PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/56
Gedeputeerde Staten van Limburg
Via advertenties in de Limburgse dagbladen op woensdag 31 augustus 2005 zal de
start van de Vrijwilligersregeling 2005 bekend worden gemaakt
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:

Toelichting Nadere Subsidieregeling
Vrijwilligerswerk
2005 (artikelsgewijs)
Algemeen
Deze regeling is een nadere regeling in aanvulling op de Algemene
Subsidieverordening 2004 (provinciaal blad 2004/5), 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
danwel een stichting zijn voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Deze
organisaties moeten dus ook beschikken over statuten waarin de doelomschrijving van
de organisatie is vastgelegd.
Voor het jaar 2005 geldt dat het statutair vastgelegde doel primair en specifiek moet
zijn gericht op activiteiten voor en door jeugdigen tot 18 jaar.
Uit de statuten moet dus duidelijk blijken dat het gaat om echte jongerenverenigingen,
scoutingclubs, ouderverenigingen verbonden aan scholen of aan andere specifiek op
jongeren gerichte instituten of om verenigingen en stichtingen die gericht zijn op
instandhouding van fysieke jongerenvoorzieningen zoals speeltuinen of jeugdhonken of
op de organisatie en uitvoering van kindervakantiewerk.
Het feit dat een vereniging, met bijvoorbeeld als primair doel het beoefenen van een
bepaalde sport of het maken van muziek, ook (veel) jeugdleden heeft is onvoldoende
om voor subsidie in aanmerking te komen. Het doel van dergelijke organisaties is
wellicht “mede” gericht op activiteiten voor en door jeugdigen maar veelal niet “primair
en specifiek”.

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
De vereniging of stichting moet op het moment van het indienen van de
subsidieaanvraag in Limburg zijn gevestigd en uiterlijk op 1 september 2005 als
zodanig bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. Dit betekent dat iedere
aanvrager over een eigen zelfstandig inschrijvingsnummer dient te beschikken.
Lid 3
De activiteiten van de vereniging of stichting dienen aantoonbaar ten goede te komen
aan de Limburgse samenleving. Of dit het geval is, staat ter beoordeling aan
Gedeputeerde Staten.

Artikel 2
Lid1
Voor het indienen van een subsidieaanvraag moet gebruik worden gemaakt van een
door Gedeputeerde Staten daarvoor vastgesteld formulier. Indien dit niet gebeurt wordt
een aanvraag niet in behandeling genomen.
Datzelfde geldt indien bij een aanvraag niet alle vereiste bijlagen worden overgelegd.
De vereiste bijlagen zijn:
1. een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 12
maanden
2. een kopie van de passages uit de actuele statuten, waaruit de naam en de
doelstelling van de organisatie blijkt
3. een kopie van een rekeningafschrift van bank/giro, niet ouder dan 6 maanden,
waaruit het rekeningnummer (rekening courant) van de vereniging of de
stichting blijkt
N.B. Het rekeningnummer mag geen spaarrekening of effectenrekening betreffen. Aan
de hand van de kopie van het afschrift wordt gecontroleerd of het rekeningnummer
geschikt is voor overboeking en of het daadwerkelijk op naam en adres van de
vereniging of stichting staat. Uiteraard kunnen gegevens op de kopie die voor deze
controle niet van belang zijn onleesbaar worden gemaakt.
Het aanvraagformulier dient rechtsgeldig (conform statuten en inschrijving Kamer van
Koophandel) ondertekend te zijn.
U kunt het aanvraagformulier downloaden van de website www.limburg.nl of
telefonisch opvragen bij tel. nummer 046 – 420 71 97.
Lid 2
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 september 2005 tot uiterlijk 30
november 2005 bij Gedeputeerde Staten van Limburg, op het in het aanvraagformulier
vermelde adres. Aanvragen die vóór 1 september 2005 danwel na 30 november 2005
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 danwel
door persoonlijke overhandiging wordt ontvangen. Indienen van een aanvraag per email is, in verband met de vereiste (bevoegdelijke)ondertekening, niet mogelijk.
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Artikel 3
Lid 1
Voor 2005 is een bedrag van € 975.000,00 voor subsidieverlening beschikbaar.
Lid 2
Alleen subsidieaanvragen die binnen de gestelde periode op het juiste, volledig
ingevulde en bevoegdelijk ondertekende, formulier en voorzien van alle vereiste
bijlagen zijn ontvangen, komen voor subsidie in aanmerking. Voor een aanvraag die
pas na 30 november 2005 wordt gecompleteerd (ontvangstdatum) wordt dus geen
subsidie verleend. Het risico van niet tijdige ontvangst van een complete aanvraag ligt
ten allen tijde bij de subsidieaanvrager.

Lid 3
In principe krijgt iedere subsidieaanvrager die aan de gestelde criteria voldoet een
bedrag van € 500,00. Indien echter meer dan 1950 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 regeling slechts
eenmaal voor subsidie in aanmerking kan komen.

Lid 5
Dit lid beoogt aan te geven dat indien in 2005 een vrijwilligerssubsidie is ontvangen in
de opvolgende regeling voor 2006 resp. 2007 (welke regelingen een ander thema als
uitgangspunt zullen hebben), geen aanspraak op subsidie kan worden gemaakt. Dit
geldt ongeacht de hoogte van het daadwerkelijk vastgestelde subsidiebedrag.
De thema’s die op dit moment voor 2006 en 2007 zijn voorzien betreffen “muziek” resp.
“senioren”.

Artikel 4
Lid 1
Hierin wordt aangegeven dat de subsidie moet worden ingezet voor (een) concreet
benoemde activiteit(en). Deze activiteit(en) moet(en) ook gericht zijn op het bevorderen
van het behoud van leden/vrijwilligers danwel op het aantrekken van nieuwe
leden/vrijwilligers voor de vereniging of de stichting.
Lid 2
Duidelijk moet zijn dat voor de concreet benoemde activiteit(en) ook behoefte bestaat
aan financiële ondersteuning.
Lid 3
Dit criterium geeft aan dat de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt gevraagd iets
“extra’s” moet(en) inhouden, dat uitgaat boven de reguliere activiteiten. Als reguliere
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activiteiten worden beschouwd de jaarlijks/periodiek terugkerende of doorlopende
activiteiten die met een zekere regelmaat worden verricht. Bovendien mag dat “extra’s”
geen met name consumptief karakter hebben, zoals een feestje, barbecue, borrel, e.d.
Dit laatste is het geval indien meer dan de helft van de kosten aan consumptieve
uitgaven in de zin van eten en drinken wordt besteed.
Artikel 5
Dit artikel geeft aan dat de beslistermijn van twaalf weken pas begint te lopen de dag
na 30 november 2005 oftewel vanaf 1 december 2005. Pas op dat moment bestaat
immers zicht op het totaal aantal ontvangen aanvragen dat medebepalend is voor de
hoogte van de te verlenen subsidiebedragen. Een en ander kan betekenen dat degene
die aan het begin van de gestelde periode een subsidieaanvraag heeft ingediend tot
maximaal een halfjaar moet wachten op de vaststelling van het subsidie.
Artikel 6
Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 7
Dit artikel geeft Gedeputeerde Staten de bevoegdheid van enige bepaling af te wijken,
indien in een bepaald geval sprake is van kennelijke onbillijkheden. Aan dit artikel
kunnen door subsidieontvangers geen rechten worden ontleend.
Artikel 8
Dit artikel spreekt voor zich.

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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