c. kosten van leidersvorming: van deze kosten krijgt u 80 % gesubsidieerd;
d. kosten van activiteiten: van deze kosten krijgt u 40 % gesubsidieerd.
2. In bijzondere gevallen kan het college besluiten in de huisvestingskosten een hogere subsidie te
geven.
Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
U kunt maximaal per instelling per boekjaar € 10.400,- aanvragen.
Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?
Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Wij verdelen dit
subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. Wij gebruiken hiervoor de “Gelijke verdeling
subsidiebedrag”-methode.
Artikel 7 Wat doet u met het aanvraagformulier?
1. U vindt het aanvraagformulier voor deze subsidie op www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html
2. Na het invullen van de aanvraag kunt u deze naar het college mailen of per post opsturen. Bij
inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze
subsidieregeling.
Artikel 8 Tot slot
Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:
1. Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2019.
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2020.

3. Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt jaarlijks (veranderd of
onveranderd) deze subsidieregeling vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en
de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.
4. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Vrijwillig Jeugd- en Jongerenwerk 2019.
5. Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’sHertogenbosch van kracht.

Contactpersoon
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Ger Straten
Tel: (073) 615 93 77
Email: g.straten@s-hertogenbosch.nl

