
Activiteitensubsidie 

Artikel 12 Organisaties 

Een activiteitensubsidie is bestemd voor een vrijwilligersorganisatie, gevestigd en/of werkzaam in de 

gemeente Voerendaal, die activiteiten ontplooit die zich richten op de inwoners van de gemeente 

Voerendaal, voor de uitvoering van een activiteit die niet tot haar reguliere activiteiten behoort. 

Artikel 13 Voorwaarden 

1. De te subsidiëren activiteit moet tot een van de volgende taakvelden behoren: onderwijs, sport - 

cultuur en recreatie, sociaal domein (sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening, 

leefbaarheidsbevordering) en/of volksgezondheid en milieu.  

2. De te subsidiëren activiteit moet een maatschappelijke meerwaarde hebben voor de lokale 

samenleving en voldoen aan twee of meer van de volgende maatschappelijke voorwaarden: 

a. de versterking van het verenigingsleven; 

b. de bevordering van maatschappelijke participatie door burgers; 

c. de versterking van de positieve gezondheid en welzijn van burgers; 

d. de versterking van de zelfredzaamheid van burgers; 

e. de uitbreiding c.q. versterking van voor- en naschoolse voorzieningen; 

f. gericht op specifieke doelgroepen zoals kwetsbare burgers, ouderen, jeugdigen en 

jongeren. 

Artikel 14 Aanvraag  

1. Een aanvraag om activiteitensubsidie wordt ingediend middels het digitale aanvraagformulier op de 

website van de gemeente Voerendaal.  

2. Voor eenzelfde activiteit of programma van activiteiten in categorie 3, zoals bedoeld in artikel 17, 

vierde lid, kan maximaal in 5 verschillende jaren een aanvraag om activiteitensubsidie worden 

ingediend. 

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 10, derde lid van de verordening, overlegt de aanvrager bij de 

aanvraag de volgende gegevens: 

- een begroting met een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven ten behoeve van de 

activiteit.  

 

Artikel 15 Aanvraagtermijn 

1. Een aanvraag om activiteitensubsidie wordt ingediend binnen een van de volgende 4 tranches: 

- tranche 1: 1 februari tot en met 31 maart; 

- tranche 2: 1 april tot en met 30 juni; 

- tranche 3: 1 juli tot en met 30 september; 

- tranche 4: 1 oktober tot en met 31 januari. 

2. De activiteit, waarop de aanvraag om activiteitensubsidie betrekking heeft, moet plaatsvinden na 

afloop van de tranche, waarbinnen de aanvraag wordt ingediend. 

Artikel 16 Advisering aanvraag 

Een aanvraag om activiteitensubsidie wordt voorgelegd aan de Adviescommissie Activiteitensubsidie, die  

hierover een niet-bindend advies uitbrengt aan het college. De commissie bestaat uit een afvaardiging van 

(bestuurs)leden uit verschillende Voerendaalse verenigingen. In de commissie zijn zowel de verschillende 

soorten verenigingen (sport, cultuur, welzijn, buurtverenigingen) als verenigingen vanuit de diverse kernen 

van de gemeente Voerendaal vertegenwoordigd. 

Artikel 17 Beoordeling aanvraag 

1. Om in aanmerking te komen voor een activiteitensubsidie moet de te subsidiëren activiteit 

kunnen worden ingedeeld in één van onderstaande categorieën. 

2. Een activiteit in categorie 1: 



a. voldoet minimaal aan twee maatschappelijke voorwaarden, genoemd in artikel 13, 

tweede lid, onder a t/m f én  

b. de activiteit bereikt de eigen kern en genereert betrokkenheid in de eigen kern én  

c. de activiteit is een aanvulling en/of vernieuwing op/van het reguliere aanbod én 

d. de activiteit is voor iedereen toegankelijk (dus niet alleen leden).  

3. Een activiteit in categorie 2: 

a. voldoet minimaal aan drie maatschappelijke voorwaarden, genoemd in artikel 13, tweede 

lid, onder a t/m f én  

b. de activiteit bereikt de eigen kern en genereert betrokkenheid in de eigen kern én  

c. de activiteit is een aanvulling en/of vernieuwing op/van het reguliere aanbod én  

d. de activiteit is voor iedereen toegankelijk (dus niet alleen leden) én  

e. er is, mede blijkend uit de aanvraag, sprake van een activiteit, waarbij minimaal twee 

vrijwilligersorganisaties afkomstig uit de gemeente Voerendaal actief met elkaar 

samenwerken en die gezamenlijk de activiteit organiseren én  

f. de activiteit brengt verschillende doelgroepen bij elkaar. 

4. Een activiteit of het programma van activiteiten in categorie 3:  

a. voldoet aan vier of meer maatschappelijke voorwaarden, genoemd in artikel 13, tweede 

lid, onder a t/m f én 

b. de activiteit is een aanvulling en/of vernieuwing op/van het reguliere aanbod én  

c. de activiteit is voor iedereen toegankelijk (dus niet alleen leden) én 

d. er is, mede blijkend uit de aanvraag, sprake van een activiteit, waarbij minimaal twee 

vrijwilligersorganisaties afkomstig uit de gemeente Voerendaal actief met elkaar 

samenwerken en die gezamenlijk de activiteit organiseren én  

e. de activiteit brengt verschillende doelgroepen bij elkaar én 

f. de activiteit moet een uitzonderlijke uitstraling of groot effect en een zeer uniek karakter 

hebben én 

g. de activiteit heeft een groot bereik (gehele gemeente Voerendaal en/of daarbuiten) én  

h. de activiteit moet een duurzame samenwerking opleveren. 

5. Bij de beoordeling van een aanvraag om activiteitensubsidie worden de hoogte van de inkomsten 

en uitgaven, gemoeid met het organiseren en uitvoeren van de activiteit, in relatie tot het 

gevraagde subsidiebedrag meegewogen.  

 

Artikel 18 Hoogte dan wel wijze van berekening subsidiebedrag 

1. Voor een activiteit in categorie 1 bedraagt de subsidie: € 100,--. 

2. Voor een activiteit in categorie 2 bedraagt de subsidie: € 250,--. 

3. Behoudens het bepaalde in het vierde lid bedraagt de subsidie voor een activiteit in categorie 3: € 

500,-- of meer tot maximaal 50 % van de geraamde kosten van de activiteit met een maximum van € 

2.000,--. 

4. Voor een activiteit in categorie 3, waarvoor voor de 4e respectievelijk 5e maal een aanvraag om 

activiteitensubsidie wordt ingediend, wordt de subsidie in die jaren afgebouwd overeenkomstig de 

subsidiebedragen voor een categorie 2-activiteit (in het 4e jaar) respectievelijk voor een categorie-1-

activiteit (in het 5e jaar); vanaf de 6e maal bestaat geen aanspraak op subsidie meer.  

Artikel 19 Weigeringsgronden 

Onverminderd het bepaalde in artikel 13 van de verordening wordt een aanvraag om activiteitensubsidie 

geweigerd als: 

a. de organisatie niet voldoet aan het bepaalde in artikel 12 of 
b. de activiteit al heeft plaatsgevonden voordat de aanvraag om activiteitensubsidie is ingediend of 
c. de aanvraag niet tijdig is ingediend, zoals omschreven in artikel 15 of  
d. de activiteit niet voldoet aan het bepaalde in artikel 17, lid 2, lid 3 of lid 4 of 
e. op grond van het bepaalde in artikel 18, vierde lid voor de activiteit geen aanspraak op subsidie 

meer bestaat; 



f. de activiteit reeds op andere wijze ingevolge of krachtens de verordening wordt gesubsidieerd of 
g. de activiteit behoort tot de reguliere activiteiten van de aanvrager of 
h. de activiteit niet haalbaar, niet uitvoerbaar of niet betaalbaar is. 

 


