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Deelverordening binnensportverenigingen
Het doel van de “Deelverordening binnensportverenigingen” is het stimuleren van het beoefenen van
een of meerdere takken van binnensport en het gebruik van gemeentelijke binnensportaccommodaties.
Mocht een tak van sport niet door een Maasgouwse vereniging worden aangeboden dan bestaat er
een voorziening voor een niet-lokale vereniging om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen
voor deelnemers vanuit Maasgouw.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met olledige
rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen
•
•
•
•

Door middel van sport een positieve bijdrage leveren aan integratie en (beweeg)participatie in
de samenleving;
Het bevorderen van de gezondheid en bewustwording gezonde leefstijl;
Het stimuleren van de beoefening van een of meerdere sporten in verenigingsverband in een
binnensportaccommodatie van de gemeente Maasgouw;
Het behoud van het aanbod van activiteiten in de kernen.

Subsidiecriteria
•
•
•

•

De beoefening van de binnensporten vindt plaats in verenigingsverband en zonder professionele
doeleinden;
De vereniging moet ten minste 10 sportende leden woonachtig in de gemeente Maasgouw tellen;
Verenigingen buiten Maasgouw met een tak van binnensport die niet lokaal wordt aangeboden
kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage op basis van het aantal in de gemeente Maasgouw
woonachtige jeugdleden tot 18 jaar;
Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage
•
•
•

1

Per vereniging een basisbedrag per sportend lid van € 17,50
Een bedrag per sportend jeugdlid tot 18 jaar en woonachtig in de gemeente Maasgouw van €
35,00
Indien het een binnensport betreft die niet door een Maasgouwse vereniging wordt aangeboden
een bedrag per sportend jeugdlid tot 18 jaar en woonachtig in de gemeente Maasgouw van €
17,50
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