
Subsidieregels Hof van Twente 2019

1. Beleidsterrein Sport

 

Zo groot en breed mogelijk sportparticipatie

Maatschappelijke effecten | Doelstellingen Subdoelstellingen

Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling _ Kinderen in Hof van Twente komen in aanraking met meerdere

‚en ontplooiing sporten en zijn in de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen

jeugdige inwoners.

Vergroten maatschappelijke Sport als middel Sportverenigingen aanzetten tot mogelijke samenwerking met

participatie inzettent.b.v.het _ andere sportverenigingen en/of maatschappelijke instellingen

stimuleren van

actieve deelname

aan sport en

bewegen

Ouderen, mensen met een beperking en kwetsbaren worden

gestimuleerd om actief te gaan sporten en bewegen om sociaal

isolement tegen te gaan

Versterken van de kracht van _ Zogrootenbreed _ Sportverenigingen leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in

de samenleving mogelijk sportbereik. kernen en buurtschappen

Vitale

sportverenigingen

Sportaccommodaties worden multifunctioneel ingezet

 

Subsidieregel 1a: Gehandicaptensport

 

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2016, datum vaststelling 12 april 2016)

 

 

 

Subsidievorm Basissubsidie

Beleidsdoelstelling Bevorderen bewegen voor mensen met een beperking

Subsidiabele activiteiten Sport voor mensen met een beperking

Subsidieontvanger(s) (Gehandicapten)Sportverenigingen die structurele activiteiten organiseren en

waarvan de leden woonachtig zijn in de gemeente Hof van Twente

 

 

 

Subsidieplafond Geen

Subsidieverdeling De subsidie bestaat uit een vast bedrag van maximaal € 49,07 per lid uit de

_gemeente Hof van Twente

Subsidiecriteria e  Organisaties die sportactiviteiten aanbieden voor mensen met een

beperking woonachtig in de gemeente Hof van Twente kunnen een

aanvraag indienen.

e Eventuele toekenningen vinden plaats op basis van ledenlijst, bedrag per

 

Iid.

e  Organisaties dienen aangesloten te zijn bij een landelijk erkende

sportkoepel.

Aanvraagtermijn In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de ASV 2016 kan een

aanvraag voor subsidieregel {a ingediend worden tussen 1 juni en 15 september

voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Datum: 15 mei 2018



Subsidieregels Hof van Twente 2019

 

Subsidieregel 1b: Organisatie Twentse Rolstoelvierdaagse
 

Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2016, datum vaststelling 12 april 2016)
 

Subsidievorm

Beleidsdoelstelling

Subsidiabele activiteiten

Subsidieontvanger(s)

Subsidieplafond

Subsidieverdeling

Subsidiecriteria

Aanvraagtermijn

Basissubsidie

Bevorderen bewegen voor mensen met een beperking.

 

Het organiseren van de Twentse Rolstoelvierdaagse

 

Stichting Twentse Sportbelangen, Deiden ontvangt een subsidie van maximaal

€9.548,00

 

€9.548,00 (Basis is de begroting 2019. Het definitieve subsidieplafond wordt

bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting.)

 

Niet van toepassing

 

Geen

 

n afwijking van het bepaalde in artikel 7 id 1 van de ASV 2016 kan een

aanvraag voor subsidieregel 1b ingediend worden tussen 1 juni en 15 september

voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Datum: 15 mei 2018


