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Subsidiebesluit jubileumsubsidie 2008
DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 20 maart 2008, nr. 010;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 3 en 5 van de Algemene Subsidieverordening 2008;
besluit:
vast te stellen het
Subsidiebesluit Jubileumsubsidie 2008

Artikel 1 Te subsidiëren instellingen
Een in de gemeente Deurne gevestigde vrijwilligersorganisatie, zoals bedoeld in artikel 1e van de Algemene Subsidieverordening 2008 gemeente Deurne, welke een jubileumviering ontplooit kan een eenmalige bijdrage in de viering ontvangen.

Artikel 2 Grondslag en wijze van berekening van het subsidie
1.

Het basisbedrag bedraagt € 5,- per jaar. Dit leidt tot onderstaande berekening:
bij een 25-jarig jubileum € 125,·
bij een 40-jarig jubileum € 200,·
bij een 50-jarig jubileum € 250,·
bij een 60-jarig jubileum € 300,·
bij een 75-jarig jubileum € 375,·
bij een 100-jarig jubileum € 500,·

2.

Voor carnavalsverenigingen wordt de onderstaande berekening gehanteerd:
bij 1 11 € 55,·
bij 2 11 € 110,·
bij 3 11 € 165,·
bij 4 11 € 220,·
bij 5 11 € 275,·
bij 6 11 € 330,- enz.
·

3.

De reeks jubilerende jaartallen uit lid 1 loopt verder met 125 jaar, 150 jaar, 175 jaar, 200 jaar, 225
jaar enz.
De leden a, c en e worden dan bij f opgeteld.

4.

Voor de carnavalsverenigingen wordt de veelvoud van 11 gehanteerd.

Artikel 3 Subsidieaanvraag, controle en rapportage
De organiserende instelling dient uiterlijk 8 weken voordat de jubileumviering plaatsvindt een subsidieaanvraag in met daarin een begroting evenals de datum en een omschrijving van de geplande activiteiten die in het kader van de jubileumviering worden uitgevoerd.

Artikel 4 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 april 2008.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 april 2008,
De griffier, J. Ragetlie
de voorzitter, J.G.M. Daandels
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