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Nadere regeling waarderingssubsidies 2008
Het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk;
gelet op artikel 2, derde en vierde lid, van de Subsidieregeling Welzijn gemeente Nijkerk, zoals deze
luidt na vaststelling van de eerste wijziging;
besluit vast te stellen de volgende Nadere regeling waarderingssubsidies 2008.

Artikel 1 Aanwijzing waarderingssubsidies
Voor de werksoorten, producten dan wel activiteiten die zijn vermeld in het overzicht dat deel uitmaakt
van deze nadere regeling, kunnen voor het jaar 2008 geen budgetsubsidies, maar uitsluitend waarderingssubsidies worden aangevraagd, met toepassing van de daarbij aangegeven subsidienormering
en eventuele aanvullende voorschriften.

Artikel 2 Indexering
Op de bedragen in deze regeling is van toepassing de indexering zoals genoemd in de Kadernota 2008.

Artikel 3 Inwerkingtreding
Deze nadere regeling waarderingssubsidies 2008 treedt in werking op de dag na de bekendmaking en
is van toepassing op subsidieaanvragen voor het jaar 2008.
Nijkerk, 27 maart 2007
Burgemeester en wethouders van Nijkerk
de secretaris
M.J. Doeven
de loco-burgemeester
dhr. H.A. Lambooij
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OVERZICHT WAARDERINGSSUBSIDIES 2008
1.Verenigingen voor amateursport
subsidiabele activiteiten
Het bevorderen van actieve sportbeoefening op amateurniveau, met name gericht op de jeugd, gehandicapten en ouderen (65+), bestaande uit:
wekelijkse activiteiten in groepsverband op het gebied van trainingen en wedstrijden gericht op
personen tot 19 jaar, ouder dan 65 jaar en gehandicapten;
Activiteiten in het kader van de sportstimulering.
subsidienormering
Basisbedrag
Verenigingen zonder kantine

Bijdrage huisvesting

€ 2.086,90

Verenigingen met kantine
Flevo

€ 11.477,95

AVN

€ 5.217,25

Telstar

€ 4.173,80

Voice

€ 2.086,90

bedrag per lid

Bedrag per lid met
beperking

€ 18,78

€ 26,09

€ 18,78

€ 26,09

#

voorschriften
vereisten aan de vereniging
1.
de vereniging beschikt over een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden;
•
de vereniging heeft tenminste 20 betalende leden, zijnde inwoners van Nijkerk, op het mo•
ment van de aanvraag;
het aantal deelnemers per groep bedraagt minimaal 10 personen;
•
de activiteiten worden onder voldoende gekwalificeerde leiding verricht;
•
de vereniging beoefent de amateursport;
•
de vereniging dient tarieven te handhaven dan wel te verhogen tot een marktconform niveau,
•
dat wil zeggen op gelijk niveau met vergelijkbare organisaties in de regio.
2.

vereisten bij de aanvraag
Naast de normale vereisten overlegt de ontvanger van subsidie jaarlijks vóór 1 mei:
Een opgave van het aantal jeugdleden onder de 19 jaar, het aantal leden met een beperking
•
en leden boven de 65 jaar (peildatum 1 januari 2007);
Een overzicht met gevraagde contributies in het afgelopen subsidiejaar.
•

2. Verenigingen voor sport en sociaal cultureel werk voor mensen met een beperking
subsidiabele activiteiten
Het deelnemen van mensen met een beperking uit Nijkerk aan een wekelijks aanbod van activiteiten
bij plaatselijke of regionale instellingen. Deze activiteiten zijn recreatief, wedstrijdsport of sociaal (cultureel) gerelateerd.
subsidienormering
Bedrag per deelnemer
€ 26,09

voorschriften
vereisten aan de vereniging
1.
de vereniging beschikt over een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden;
•
alleen betalende leden, zijnde inwoners van Nijkerk, op de peildatum 1 januari 2007 komen
•
in aanmerking voor subsidie;
de activiteiten worden onder voldoende gekwalificeerde leiding verricht;
•
de vereniging dient tarieven te handhaven dan wel te verhogen tot een marktconform niveau,
•
dat wil zeggen op gelijk niveau met vergelijkbare organisaties in de regio.
2.

vereisten bij de aanvraag
Naast de normale vereisten overlegt de ontvanger van subsidie jaarlijks vóór 1 mei:

#) Onder leden wordt verstaan jeugdleden onder 19 jaar, ouderen boven 65 jaar

2

Cvdr 2018 nr. CVDR2661_1

22 mei 2018

•
•

Een opgave van het aantal eden met een beperking uit Nijkerk;
Een overzicht met gevraagde contributies in het afgelopen subsidiejaar.

3. Creatieve vorming
subsidiabele activiteiten
Activiteiten gericht op het bieden van mogelijkheden tot creatieve vorming en educatie op het terrein
van muziek, dans, beeldende kunst en drama aan vier tot negentien jarigen en 65 plussers, bestaande
uit een cursusaanbod van minimaal 10 cursussen mede gericht op de doelgroepen met een minimum
van 8 lessen per half jaar.
subsidienormering
Huisvesting

Basisbedrag

*

Bedrag per cursus

€ 2.086,90
de Brink

#

€ 78,26

€ 14.608,30

voorschriften
De activiteiten vinden plaats onder deskundige leiding;
•
De instelling dient tarieven te handhaven dan wel te verhogen tot een marktconform niveau, dat
•
wil zeggen op gelijk niveau met vergelijkbare organisaties in de regio.
De activiteiten vinden plaats in groepsverband met tenminste acht en gemiddeld tien deelnemers
•
per groep;
De subsidiegever hecht aan samenwerking tussen instellingen die leidt tot kwalitatieve verbetering
•
en/of financieel voordeel.
4. Cultuurpromotie
subsidiabele activiteiten
Het aanbieden van concerten, uitvoeringen o.d. uitgevoerd met medewerking van professionele kunstenaars.
subsidienormering
Basisbedrag

Bedrag per evenement

€ 2.086,90

€ 2.086,90

voorschriften
Per instelling maximaal 4 evenementen per jaar met een minimaal gemiddeld bezoekersaantal
•
van 300 personen;
De evenementen worden mede gefinancierd door sponsors en uit entreegelden.
•
5. Culturele amateurverenigingen
subsidiabele activiteiten
Het geregeld (wekelijks) beoefenen van amateurkunst in georganiseerd verband door het houden van
repetities en uitvoeringen waarbij de deelname van jeugdigen van vier tot negentien jaar en 65 + wordt
gestimuleerd, met als doel de amateurkunst in Nijkerk te stimuleren en te ondersteunen en culturele
activiteiten mogelijk te maken.
subsidienormering
Basisbedrag
€ 626,07

Instrumenten/ uniformtoeslag per lid

*

**

€ 62,61

€ 18,78

Bedrag per lid

voorschriften
vereisten aan de vereniging
1.
om voor subsidie in aanmerking te komen dient de vereniging:

#) minimaal 8 deelnemers per cursus
*) Voor De Brink geldt een aanvullende bijdrage in de huisvesting van € 14.608,30 i.v.m. huur monumentaal pand.
**)Onder leden wordt verstaan jeugdleden onder 19 jaar, ouderen boven 65 jaar
*) betreft NSFC, Concordia, Majoretten en showband Nijkerk, Bigband Swinging Sounds en Vox Jubilans
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•
•
•
•

te beschikken over een bestuur, tenminste bestaande uit 3 leden
minimaal 15 contributie betalende leden te hebben op het moment van de aanvraag
de amateurkunst te beoefenen en geen commercieel doel na te streven;
begeleid te worden door een gekwalificeerde dirigent of regisseur;

2.

eigen bijdrage
De vereniging dient tarieven te handhaven dan wel te verhogen tot een marktconform niveau,
dat wil zeggen op gelijk niveau met vergelijkbare organisaties in de regio.

3.

vereisten bij de aanvraag
De ontvanger van subsidie legt jaarlijks voor 1 mei, naast de algemeen vereiste stukken bij de
subsidieaanvraag over:
Een opgave van het aantal leden van vier tot negentien en boven 65 jaar
•
(peildatum 1 januari 2007);
•
Een overzicht met gevraagde contributies in het afgelopen subsidiejaar.
•

4.

prestaties
voor de muziekverenigingen: gratis minimaal twee keer per jaar op verzoek van de gemeente
•
muzikale begeleiding verzorgen bij evenementen;
voor de overige verenigingen: het minimaal twee maal per jaar verzorgen van een uitvoering.
•

6. Musea
subsidiabele activiteiten
Conservatie en registratie
•
Openstelling en exposities
•
(Mede)organisatie van lezingen, presentaties, stadswandelingen en Open Monumentendag
•
subsidienormering
Vast bedrag

Bedrag huisvesting

€ 4.779,00

#

€ 9.234,53

voorschriften
In de jaarlijkse rapportage dient inzicht verschaft te worden in de verschillende activiteiten met vermelding van de bezoekersaantallen per evenement of categorie van activiteiten.
7. Volksfeesten
subsidiabele activiteiten
Activiteiten in het kader van nationale feest- en gedenkdagen, ter herdenking van de gevallenen en/of
viering van de bevrijding en / of viering van koninginnedag.
subsidienormering
Vast bedrag

Bedrag per inwoner

€ 2.086,90

€ 0,37

voorschriften
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:
Een bestuur te hebben bestaande uit tenminste 3 leden;
•
Tenminste 2 jaar als zelfstandige organisatie te bestaan;
•
8. Stedenbanden
subsidiabele activiteiten
Activiteiten gericht op het onderhouden van stedenbanden, waarmee een nauwe verwevenheid bestaat
met de gemeente Nijkerk en die waarde hebben voor de inwoners van de betreffende steden en de
gemeente Nijkerk.

#) Geldt alleen voor de stichting Oud Nijkerk.
Voor het Stoomgemaal is de monumentenverordening van toepassing.
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subsidienormering
Vast bedrag
€ 970,41

voorschriften
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:
Een bestuur te hebben bestaande uit tenminste 3 leden;
•
Tenminste 2 jaar als zelfstandige organisatie te bestaan;
•
9. Jeugdwerk
a. Scouting
subsidiabele activiteiten
Wekelijkse scouting (land en zee) activiteiten voor de jeugd tot 19 jaar en, na overleg, op verzoek van
de gemeente en andere organisaties hulp en praktische ondersteuning bieden bij evenementen in de
Gemeente Nijkerk (bijvoorbeeld bij Koninginnedag, de 4 mei viering, de taptoe).
subsidienormering
Basisbedrag

*

Bedrag per jeugdlid

€ 2.086,90 ?
€ 1.565,18 ?

€ 18,78

? Voor de stichtingen Scouting Hiawatha en Kiliaen Van Rensselaer II
? Voor de stichtingen Scouting Roncalli en Kiliaen van Rensselaer I
voorschriften
De organisatie heeft een bestuur, bestaande uit minimaal 3 leden;
•
Minimaal 25 leden per vereniging;
•
De activiteiten en bijeenkomsten vinden plaats onder deskundige leiding;
•
De organisatie is aangesloten bij de landelijke organisatie “Scouting Nederland”;
•
De organisatie dient eigen bijdragen en contributies te handhaven dan wel te verhogen tot een
•
marktconform niveau, dat wil zeggen op gelijk niveau met vergelijkbare organisaties.
b. Vakantiespektakel
subsidiabele activiteiten
Gedurende de laatste week van de zomervakantie spelactiviteiten organiseren voor de jeugd in de basisschoolleeftijd, zodat er opvang is voor de jeugd gedurende een deel van de vakantieperiode.
subsidienormering
Basisbedrag
€ 8.347,60

voorschriften
De organisatie heeft een bestuur, bestaande uit minimaal drie leden;
•
De opzet van het Vakantiespektakel dient zodanig te zijn dat tenminste 200 bezoekers per dag
•
worden aangetrokken;
De organisatie dient eigen bijdragen en contributies te handhaven dan wel te verhogen tot een
•
marktconform niveau, dat wil zeggen op gelijk niveau met vergelijkbare organisaties in de regio.
10. Jeugdwerk voor geestelijk gehandicapten
subsidiabele activiteiten
Activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking van verschillende niveaus, bestaande uit
het organiseren van zinvolle vrijetijdsbesteding voor verstandelijk gehandicapten waardoor sociaal
isolement wordt voorkomen.
subsidienormering
Basisbedrag

Bedrag per lid

€ 3.130,35

€ 26,09

*) Onder jeugdleden wordt verstaan leden onder 19 jaar
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voorschriften
De organisatie heeft een bestuur, bestaande uit minimaal drie leden;
•
De vereniging beschikt over tenminste tien actieve vrijwilligers;
•
De activiteiten en bijeenkomsten vinden plaats onder deskundige leiding;
•
De activiteiten vinden plaats in groepsverband met tenminste tien deelnemers per groep;
•
Een wekelijkse activiteit voor tenminste in totaal 20 deelnemers;
•
Tenminste vier extra grootschaliger evenementen / activiteiten per jaar voor minimaal 20 deelne•
mers.
De organisatie dient eigen bijdragen en contributies te handhaven dan wel te verhogen tot een
•
marktconform niveau, dat wil zeggen op gelijk niveau met vergelijkbare organisaties.
11. Vrijwilliger in de Zorg
subsidiabele activiteiten
Hulp- en dienstverlening, alsmede informatie en advies door vrijwilligers, binnen het kader van de
volgende doelstelling: Materiele en immateriële zorg-, hulp en dienstverlening door vrijwilligersorganisaties, gericht op het herstel en behoud van het maatschappelijk functioneren van groepen en individuen
in de Nijkerkse samenleving.
subsidienormering
Vast bedrag
€ 1.043,45

voorschriften
het bestuur bestaat uit tenminste drie leden;
•
de organisatie dient over tenminste tien actieve vrijwilligers te beschikken;
•
De organisatie dient voor deelnemers aan groepsactiviteiten, eigen bijdragen te handhaven dan
•
wel te verhogen tot een marktconform niveau, dat wil zeggen op gelijk niveau met vergelijkbare
organisaties.
organisaties die een beroep kunnen doe op overige financiële middelen dienen hiervan optimaal
•
gebruik te maken.
12. Slachtofferhulp
Subsidiabele activiteiten
Het bieden van praktische en emotionele steun en het geven van juridische adviezen aan slachtoffers (of nabestaanden) van een misdrijf of verkeersongeluk, zodanig dat de ontstane schade
(materieel of immaterieel) zoveel mogelijk wordt weggenomen, bij elke verwijzing via de politie.
subsidienormering
Bedrag per inwoner
€ 0,145

voorschriften
De organisatie dient om voor subsidie in aanmerking te komen:
Te beschikken over minimaal één gekwalificeerde beroepskracht;
•
aangesloten te zijn bij een provinciale of landelijke overkoepelende organisatie voor Slachtofferhulp;
•
over tenminste vijf actieve vrijwilligers te beschikken;
•
in goed overleg met organisaties voor gezondheidszorg en politie uitvoering te geven aan de
•
werkzaamheden;
beschikbaar te zijn om de opvang van slachtoffers uit de gemeente Nijkerk te organiseren en
•
daartoe spreekuur te houden in de gemeente Nijkerk;
13. Directe hulpverlening
subsidiabele activiteiten
Verzorging van EHBO-cursussen
•
EHBO-ondersteuning bij evenementen
•
subsidienormering
Vast bedrag
€ 1.043,45
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voorschriften
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:
Een bestuur te hebben bestaande uit minimaal drie leden;
•
minimaal tien betalende leden te hebben;
•
aangesloten te zijn bij een provinciale of landelijke overkoepelende organisatie;
•
tenminste 1 EHBO cursus per jaar te verzorgen (oefenavonden);
•
tenminste 1 herhalingscursus reanimatie per jaar te verzorgen;
•
assistentie te verlenen bij publieksevenementen.
•
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Bijlage: Overzicht van thans gesubsidieerde instellingen die vallen onder de Nadere regeling
[waarderingssubsidies] 2008
1. Verenigingen voor amateursport
Atletiekvereniging Nijkerk
Badmintonclub Hoevelaken
Badmintonclub Nijkerk
Basketballvereniging Sparta
Bridgeclub Hoevelaken
Gymnastiekvereniging DOTO
Gymnastiekvereniging Excelsior
Gymnastiekvereniging Hellas
Handbalvereniging Voice
Hengelsportvereniging Hoop op Geluk
Hockeyclub Nijkerk
Hoevelakens Schaakgenootschap
Jeu de Boules vereniging
Korfbalvereniging Sparta
Korfbalvereniging Telstar
Nijkerkse Volleybal Club
Ponyclub De Waaghalsjes
Rijvereniging De Laak
Schaats en Skeelervereniging Nijkerk (SSVN)
Sportclub Hoevelaken (SCH)
Voetbalvereniging Nijkerkse Sport Club
Voetbalvereniging Sparta
Voetbalvereniging Veensche Boys
Volleybalvereniging Surf
Zaalvoetbalvereniging (ZVV)Sparta
Zwemvereniging Flevo
2. Verenigingen voor gehandicaptensport en sociaal cultureel werk
De Paraplu
Gehandicaptensportvereniging Amersfoort
Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden
Speel-o-theek Eemland
Zwemvereniging Visueel gehandicapten Amersfoort
3. Creatieve vorming
Kreativiteitscentrum De Brink (Nijkerk)
Stichting Collage (Hoevelaken)
Stiching educatief / creatief (Hoevelaken)
4. Cultuurpromotie
Muziekpromotie
Plein Promotie
5. Culturele amateurverenigingen
Blue Basement Big Band
Christelijk Gemengde Zangvereniging Excelsior
Klokkenspelvereniging Nijkerk
Majoretten en Showband
Muziekverenging Concordia
Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps (NSCF)
Streek Mannenkoor Noordwest Veluwe
Toneelvereniging Het Gebeuren
Volksdansgroep Rav Brachot
Zangvereniging Vox Jubilans
6. Musea
Stichting Oud Nijkerk
Stichting Stoomgemaal
7. Volksfeesten
Oranjeverenging Nijkerk
Oranjevereniging Wilhelmina (Hoevelaken)
Oranjecomité Nijkerkerveen
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8. Stedenbanden
Stichting Stedenband Nijkerk-Scenectady
Stichting Stedenband Hoevelaken - Tynec Nad Sazavou
9. Jeugdwerk
a. Scouting
Scouting Hiawatha
Scouting Kiliaen van Rensselaer I
Scouting Kiliaen van Rensselaer II
Scouting Roncalli
b. Vakantiespektakel
Stichting Vakantiespektakel
10.Jeugdwerk voor geestelijk gehandicapten
11. Vrijwilligers in de zorg
Alzheimer Café
Hulpdienst Hoevelaken
Nederlandse patiëntenvereniging (NPV) afdeling Hoevelaken
Zonnebloem afdeling Hoevelaken
Humanitas Eemland
12. Slachtofferhulp
Stichting Slachtofferhulp regio Gelderland Midden
13. Directe hulpverlening
EHBO afdeling Hoevelaken
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