
Subsidieregels Hof van Twente 2019

7. Beleidsterrein Promotie van de kernen

 

Leefbaarheid

Maatschappelijke effecten | Doelstellingen Subdoelstellingen

‘Ondernemersverenigingen van Versterking promotie van  Het ondersteunen en aanmoedigen van het bestaan en de

de zes kernen in Hof van de kernen door door de ondernemersvereniging ontwikkelde activiteiten

Twente die activiteiten ondernemersverenigingen ter promotie van de kernen.

ontwikkelen om hun kern te

promoten.

Subsidieregel 7: Promotie van de kernen

 

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

 

 

Subsidievorm Eenmalige subsidie

Beleidsdoelstelling Versterking promotie van de kernen

Subsidiabele activiteiten Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten van ondernemersverenigingen in Hof

van Twente die gericht zijn op het ontwikkelen, door een in de gemeente Hof

van Twente gevestigde ondernemersvereniging, van activiteiten gericht op

promotie van de kern waarin zij de belangen van de bij de vereniging

aanges/oten leden behartigt, dit in de ruimste zin des woords

 

Subsidieontvanger(s) ‘Ondernemersverenigingen, gevestigd in gemeente Hof van Twente

 

Subsidieplafond € 10.859,00

(Basis is de begroting 2019. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door

de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting.)

 

Subsidieverdeling De ondernemersverenigingen die activiteiten ondernemen die gericht zijn op

promotie van de kern kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige

subsidie in de vorm van een vast bedrag gerelateerd aan de omvang van het

ledenbestand.

4. Ondernemersverenigingen met een ledenaantal van 50 of minder kunnen in

aanmerking komen voor een subsidie in de vorm van een vast bedrag van

maximaal € 671,20

b. Ondernemersverenigingen met een ledenaantal tussen de 51 en 100

kunnen in aanmerking komen voor een subsidie n de vorm van een vast

bedrag van maximaal € 1.342,39

c. Ondernemersverenigingen met een ledenaantal tussen de 101 en 150

kunnen in aanmerking komen voor een subsidie in de vorm van een vast

bedrag van maximaal€ 2.013,60

d. Ondernemersverenigingen met een ledenaantal van meer dan 150 kunnen

in aanmerking komen voor een subsidie in de vorm van een vast bedrag

van maximaal € 2.684,79

 

 

Aanvraagtermijn Aanvragen voor een éénmalige subsidie voor subsidieregel 7 moeten in

afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de ASV 2016 ingediend worden

tussen 1 juni en 15 september in het jaar voorafgaande aan hetjaar waarop de

subsidieaanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 15 mei 2018


