PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2006/93
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 12 december 2006, in aanvulling
op de Algemene Subsidieverordening 2004 hebben vastgesteld:

Nadere subsidieregeling “Vrijwilligerswerk 2007 Senioren”
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 mede zijn gericht op het daadwerkelijk verrichten van
activiteiten voor en/of door senioren dan wel volgens hun jaarprogramma
daadwerkelijk activiteiten verrichten mede voor en/of door senioren. Meer in het
bijzonder gaat het daarbij om activiteiten die mede zijn gericht op maatschappelijke
participatie en integratie; algemene ontwikkeling en educatie; behoud van
zelfstandigheid; ondersteuning van mantelzorg; ontspanning en recreatie en inzet
ervaring/vakmanschap van senioren voor anderen.
2. Onder “senioren” wordt in deze regeling verstaan alle natuurlijke personen van 55
jaar en ouder.
3. De vereniging of de stichting moet in de provincie Limburg zijn gevestigd en uiterlijk
per 22 januari 2007 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een
Limburgse afdeling (zonder rechtspersoonlijkheid) van een provinciale of landelijke
koepelorganisatie die rechtspersoonlijkheid bezit (met geen eigen Kamer van
Koophandelnummer in Limburg) kan indienen onder de naam en het Kamer van
Koophandelnummer van de provinciale of landelijke (koepel)organisatie.
4. De in het eerste lid 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 bijlage:
een kopie van de passages uit de actuele statuten waaruit naam en
doelstelling van de organisatie blijkt of een kopie van passages uit de
actuele statuten waaruit de naam van de organisatie blijkt met een recent
jaarprogramma waaruit de doelstelling van de organisatie blijkt.

Dit formulier kan vanaf 22 januari 2007 worden gedownload van de website
www.limburg.nl of kan vanaf 22 januari 2007 telefonisch worden opgevraagd bij
telefoonnummer 046 – 420 71 97.
2. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, op het in
het aanvraagformulier vermelde adres, vanaf 22 januari 2007 tot en met 21maart
2007.
3. Als indieningsdatum geldt de dag waarop de subsidieaanvraag op het in het
aanvraagformulier vermelde adres, per post, fax dan wel door persoonlijke
overhandiging wordt ontvangen.
Artikel 3 Subsidieplafond en wijze van verdeling
1. Het voor subsidieverlening vrijwilligerswerk senioren in het jaar 2007 beschikbare
bedrag bedraagt € 1.812.000,00.
2. Uitsluitend subsidieaanvragen die binnen de in artikel 2, tweede lid, genoemde
periode 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 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 aanvrager (stichting of een vereniging dan wel een afdeling van een
provinciale of nationale koepelorganisatie) kan slechts eenmaal een aanvraag
indienen.
5. Indien een aanvrager reeds een subsidie op grond van de Nadere subsidieregeling
“Vrijwilligerswerk 2005”, de Nadere subsidieregeling”Vrijwilligerswerk 2006,
Muziek” of de Nadere subsidieregeling “Vrijwilligerswerk 2006 Sport voor Jeugd”
heeft ontvangen wordt geen subsidie verleend c.q. vastgesteld.
Artikel 4 Subsidiecriteria
1. Subsidie moet worden ingezet voor (een) concreet benoemde activiteit(en), gericht
op senioren.
2. Geen subsidie wordt verleend voor activiteiten die op het moment van indiening
van de subsidieaanvraag zijn afgerond.
3. Geen subsidie wordt verleend voor activiteiten die met name zijn gericht op
fondsenwerving.
Artikel 5 Beslistermijn
In afwijking van artikel 10, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening 2004,
begint de beslistermijn van twaalf weken te lopen na de laatste dag van de in artikel 2,
tweede lid, 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 dan wel digitale publicaties het
logo van de provincie Limburg te worden opgenomen. Dit logo is via de website
HREF="http://www.limburg.nl/" MACROBUTTON HtmlResAnchor www.limburg.nl/huiss
tijl online beschikbaar. Uitvoering van de activiteit voordat de subsidieverlening heeft
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plaatsgevonden geschiedt te allen tijde voor eigen rekening en risico van de
subsidieaanvrager.
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. Dit besluit treedt in werking op 22 januari 2007.
2. Subsidies die zijn aangevraagd vóór inwerkingtreding van deze regeling, vallen
buiten het bereik van deze regeling.

3. Deze regeling kan worden aangehaald als Nadere subsidieregeling
“Vrijwilligerswerk 2007 Senioren”

*) De tekst van deze regeling staat op Internet: www.limburg.nl, klik op de button
“Subsidieregeling
Vrijwilligerswerk 2007 Senioren”.
Hier tref je algemene informatie aan en enkele hele specifieke documenten, zoals:
- de Nadere subsidieregeling “Vrijwilligerswerk 2007 Senioren”;
- de Toelichting op de Nadere subsidieregeling “Vrijwilligerswerk 2007 Senioren”;
- Checklist om te zien of een subsidieaanvraag een kans van slagen maakt;
- Vraag/antwoordfoldertje met meest gestelde vragen over de Nadere
subsidieregeling “Vrijwilligerswerk 2007 Senioren”;
- Aanvraagformulier dat moet worden gebruikt om een aanvraag in te dienen.

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

Uitgegeven, 21 december 2006
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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Toelichting Nadere subsidieregeling
“Vrijwilligerswerk 2007 Senioren” (artikelsgewijs)
Algemeen
Deze regeling is een nadere regeling in aanvulling op de Algemene
Subsidieverordening 2004 (provinciaal blad 2004/5, nadien op onderdelen gewijzigd),
die op de website www.limburg.nl is te vinden.
Artikel 1
Lid 1
In dit artikel wordt concreet aangegeven dat alleen organisaties die een vereniging dan
wel een stichting zijn voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Deze verenigingen
en stichtingen moeten beschikken over statuten waarin de doelomschrijving van de
organisatie is vastgelegd of moeten beschikken over een jaarprogramma waarin de
doelomschrijving van de organisatie is vastgelegd. Voor deze regeling geldt dat het
statutair vastgelegde doel of het in het jaarprogramma vastgelegde doel mede moet
zijn gericht op het daadwerkelijk actief verrichten van activiteiten voor en/of door
senioren (leeftijd 55+). Uitdrukkelijk geldt dat de vereniging of stichting in meerderheid
met vrijwilligers werkt. Verenigingen of stichtingen die met name met beroepskrachten
werken zijn dus uitgesloten van deze regeling.
Lid 2
Dit artikel spreekt voor zich.
Lid 3
De vereniging of stichting moet op het moment van het indienen van de
subsidieaanvraag in Limburg zijn gevestigd en uiterlijk op 22 januari 2007 als zodanig
bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven of de afdeling (zonder eigen
rechtspersoonlijkheid maar wel gevestigd in Limburg) moet aangesloten zijn bij een
provinciale of nationale koepelorganisatie die rechtspersoonlijkheid bezit.
Lid 4
De activiteiten van de vereniging of stichting dienen aantoonbaar ten goede te komen
aan de Limburgse samenleving. Of dit het geval is wordt beoordeeld door
Gedeputeerde Staten.

Artikel 2
Lid 1
Voor het indienen van een subsidieaanvraag moet u gebruik maken van het daarvoor
bestemde formulier. Indien dit niet gebeurt wordt een aanvraag niet in behandeling
genomen.
Ook wanneer u niet de vereiste bijlage(n) meestuurt, wordt een aanvraag niet in
behandeling genomen.
De vereiste bijlage is:
- een kopie van de passages uit de actuele statuten, waaruit de naam en de
doelstelling van de
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organisatie blijkt of een kopie van de passage uit de actuele statuten waaruit de
naam van
de organisatie blijkt tezamen met een recent jaarprogramma waaruit de
doelgroep van de
organisatie blijkt.
N.B. Het rekeningnummer dat u moet invullen op het aanvraagformulier mag geen
spaarrekening of effectenrekening betreffen.
Het aanvraagformulier dient rechtsgeldig (conform statuten en inschrijving Kamer van
Koophandel) ondertekend te zijn. U kunt het aanvraagformulier vanaf 22 januari 2007
downloaden van de website HREF="http://www.limburg.nl/" MACROBUTTON
HtmlResAnchor www.limburg.nl of vanaf telefonisch opvragen bij tel. nummer 0464207197.
Lid 2
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 22 januari 2007 tot en met 21
maart 2007 bij Gedeputeerde Staten van Limburg, op het in het aanvraagformulier
vermelde adres. Aanvragen die vóór 22 januari 2007 dan wel na 21 maart 2007 worden
ontvangen worden afgewezen.
Lid 3
Als indieningsdatum van een subsidieaanvraag geldt de dag waarop de
subsidieaanvraag op het in het aanvraagformulier vermelde adres, per post, fax dan
wel door persoonlijke overhandiging wordt ontvangen. Indienen van een aanvraag per
e-mail is, in verband met de vereiste (bevoegdelijke) ondertekening, niet mogelijk.
Artikel 3
Lid 1
Voor deze regeling is een bedrag van € 1.812.000,00 (dit bedrag is inclusief de
restbedragen van het jaar 2006 van de regelingen “Muziek” en “Sport voor jeugd”) voor
subsidieverlening beschikbaar.
Lid 2
Alleen subsidieaanvragen die in de periode van 22 januari 2007 tot en met 21 maart
2007 zijn ontvangen, komen voor subsidie in aanmerking. Indien u de
subsidieaanvraag te vroeg of te laat indient komt u niet in aanmerking voor subsidie.
Lid 3
In principe krijgt iedere subsidieaanvrager die aan de gestelde criteria voldoet een
bedrag van € 500,00. Indien echter meer dan 3624 aanvragen worden ontvangen die
voor subsidie in aanmerking komen wordt het totaal beschikbare bedrag gelijkelijk over
alle subsidieaanvragers die aan de gestelde criteria voldoen verdeeld. Het tijdstip
waarop een aanvraag binnen de gestelde periode is ontvangen speelt daarbij geen rol.
Het te ontvangen bedrag zal nooit hoger zijn dan € 500,00.
Lid 4
Dit lid geeft aan dat iedere vereniging of stichting in het kader van deze
seniorenregeling slechts eenmaal subsidie kan ontvangen.
Lid 5
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In de periode 2005 tot en met 2007 zijn door Gedeputeerde Staten verschillende
Nadere subsidieregelingen vastgesteld met het oog op het vrijwilligerswerk. Daarbij zijn
steeds vooraf door Provinciale Staten bepaalde doelgroepen geselecteerd. De thema’s
die voor 2005 en 2006 van toepassing waren betroffen “Jeugd”, “Muziek” en “Sport
voor jeugd”.
Aangezien het zou kunnen voorkomen dat een organisatie aan de inhoudelijke criteria
van twee of meer Nadere subsidieregelingen voldoet is bepaald dat iedere vereniging
of stichting binnen deze drie jaar slechts eenmaal in aanmerking kan komen voor een
subsidie op basis van deze opeenvolgende regelingen.
Artikel 4
Lid 1
Hierin wordt aangegeven dat de subsidie slechts wordt verleend ten behoeve van
specifiek omschreven activiteiten gericht op senioren.
Lid 2
In dit lid wordt aangegeven dat de subsidieaanvraag betrekking moet hebben op een
toekomstige of lopende activiteit en niet op een activiteit die reeds is afgerond.
Lid 3
Deze subsidieregeling is bedoeld voor organisaties die als zodanig actief betrokken zijn
bij het daadwerkelijk verrichten van activiteiten voor en/of door senioren. Organisaties
die met name zijn gericht op het verwerven van fondsen ten behoeve van voornoemde
organisaties vallen buiten het bereik van deze regeling.
Artikel 5
Dit artikel geeft aan dat u niet voor 22 maart 2007 een beslissing van Gedeputeerde
Staten kunt ontvangen. De beslistermijn van twaalf weken pas begint te lopen de dag
na 20 maart 2007 oftewel vanaf 21 maart 2007. Pas vanaf 21 maart 2007 bestaat
immers zicht op het totaal aantal ontvangen aanvragen dat medebepalend is voor de
hoogte van de te verlenen subsidiebedragen. Dit kan betekenen dat wanneer u aan het
begin van de periode een subsidieaanvraag heeft ingediend u tot maximaal 20 weken
moet wachten op een beslissing / vaststelling van de subsidie.
Artikel 6
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 7
Dit artikel betekent dat Gedeputeerde Staten kunnen afwijken van de regeling, indien
zij dit nodig achten. Aan dit artikel kunnen door subsidieontvangers geen rechten
worden ontleend.
Artikel 8
Uw subsidieaanvraag kunt u in de periode van 22 januari 2007 tot en met 21 maart
2007 indienen. Als u te vroeg of te laat de subsidieaanvraag indient, komt u niet voor
subsidie in aanmerking.
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