Subsidieregeling Heemkundekringen 2019
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?
Het doel van deze subsidie is:
- de uitoefening van de heemkunde van de gemeente ’s-Hertogenbosch te stimuleren;
- het stimuleren dat de resultaten van deze heemkunde-uitoefening openbaar gepresenteerd
worden.
Artikel 2 Wie kan subsidie aanvragen?
Een heemkundekring die minimaal één jaar heemkunde van de gemeente ’s-Hertogenbosch beoefent,
kan subsidie aanvragen.
Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling
In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit.
1. Heemkunde: Lokale, folkloristische geschiedenis van een streek en haar bewoners.
2. Heemkundekring: Georganiseerde groep van minimaal 12 mensen die zich in een plaats
bezighoudt met heemkunde.
3. 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.
4. “Gelijke verdeling subsidiebedrag”-methode: Voor het bepalen van het bereiken van het
subsidieplafond sparen wij alle volledige subsidieaanvragen op tot de sluitingsdatum. Daarna
verdelen wij het totale subsidiebedrag evenredig over de toegekende aanvragers. Als uw
aanvraag is ontvangen nadat het subsidieplafond op is, verstrekken wij geen subsidie meer.
Artikel 4 Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?
U kunt subsidie per kalenderjaar aanvragen voor heemkunde activiteiten en voor huisvestingskosten
van de ruimte waarin deze activiteiten plaatsvinden.
Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de activiteitenkosten en maximaal 50 % van de
huisvestingskosten. In totaal tot een maximum van € 1.910,- per aanvraag.
Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?
1. Wij moeten aanvragen voor subsidie voor 2019 vóór 15 februari 2019 hebben ontvangen.
2. U ontvangt binnen 13 weken een antwoord op uw aanvraag.
3. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Wij verdelen
dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers aan de hand van 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 deze subsidieregeling
jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en
de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.
4. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Heemkundekringen 2019.
5. Bij deze subsidieregeling is de algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’sHertogenbosch van kracht.

Contactpersoon
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Femke van Hest
Tel.: (073) 615 5856
E-mail f.vanhest@s-hertogenbosch.nl

