PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/55
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 14 juni 2005 hebben vastgesteld:

Nadere Subsidieregeling Vrijwilligerswerk
2005
Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij in aanvulling op de Algemene
Subsidieverordening 2004 hebben vastgesteld de volgende subsidieregeling:
Nadere Subsidieregeling “Vrijwilligerswerk 2005”
Artikel 1 Subsidieverlening
1.

Gedeputeerde Staten kunnen een waarderingssubsidie verlenen aan verenigingen
en stichtingen, die in meerderheid met vrijwilligers werken en die ingevolge hun
statutaire doelomschrijving primair en specifiek zijn gericht op activiteiten voor en
door jeugdigen tot 18 jaar. Meer in het bijzonder gaat het daarbij om
jongerenverenigingen, scoutingclubs, ouderverenigingen en verenigingen c.q.
stichtingen gericht op fysieke jongerenvoorzieningen zoals speeltuinen of op
jeugdhonk/jongerenwerk en kindervakantiewerk.

2.

De vereniging of de stichting moet in de provincie Limburg zijn gevestigd en
uiterlijk per 1 september 2005 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

3.

De in lid 1 genoemde activiteiten dienen, naar het oordeel van Gedeputeerde
Staten, direct ten goede te komen aan de Limburgse samenleving.

Artikel 2 Subsidieaanvraagformulier, periode voor indiening en tijdstip van
indiening
1. Een subsidieaanvraag moet worden ingediend door gebruikmaking van het door
Gedeputeerde Staten daarvoor vastgestelde formulier en dient te zijn voorzien van
de op het formulier voorgeschreven bijlagen (inschrijvingsbewijs Kamer van
Koophandel niet ouder dan 12 maanden, kopie passages uit de actuele statuten
waaruit naam en doelstelling van de organisatie blijkt, kopie van een
rekeningafschrift van bank/giro niet ouder dan 6 maanden, waaruit
rekeningnummer (rekening courant) blijkt). Dit formulier kan worden gedownload
van de website www.limburg.nl of kan telefonisch worden opgevraagd bij
tel.nummer 046 – 420 71 97.

2. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, op het in
het aanvraagformulier vermelde adres, vanaf 1 september 2005 tot uiterlijk 30
november 2005.
.
3. Als indieningsdatum geldt de dag waarop de subsidieaanvraag op het in het
aanvraagformulier vermelde adres, per post, fax danwel door persoonlijke
overhandiging wordt ontvangen.

Artikel 3 Subsidieplafond en wijze van verdeling
1. Het voor subsidieverlening beschikbare bedrag voor 2005 bedraagt € 975.000,00.
2. Uitsluitend subsidieaanvragen die binnen de in artikel 2, lid 2 genoemde periode op
het juiste formulier en compleet zijn ontvangen komen voor een subsidie in
aanmerking.
3. De hoogte van het subsidie bedraagt de hoogte van het subsidieplafond gedeeld
door het totaal aantal binnen de gestelde periode op het juiste formulier en
compleet ingediende aanvragen dat aan de gestelde eisen en de inhoudelijke
criteria voldoet, met dien verstande dat het subsidie nooit meer dan € 500,00
bedraagt.
4. Een stichting of vereniging kan slechts eenmaal per kalenderjaar een aanvraag
indienen. Indien meer dan één aanvraag wordt ingediend wordt slechts de eerst
ingediende aanvraag in behandeling genomen.
5. Indien een stichting of vereniging in enig kalenderjaar (2005 tot en met 2007) een
subsidie op grond van deze regeling danwel een daarvoor in de plaats tredende
regeling heeft ontvangen wordt in het andere jaar c.q. de andere jaren geen
subsidie meer verleend.
Artikel 4 Subsidiecriteria
1.

2.
3.

Subsidie wordt slechts verleend ten behoeve van functioneel en in tijd
samenhangende en –begrensde, specifiek omschreven activiteiten, die mede
gericht zijn op het bevorderen van het behoud van leden/vrijwilligers of het
betrekken van nieuwe leden/vrijwilligers bij de activiteiten van de vereniging of de
stichting.
De activiteit dient in het aanvraagformulier te zijn voorzien van een financiële
onderbouwing op hoofdlijnen, waaruit de behoefte aan de subsidie blijkt.
Geen subsidie wordt verleend ten behoeve van reguliere activiteiten en voor
activiteiten met een sterk consumptief karakter.

Artikel 5 Beslistermijn
In afwijking van artikel 10, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening 2004, begint de
beslistermijn van twaalf weken te lopen na de laatste dag van de in artikel 2, lid 2
genoemde periode.
Artikel 6 Verplichtingen voor de subsidieaanvrager/-ontvanger
De subsidieontvanger is verplicht in de promotie voorafgaand en tijdens de uitvoering
van de gesubsidieerde activiteit de provincie Limburg op een herkenbare wijze te
positioneren. Hiertoe dient in ieder geval op schriftelijke danwel digitale publikaties het
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logo van de provincie Limburg te worden opgenomen. Dit logo is via de website
www.limburg.nl/huisstijl online beschikbaar.
Artikel 7 Hardheidsclausule
Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde
Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 8 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
1.
2.
3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2005.
Subsidies die zijn aangevraagd vóór inwerkingtreding van deze regeling, vallen
buiten het bereik van deze regeling.
Deze regeling kan worden aangehaald als Nadere subsidieregeling
“Vrijwilligerswerk 2005”

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 29 augustus 2005
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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