BELEIDSREGEL VRIJWILLIG JEUGDWERK
Toelichting
Geen

Begripsbepalingen
Jeugdlid: een Brielse jeugdige van 0 tot en met 23 jaar, die bij een organisatie is aangesloten en
regelmatig aan de activiteiten deelneemt.
Jeugd- en jongerenwerk: activiteiten, die tot doel hebben de gezonde ontwikkeling van
jeugdigen en de ontwikkelingskansen en het welbevinden van jeugdigen te bevorderen.
Scoutingorganisatie: een jeugd- en jongerenorganisatie die aangesloten is bij de vereniging
Scouting Nederland (SN) en daarmee het huishoudelijke reglement van SN onderschrijft.

Doelstelling
Het bevorderen van de gezonde ontwikkeling, de ontwikkelingskansen en het welzijn van
jeugdigen.
Het geven van een impuls aan de sociale samenhang en leefbaarheid in Brielle.

Doelgroep

Organisaties die vrijwillig jeugd- en jongerenwerk aanbieden en jeugdleden hebben.
Vrijwilligersorganisatie: organisatie die (bijna) uitsluitend uit vrijwilligers bestaat, niet zijnde
sportverenigingen die sport als hoofddoel hebben.
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activiteit(en) draagt bij aan de subsidiedoelstellingen.
activiteit(en) vindt in Brielle plaats en is gericht op de Brielse jeugd.
activiteit(en) heeft geen winstoogmerk.
activiteit(en) heeft ten minste één van de volgende functies:
Vorming / educatie: het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden om het
persoonlijk en algemeen maatschappelijk functioneren te verbeteren.
Ontmoeting / recreatie: het bevorderen van contacten gericht op ontspanning en
kennismaking.
Cultuur / creativiteit: het bevorderen van deelname aan cultuuruitingen
gericht op creatieve ontplooiing, niet professionele kunstbeoefening of
kunstbeleving.
De activiteit(en) mag de fysieke en psychische gezondheid van jongeren niet in gevaar
brengen.
De organisatie is gevestigd in Brielle.
De activiteit(en) wordt georganiseerd voor ten minste 20 Brielse jeugdigen per activiteit.
Lidmaatschap van de organisatie is voor een ieder toegankelijk.
Voor het uitvoeren van de activiteiten wordt overwegend gewerkt met vrijwilligers.

Subsidievorm
Structurele activiteitensubsidie

Subsidieplafond
Het subsidieplafond bedraagt € 6.900,-. Uitgaande van 3 scouting en 3 vrijwillig
jeugdwerkorganisaties (elke kern 1).

Subsidieverlening
De aanvraag moet zijn voorzien van een begroting voor het betreffende subsidiejaar en een
financiële verantwoording van het afgelopen jaar.
De subsidie wordt verstrekt als bijdrage in de organisatie van activiteiten. Elke organisatie
ontvangt hiervoor een basisbedrag van € 250,- per jaar. Het vaste basisbedrag is bedoeld als
tegemoetkoming in de bestuurskosten en organisatiekosten die elke organisatie moet maken.
Scoutingorganisaties (over het algemeen kleinere organisaties met hogere onkosten) ontvangen
daarnaast een bedrag van € 100,- per maand waarin activiteiten plaats vinden, alle overige
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vrijwilligersorganisaties ontvangen naast het basisbedrag een bedrag van € 50,- per maand waarin
activiteiten plaats vinden.
Het beschikbare budget wordt verdeeld in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag.

Subsidievaststelling
Geen nadere regels.

Relatie accommodatiezaken
Er is voor een deel rekening gehouden met de accommodatiekosten door voor de
scoutingorganisaties een hoger maandbedrag toe te kennen voor de maanden waarin activiteiten
plaatsvinden.

Subsidiegrondslag
Algemene Wet bestuursrecht
Algemene Subsidieverordening Brielle 2011
Nota jeugd 2010-2013
Jaarlijks door de raad vastgesteld subsidieplafond
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