SUBSIDIEOVERZICHT 2019
Voor meer subsidie mogelijkheden kijkt u hier. En ook op deze pagina vind u interessante informatie.

Subsidieregeling

Aanvragen

Indebuurt033

31 december 2018
31 maart 2019
30 juni 2019
30 september 2019

Sport en bewegen
(gemeente Amersfoort)

Aanvraagdatum voor
2020 is nog niet
duidelijk.

STK (sporttechnisch
jeugdkader)

Aanvragen via BSC
verenigingsadvisering
vóór 30 maart 2019 van
het lopende
kalenderjaar.

Bedrag
Inwoners mogen maximaal 5.000 euro
subsidie aanvragen. Boven de 5.000 euro
moet je subsidie aanvragen als formele
organisatie (zoals een stichting of
vereniging).
Voor 2019 is maximaal € 615.000,beschikbaar, verdeeld over de
verschillende categorieën waarvoor
subsidie kan worden aangevraagd.
Subsidie wordt verstrekt op basis van
cofinanciering.
Ongeveer € 125.000,00

Voorwaarden

www.indebuurt033.nl

Aanvraagformulier

Subsidieregeling Sport en Bewegen

www.amersfoort.nl/subsidies

Aanvraagformulier

De subsidie is voor maximaal twee
trainingen per week.
Een training duurt minstens 45
minuten.
Per soort sport is een groepsgrootte
vastgesteld. Als de groep kleiner is
dan bepaald, dan telt alleen het
werkelijke aantal jeugdleden dat in de
groep zit.
Het sporttechnisch jeugdkader
bestaat uit personen die jeugdleden
trainen. Zij hebben een door het
ministerie van VWS of de betreffende
sportbond erkende opleiding
afgerond.
Jeugdleden zijn leden die op 1 januari
van het jaar waarin subsidie wordt
aangevraagd in ieder geval 4 jaar en
maximaal 17 jaar zijn. Zij betalen
contributie. De vereniging is voor hen
contributie verschuldigd aan de
sportbond.

www.amersfoort.nl/subsidies

Verenigingen die de
afgelopen jaren geen
subsidie hebben
aangevraagd maar denken
dat zij er nu wel recht op
hebben, kunnen voor meer
informatie en het
toesturen van een
aanvraagformulier contact
opnemen met:

De scholing past bij het werk dat de
vrijwilligers doen voor de organisatie.
De subsidie geldt alleen voor kosten
van scholing of training. Dus niet voor
reiskosten, eten of drinken.
De subsidie is alleen voor een nieuwe,
nog te beginnen scholing of training.
Uw organisatie krijgt 1 keer per jaar
subsidie voor een aanvraag.
De subsidie geldt niet voor de jaren
daarna.

www.amersfoort.nl/subsidies

Aanvraagformulier

www.sociaalfondsamersfoort.nl

Aanvraagformulier







Doorlopend

€ 11.345,- per jaar.
Elke organisatie krijgt maximaal € 750,per jaar.








Sociaal Fonds

Doorlopend

Afhankelijk van aanvraag.

Aanvraagformulier

Voorwaarden Indebuurt033



Subsidieregeling
Deskundigheid
vrijwilligers

Website

Voorwaarden Sociaal Fonds

Arend Neuteboom, Eva
Stam
033 422 51 00
sportvereniging@sro.nl

