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Subsidieregeling activiteiten vrouwenemancipatie

Inhoud
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
vernieuwend karakter: qua inhoud en/of vorm nieuw ten opzichte van reguliere activiteiten.
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 2
Gedeputeerde staten kunnen met inachtneming van deze regeling een incidentele subsidie aan Drentse
en in Drenthe werkzame instellingen en organisaties verlenen in de kosten van activiteiten gericht op
de bevordering van vrouwenemancipatie of van integratie van vrouwenemancipatie in instellingen en
organisaties.

Artikel 3
Voor subsidieverlening komen slechts in aanmerking activiteiten die voldoen aan de volgende criteria:
a. de activiteiten zijn in thema, doelstelling en opzet duidelijk gericht op een of meer van de volgende
doelstellingen:
- het nastreven van gelijke maatschappelijke posities van mannen en vrouwen;
- het bevorderen van structurele veranderingen, waardoor belemmeringen en achterstanden voor
vrouwen worden opgeheven;
- het doorbreken van rolpatronen en van beeldvorming in termen van vrouwelijkheid en mannelijkheid;
- een bijdrage leveren aan de verwezenlijking of ontwikkeling van overige emancipatiedoelstellingen,
zoals neergelegd in provinciale beleidsstuk(ken), zoals laatstelijk vastgesteld;
b. de activiteiten hebben een vernieuwend karakter;
c. de activiteiten omvatten ten aanzien van deelname en/of bereik meerdere Drentse gemeenten.

Artikel 4
Geen subsidie wordt verleend in de kosten van activiteiten die door gedeputeerde staten worden gerekend tot het reguliere aanbod van instellingen of organisaties, alsmede van activiteiten door of vanuit
politieke partijen met een partijpolitiek karakter.

Artikel 5
1. De subsidie bedraagt ten hoogste € 2.300,--.
2. In naar het oordeel van gedeputeerde staten bijzondere gevallen kan een hogere subsidie worden
verleend.

Artikel 6
Voorzover de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, betrekking hebben op vrijwilligerswerk,
worden de door gedeputeerde staten vastgestelde geharmoniseerde normen voor vergoeding van
kosten vrijwilligerswerk gehanteerd. In overige gevallen worden deze normen zoveel mogelijk naar
analogie toegepast.
SLOTBEPALINGEN

Artikel 7
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.
2. Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling vrouwenemancipatie.
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