Nadere regels subsidiering jeugdsport

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:
a. het college: het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal;
b. sportvereniging: de statutair in de gemeente Veenendaal gevestigde vereniging die als doel heeft
het beoefenen van de sport door (jeugd-)leden en die is aangesloten bij een sportorganisatie die
ressorteert onder NOC*NSF;
c. sportorganisatie: een landelijke rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die de belangen van
de desbetreffende tak van sport behartigt;
d. jeugdlid: actief lid van een sportvereniging in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, die als amateur de
sport beoefent tegen betaling van contributie;
e. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Veenendaal, vastgesteld bij
raadsbesluit van 3 november 2011 en in werking getreden op 1 januari 2012.

Artikel 2

Reikwijdte van de nadere regels

Deze nadere regels zijn van toepassing op de subsidiering van jeugdsportactiviteiten.

Artikel 3

Doelstelling

De subsidiering van de activiteiten op grond van deze nadere regels heeft als doelstelling het
bevorderen van het beoefenen van sport bij een sportvereniging door jeugdigen.

Artikel 4

Voorwaarden

1. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het aantal actieve jeugdleden van de
sportvereniging tenminste 14 bedragen.
2. De vaststelling van het aantal jeugdleden vindt plaats aan de hand van de door de sportorganisatie
gewaarmerkte ledenlijst van het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor
subsidie wordt gevraagd.

Artikel 5

Aanvraag

1. Bij de aanvraag voegt de sportvereniging een door de sportorganisatie gewaarmerkte ledenlijst als
bedoeld in artikel 4, lid 2. Na overleg met het college kan de ledenlijst op een later tijdstip
ingediend worden.
2. De aanvraag voor verlening van subsidie wordt tevens aangemerkt als een aanvraag voor
vaststelling van de subsidie.
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3. In afwijking van het bepaalde in artikel 20, lid 2 van de Algemene subsidieverordening, behoeft de
aanvraag geen inhoudelijk verslag te bevatten, waaruit blijkt dat de activiteiten zijn verricht.

Artikel 6

Grondslag en subsidiebedragen

1. Het subsidiebedrag bedraagt een vast bedrag per jeugdlid.
2. Het subsidiebedrag bedraagt € 19,67 per jaar per jeugdlid. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast
aan de hand van de prijs- en loonindex van het CPB.
3. Als de contributie minder bedraagt dan het vastgestelde subsidiebedrag per jeugdlid, dan wordt
voor de berekening van het subsidiebedrag uitgegaan van het verschuldigde bedrag aan
contributie in het jaar van de aanvraag van subsidie.

Artikel 7

Directe vaststelling

Het subsidiebedrag wordt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, lid 3 van de Algemene
subsidieverordening, direct vastgesteld.

Artikel 8

Verplichting

De sportvereniging is verplicht de verschuldigde contributie van de jeugdleden te innen.

Artikel 9

Slotbepalingen en overgangsbepaling

1. In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, beslist het college.
2. De nadere regels treden in werking op ……
3. De Beleidsregel jeugdsportsubsidie, vastgesteld bij besluit van 29 februari 2008, wordt ingetrokken.
4. Op subsidies die zijn verleend of vastgesteld op grond van de in lid 3 genoemde beleidsregel,
blijven de bepalingen van deze beleidsregel van toepassing.

Aldus vastgesteld in de vergadering van ……

Burgemeester en wethouders van Veenendaal,

secretaris
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burgemeester

