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Officiële uitgave van Hof van Twente.

Beleidsregels kunstbeoefening door amateurs en kunstzinnige vorming
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,
overwegende dat door de gemeenteraad op 8 februari 2011 is besloten tot bezuiniging op welzijnssubsidies;
dat de beoogde bezuinigingen op zorgvuldige wijze zijn voorbereid en met inachtneming van door de
Algemene wet bestuursecht vereiste redelijke termijn bekend zijn gemaakt;
dat het gewenst is de wijziging van beleid die hieraan ten grondslag liggen vast te leggen in geactualiseerde beleidsregels;
gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening, alsmede op artikel 4.81 van de Algemene
wet bestuursrecht,
besluit:
tot volgende aanvulling op de beleidsregels “Kunstbeoefening door amateurs en kunstzinnige vorming”
vastgesteld op 13 juli 2010.

Regel 1 Definities
Verordening: de Algemene subsidieverordening 2012 (hierna Asv 2012) vastgesteld door de raad op
26 april 2011

Artikel 2 Activiteiten
Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten op het gebied van:
Muziekverenigingen: het in verenigingsverband beoefenen van instrumentale muziek en uiting
a.
geven aan muzikale expressie. Het leveren van een muzikale bijdrage aan het gemeenschapsleven.
Zangverenigingen: het in verenigingsverband beoefenen van koorzang en uiting geven aan mub.
zikale expressie. Het leveren van een muzikale bijdrage aan het gemeenschapsleven.
Toneelverenigingen: het in verenigingsverband repeteren voor - en uitvoeren van toneeluitvoec.
ringen.
Kunstzinnige vorming: het verzorgen van cursussen op het gebied van handvaardigheid, toneel,
d.
dans en muziek.
Muziekschool Hof van Twente: het verzorgen van lessen en cursussen op het gebied van
e.
Algemene Muzikale Vorming
I.
Ballet/streetdance
II.
Cursussen (djembé, liedbegeleiding met gitaar, stemvorming, muziek op schoot)
III.
Instrumentaal Vocaal Onderwijs
IV.
Ensemble/bands
V.
VI. Koorscholing
Harmonie- en fanfarelessen

Artikel 3 Doel van de subsidies
Het bevorderen en in stand houden van zelfontplooiing op creatief gebied, individueel of in groepsverband

Artikel 4 Subsidieplafonds
Subsidies worden verleend met in achtneming van het door de gemeenteraad vastgesteld subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Asv 2012

Artikel 5 Grondslag, criteria subsidieverlening en -verdeling
1.

1

Grondslag en criteria voor subsidieverlening vormen de beleidsregels “Kunstbeoefening door
amateurs en kunstzinnige vorming” zoals vastgesteld op 13 juli 2010, dit na toepassing van de
bij raadsbesluit d.d. 8 februari 2011 vastgestelde kortingsystematiek op de voor 2011 verleende
subsidies voor in deze beleidsregel bedoelde activiteiten.
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2.

Onverminderd het bepaalde in 5.1 kunnen onderstaande instellingen voor de in deze beleidsregel
bedoelde activiteiten voor 2012 ten hoogste in aanmerking komen voor een maximum subsidiebedrag als opgenomen in onderstaande lijst:

a.

Muziekverenigingen:

Accordeonvereniging "De Optimisten"

€

2.669,61

Accordeonvereniging "Kunst na Arbeid"

€

5.665,17

Drumfanfare Delden

€

4.029,16

Muziekvereniging "De Fanfare"

€

8.525,28

Muziekvereniging Amicitia

€

9.940,45

Muziekvereniging Amuzant

€ 11.269,85

Muziekvereniging Apollo

€ 19.481,91

Muziekvereniging Bêentels Kabaal

€

Muziekvereniging "De Harmonie"

€ 11.078,19

b.

Zangverenigingen:

Tavenu

€

681,49

MiXX

€

525,49

Goors Mannenkoor

€

345,49

Vocanto

€

657,49

Markelo's Mannenkoor

€

489,48

c.

3.478,70

Toneelverenigingen:

Toneelver. De Kwekweschudders

€

686,38

Toneelver. Het Twentse Haagje

€

686,38

Toneelver. Midden Twente

€

686,38

Toneelver. Zwart Wit

€

686,38

Toneelvereniging Kerspel Goor

€

686,38

Rederijkerskamer Bilderdijk

€

686,38

d.

Stichting ’t VEC de Reggehof:

Crea de Reggehof

e.

€ 25.011,34

Stichting Muziekschool Hof van Twente:

Muziekschool Hof van Twente

€ 387.048,67

Artikel 6 Uitsluitingen
Activiteiten en instellingen op het gebied van “Kunstbeoefening door amateurs en kunstzinnige vorming”
niet in deze beleidsregel “Kunstbeoefening door amateurs en kunstzinnige vorming 2012” genoemd,
komen niet in aanmerking voor een subsidie

Artikel 7 Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 mei 2011

Artikel 8 Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels kunstbeoefening door amateurs en kunstzinnige vorming 2012”
Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011.
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de loco-secretaris,

de burgemeester,

A.J. Kranenberg

drs. J.H.A. Goudt

Cvdr 2017 nr. CVDR98653_2

14 november 2017

