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Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van Vormings-en
ontwikkelingswerk en educatieve activiteiten Berkelland
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland, besluit ter uitvoering van
de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2006 (ASV), evenals op grond van artikel 4:81 van de
Algemene wet bestuursrecht vast te stellen de:
Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van Vormings- en ontwikkelingswerk en educatieve
activiteiten Berkelland

Artikel 1
Deze beleidsregel is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2006.

Artikel 2
1.Leden zijn natuurlijke personen die op de voor de subsidie van toepassing zijnde peildatum lid zijn
van een instelling en contributie verschuldigd zijn aan de instelling.

Artikel 3
Voor een subsidie komen in aanmerking instellingen die:
zich bezighouden met activiteiten op het terrein van het vormings- en ontwikkelingswerk dan wel
1.
met (milieugerichte) educatieve activiteiten;
tenminste 20 contributiebetalende leden hebben op de voor de subsidie van toepassing zijnde
2.
peildatum;
minimaal twee boekjaren bestaan.
3.

Artikel 4
1.Voor de vaststelling van de subsidie worden de door de instelling overgelegde gegevens (leden
aantallen) gehanteerd die betrekking hebben op het kalenderjaar 1
jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. ( Dus voor subsidiejaar 2007 is
dat het kalenderjaar 2006)
Als peildatum wordt 1 januari van het betreffende kalenderjaar gebruikt.
2.
Subsidies zullen uitsluitend worden toegekend voor zover recht bestaat op een bedrag dat hoger
3.
is dan € 150,00.

Artikel 5
Voor de berekening van de subsidie gelden de volgende grondslagen:
Voor de vrouwenverenigingen een vast bedrag van € 160,00
1.
Voor de EHBO-verenigingen een vast bedrag van € 1.100,00
2.
Voor instellingen die zich bezighouden met activiteiten op het terrein van milieueducatie een vast
3.
bedrag van € 500,00 ten behoeve van de instituten voor natuureducatie ( De plaatselijke afdelingen
van IVN) en € 250,00 ten behoeve van vogelwerkgroepen.
4.Voor het departement Ruurlo maatschappij nut van ’t Algemeen een vast bedrag van € 250,00

Artikel 6
Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld.
Indien het subsidieplafond over enig jaar wordt overschreden, zal de toe te kennen subsidie procentueel
naar evenredigheid worden verlaagd.

Artikel 7
Bij een aanvraag om subsidie dient de aanvrager, naast de gevraagde gegevens op grond van artikel
6 van de geldende algemene subsidieverordening Berkelland, een opgave van het aantal leden op de
peildatum 1 januari van het jaar, gelegen 1 jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, te overleggen.

Artikel 8
Het college kan de subsidie vaststellen zonder voorafgaande beschikking tot verlening van de subsidie.

Artikel 9
Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2007.
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Artikel 10
Deze beleidsregel kan aangehaald worden als “Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein
van Vormings- en ontwikkelingswerk en educatieve activiteiten Berkelland”.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Berkelland d.d. 19 december 2006.
De secretaris, De burgemeester,
Drs. A.G. Dekker. Mr. H.L.M. Bloemen.
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