BELEIDSREGEL SPORTACTIVITEITEN
Toelichting
Geen

Begripsbepalingen
Geen

Doelstellingen
Het bevorderen van een actieve leefstijl van alle inwoners van Brielle.
Het verhogen van de sportdeelname in het algemeen.
Het stimuleren van de organisatie van vernieuwende sportactiviteiten en projecten.
Het stimuleren van de organisatie van activiteiten en projecten voor mensen met een beperking,
voor jeugd en jongeren en ouderen in het bijzonder.

Doelgroep
Instellingen die een bijdrage willen leveren aan één van bovengenoemde doelen.

Nadere regels
Een subsidie kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende criteria:
De activiteit draagt bij aan één van de hierboven genoemde subsidiedoelstellingen.
De activiteit vindt in Brielle plaats en is gericht op inwoners van Brielle.
De activiteit heeft geen winstoogmerk.
De activiteit is openbaar toegankelijk.
Voor zover mogelijk, wordt bij het uitvoeren van de activiteit gewerkt met vrijwilligers.
De activiteit is op de eigen sport gericht, heeft een openbaar karakter en is daarom niet
uitsluitend voor eigen leden bedoeld.
Het betreft geen reguliere activiteit van de sportvereniging.
De subsidieaanvrager dient een sportvereniging te zijn en wel een rechtspersoon met
volledige rechtsbevoegdheid.
De sportvereniging publiceert de activiteit in de lokale media.

Subsidievorm
Incidentele activiteitensubsidie

Subsidieplafond
Geen budget beschikbaar.

Subsidieverlening
Bij de aanvraag dient een uiteenzetting van de activiteit met een gespecificeerde begroting te
worden overlegd.
Kosten
-

die voor subsidie in aanmerking komen zijn:
de extra kosten van accommodatiehuur en materiaalhuur;
de organisatiekosten (zoals consumpties medewerkers, portikosten, drukwerk);
prijzen.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totaal hierboven genoemde kosten tot een maximum
bedrag van €500,- per aanvraag.
Het beschikbare budget wordt verdeeld in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag.

Subsidievaststelling
Geen nadere regels.

Relatie accommodatiezaken
De extra kosten voor accommodatiehuur kunnen in aanmerking komen voor subsidie.
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Subsidiegrondslag
Algemene Wet bestuursrecht
Algemene Subsidieverordening Brielle 2011
Uitvoeringsprogramma Sport 2008-2012
Jaarlijks door de raad vastgesteld subsidieplafond
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