
Subsidieregels Hof van Twente 2019

4. Beleidsterrein Jeugd

 

Ontplooiing en ontwikkeling

Maatschappelijke effecten | Doelstellingen Subdoelstellinge:

Het creëren van optimale Alle talenten van Ontplooiings- en ontwikkelingsmogelijkheden;

ontplooïingskansen en - jeugdigen worden benut

mogelijkheden voor de jeugd. en ontwikkeld. Het bevorderen van de gemeenschapszin;

Voorzieningen voor jeugd  Het bevorderen van deelname van de jeugd aan het

zijn laagdrempelig maatschappelijk leven;

toegankelijk.

Activiteiten gericht op ontmoeting.

Er wordt ingezet op

preventie.

 

Subsidieregel 4a: ac’ eiten voor de jeugd
 

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

Subsidievorm

Beleidsdoelstelling

Basissubsidie

Het bevorderen van de deelname van jeugdigen aan activiteiten die

bijdragen aan de beleidsdoelstellingen zoals genoemd in het jeugdbeleid

2018-2022 van (vrijwilligers)organisaties en verenigingen, welke In principe

toegankelijk zijn voor iedereen.

 

Subsidiabele activiteiten
Activiteiten ontwikkelen welke bijdragen aan het creëren van optimale

ontwikkelings- en ontplooïngskansen voor de jeugdige inwoners van Hof van

Twente.

De activiteiten zijn in principe toegankelijk voor alle jeugdige inwoners van

Hof van Twente.

 

Scoutingorganisaties statutaïr gevestigd in Hof van Twente

St. Jeugdcircus Caroly ontvangt een subsidie van maximaal € 1.466,00

Vrijwilligersorganisaties die activiteiten ontplooien die gericht zijn op

jeugdigen en bijdragen aan de genoemde doelstellingen, ontvangen een

subsidie van maximaal€ 16.989,00

De rechthebbenden zijn: Stichting Jeugdactiviteiten Markelo (JAM), Stichting

Kindvriendelijk Goor, Stichting Markering (zomerspelen), Zomerspelen

Delden, Stedeker Krummels en het Deldens Kindercarnaval

 

Subsidieontvanger(s) 1a.

1b.

1e.

Subsidieplafond Het gezamenlijke subsidieplafond voor de subsidieregels 4a en 4b is

€30.969,00 (Basis is de begroting 2019. Het definitieve subsidieplafond

wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststeling van de begroting.)

 

Datum: 15 mei 2018
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Subsidieverdeling 1a.

1c.

Aanvraagtermijn

Scouting € 682,00 (basis is de begroting 2019)per scoutingorganisatie

Subsidiebedragen 2019 zijn gelijk aan subsidiebedragen 2018 (basis is de

begroting)

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

aanvraag voor subsidieregel 4a ingediend worden tussen 1 juni en 15

september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag

betrekking heeft.

 

Subsidiecriteria Geen

Subsidieregel 4b: vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

 

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

 

Subsidievorm

Beleidsdoelstelling

Basissubsidie

Het bevorderen van de deelname van jeugdigen aan activiteiten die

bijdragen aan de beleidsdoelstelingen zoals genoemd in hetjeugdbeleid

2018-2022 van vrijwiligersorganisaties en verenigingen, welke in principe

toegankelijk zijn voor iedereen.

 

Subsidiabele activiteiten
Het ontplooien van initiatieven voor vrijwillig jongerenwerk in de kernen

binnen de gemeente Hof van Twente.

 

Subsidieontvanger(s) Vrijwilligersorganisaties die jeugd- en jongerenwerk organiseren, ontvangen

samen een subsidie van € 8.289,00

De rechthebbenden zijn:

Jeugd- en jongerenwerk Hengevelde, Stichting Why Don’t Cha Diepenheim,

Nooitgedacht Jeugd en jongerenwerk Diepenheim, Stichting Jeugd- en

Jongerenwerk Zeldam-Wiene en Be Events Delden
 

Subsidieplafond Het gezamenlijke subsidieplafond voor de subsidieregels 4a en 4b is

€30.969,00 (Basis i de begroting 2019 Het definitieve subsidieplafond

wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting.)

 

Subsidieverdeling Subsidiebedragen 2019 zijn gelijk aan subsidiebedragen 2018

 

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

aanvraag voor subsidieregel 4b ingediend worden tussen 1 junien 15

september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag

betrekking heeft.
 

Subsidiecriteria

De activiteiten zijn toegankelijk voor alle jeugdige inwoners van Hof van

Twente.

Datum: 15 mei 2018


