
Subsidieregeling Maatschappelijke participatie kinderen 2023 

 

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie? 

Het doel van deze subsidie is een impuls geven aan het bevorderen van participatie van 

schoolgaande kinderen aan de maatschappij. Het gaat om schoolgaande, Bossche kinderen uit 

gezinnen die het niet zelf kunnen betalen. 

 

Artikel 2 Woordenlijst 

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit: 

1. Schoolgaande kinderen: kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die in de gemeente ’s-

Hertogenbosch wonen. 

2. Participatie: actieve deelname aan sport, cultuur of sociaal-culturele activiteiten. 

3. Verstrekking: het betalen van concrete activiteiten of de materialen die daarvoor nodig zijn. 

 

Artikel 3 Wie kan deze subsidie aanvragen? 

Instellingen die zich richten op het bereiken van het doel onder artikel 1 kunnen subsidie aanvragen. 

De instelling biedt sport, culturele of sociale activiteiten aan schoolgaande kinderen uit gezinnen die 

het niet zelf kunnen betalen. 

 

Artikel 4 Waarvoor kunt u deze subsidie aanvragen? 

1. Instellingen kunnen een subsidie aanvragen voor sport, cultuur of sociale activiteiten. Deze 

moeten bijdragen aan de deelname van schoolgaande kinderen aan de maatschappij uit gezinnen 

die het niet zelf kunnen betalen. 

2. De instelling moet de activiteiten in natura betalen. Het gaat om het daadwerkelijk aanbieden van 

de activiteit. Bijvoorbeeld een abonnement of sportkleding. 

 

Artikel 5 Hoe verloopt de subsidieprocedure? 

Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag beschikbaar. Dit heet het subsidieplafond. Wij verdelen dit 

subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. Wij gebruiken hiervoor de “tender”-methode. Alle 

volledige subsidieaanvragen moeten binnen een bepaalde periode ingediend zijn, zoals genoemd in 

artikel 7 van de Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV), waarna wij een onderlinge 

rangschikking aanbrengen. Wij beoordelen de subsidieaanvraag in ieder geval aan de hand van de 

volgende criteria: 

1. De middelen moeten door de organisaties worden ingezet voor kinderen uit ’s-Hertogenbosch in 

de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waarvan de ouders het niet zelf kunnen betalen.. 

2. De maatschappelijke participatie wordt zoveel mogelijk bevorderd door verstrekkingen in natura. 

3. De overheadkosten van de instelling moeten zo laag mogelijk zijn, zodat de verstrekkingen ook 

echt bij de kinderen terechtkomen. 

 

Artikel 6 Wat doet u met het aanvraagformulier? 

1. U vindt het aanvraagformulier voor deze subsidie op https://www.s-

hertogenbosch.nl/subsidies.html. 

2. Na het invullen van de aanvraag kunt u deze naar de gemeente mailen of per post opsturen.  

 

Artikel 7 Tot slot 

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling: 

https://www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html
https://www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html


1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023. 

2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2024. 

3. Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt jaarlijks (veranderd of 

onveranderd) de subsidieregelingen vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en 

de subsidieplafonds voor het komende jaar. 

4. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Maatschappelijke participatie kinderen 2023. 

5. De Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) is op deze subsidieregeling van 

toepassing. 

 

Contactpersoon 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Contactpersoon: Laura de Haan 

E-mail: Gemeente@s-hertogenbosch.nl 

Tel.no: 06-11598689 

 

mailto:Gemeente@s-hertogenbosch.nl

	Subsidieregeling Maatschappelijke participatie kinderen 2023
	Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?
	Artikel 2 Woordenlijst
	Artikel 3 Wie kan deze subsidie aanvragen?
	Artikel 4 Waarvoor kunt u deze subsidie aanvragen?
	Artikel 5 Hoe verloopt de subsidieprocedure?
	Artikel 6 Wat doet u met het aanvraagformulier?
	Artikel 7 Tot slot
	Contactpersoon


