Veel gestelde vragen en
antwoorden over subsidiebeleid
1.

Wat is de Maatschappelijke agenda?
In de Maatschappelijke agenda is opgenomen welke zeven doelen de gemeente
Voorschoten nastreeft en samen met verenigingen, organisaties, ondernemers en
inwoners wil realiseren.

2.

Kom ik in aanmerking voor subsidie?
Verenigingen en organisaties kunnen een aanvraag indienen voor subsidie. Om in
aanmerking te komen voor subsidie, moeten ze voldoen aan de voorwaarden die
beschreven staan in het subsidieplan en de verordening.
Het subsidieplan is ingedeeld in drie thema’s:
1.
welzijn
2.
specifieke taken, veelal met wettelijke grondslag
3.
cultuur, cultureel erfgoed, sport en scouting.
Bij het invullen van de digitale subsidieaanvraag, komen de elementen, die van
belang zijn bij de aanvraag, stapsgewijs aan de orde.

3.

Het klinkt allemaal nogal abstract. Heeft u goede voorbeelden van een
kansrijke subsidieaanvraag?
We geven er hier vier, maar er zijn genoeg andere mogelijkheden te bedenken:
3.1. Als een sportvereniging een gehandicaptenteam wil starten en daarbij
aangeeft professionele begeleiding uit de gezondheidssector nodig te hebben.
Als hiervoor extra middelen nodig zijn, die niet redelijkerwijs zijn door te
rekenen aan de gehandicapte leden, is het mogelijk om hiervoor subsidie te
verkrijgen.
3.2. Als alle koren in Voorschoten samen met Voor Elkaar jaarlijks een meezingdag voor alle Voorschotenaren willen organiseren in het centrum en voor
stoelen en vervoer voor ouderen, afzettingen en een vergunning subsidie
aanvragen, dan kan dat aan de voorwaarden voldoen.
3.3. Als de organisatie volgend jaar op Monumentendag alle monumenten ook
toegankelijk wil maken voor rolstoelgebruikers en hiervoor tijdelijke
hellingbanen wil laten maken door bijvoorbeeld de scouting en geld nodig
heeft om het materiaal voor de hellingbanen aan te schaffen, dan is hiervoor
subsidie denkbaar.
3.4. Als de scouting activiteiten wil organiseren voor jonge statushouders samen
met Vluchtelingenwerk en een financiële bijdrage vraagt voor het inhuren van
tolken daarbij, dan is dat in principe een activiteit waarvoor subsidie kan
worden verkregen.

4.

Kan de gemeente meedenken met de activiteiten, waarvoor ik subsidie
kan krijgen?
De gemeente organiseert spreekuren om uw vragen te beantwoorden en met u
mee te denken om andere manieren te vinden om activiteiten te kunnen

organiseren. Stuur een e-mail naar subsidies@voorschoten.nl om een afspraak te
maken.
5.

Waar kan ik, naast de gemeente, subsidie aanvragen voor activiteiten?
Er zijn diverse fondsen en partijen waar subsidie aangevraagd kan worden voor
activiteiten op maatschappelijk, sociaal, cultureel en sportief gebied.
Te denken valt aan:
•
Jantje beton (www.jantjebeton.nl)
•
Stichting katapult (www.stichtingkatapult.nl)
•
Stichting Samen Schenken (www.unive.nl/zuidholland/samenschenken)
•
Van der Mandele stichting (www.vandermandele.org)
•
Ing Nederland Fonds (www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/ingnederlandfonds)
•
Fonds 1818 (www.fonds1818.nl)
•
Fonds Nut Voorschoten (www.nutvoorschoten.nl)
•
Rabobank Stimuleringsfonds (www.mijnrabobanksteunt.nl)
•
VSBfonds (www.vsbfonds.nl)
•
Fonds Sluyterman van Loo (www.fondssluytermanvanloo.nl)
•
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe (www.fundatiesobbe.nl)
•
Gravin van Bylandtstichting (www.bylandtstichting.nl)
•
Het Oranjefonds (www.oranjefonds.nl)
•
Interparochiale Charitas instelling van de r.k.parochie te Voorschoten ICIVoorschoten (secretaris.ici.voorschoten@gmail.com)
•
Madurodam Kinderfonds (www.madurodam.nl)
•
Steunstichting Gezondheidzorg Voorschoten (www.ssgv.nl)
•
Stichting Urgente Noden (www.sunnederland.nl)
•
Prins Bernard Cultuurfonds (www.cultuurfonds.nl)

6.

Hoe kan ik op een andere manier meer inkomsten krijgen
Het is mogelijk om eigen accommodaties te delen of te verhuren aan andere.
Tijdens een spreekuur met de gemeente kan deze mogelijkheid worden
besproken.

7.

Hoe dien ik een subsidieaanvraag in?
Alle subsidieaanvragen gaan digitaal. Er komt een nieuw formulier op de website
www.voorschoten.nl dat u kunt invullen voor uw organisatie/vereniging.

8.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen?
Bij het invullen kunt u hulp van de gemeente krijgen. Stuur een e-mail naar
subsidies@voorschoten.nl om een afspraak te maken.

9.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?
Onder thema 3 cultuur, cultureel erfgoed, sport en scouting worden subsidies
verleend tot maximaal € 5.000.

10. Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Van 1 juli tot en met 15 september kunt u een aanvraag indienen.
11. Wanneer weet ik of ik subsidie krijg?
Op 31 december is bekend wie voor 2020 subsidie ontvangt.
12. Kan ik bezwaar maken als mijn subsidieaanvraag wordt afgewezen?
Ja, dat kan. Als u een beschikking krijgt over de aanvraag kan tegen het besluit
wat in de beschikking staat bezwaar worden gemaakt. In de beschikking staat hoe
dit moet gebeuren.
13. Als onze vereniging de contributie moet verhogen, dan kunnen sommige
ouders misschien de contributie niet meer betalen en zeggen ze het
lidmaatschap van hun kind op. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Voor ouders met een laag inkomen zijn er regelingen getroffen, zodat hun
kinderen aan sport en cultuur kunnen (blijven) deelnemen.

Voor de lagere inkomens, niet alleen minima, maar ook de categorie tot 130%
van de bijstandsgrens, is voor sport en cultuur (lees: ook scouting) geld
beschikbaar.
Voor school, sport en cultuur:
• € 238 voor lagere school leerlingen tot 110% van de bijstandsnorm (50%
vergoeding daarvan tussen 110 en 130% van de bijstandsnorm)
• € 500 voor middelbare school leerlingen tot 110% van de bijstand (idem).
Daarnaast is voor maatschappelijke participatie in de vorm van sport en cultuur
(incl. scouting) € 216 per kind beschikbaar voor gezinnen met een inkomen van
110% van de bijstandsnorm (wederom 50% vergoeding daarvan voor inkomens
tot 130% van de bijstandsnorm).
Het indienen van een aanvraag, kan via de site van de gemeente LeidschendamVoorburg, die ook voor Voorschoten de aanvragen behandelt:
https://www.lv.nl/tegemoetkoming-school-cultuur-sportkosten
Ook Stichting Leergeld kan geld voor dit doel beschikbaar stellen. Deze stichting
bekijkt per situatie de benodigdheden en kan zo nodig ook maatwerk leveren.
De aanvragen voor Voorschoten lopen via Stichting Leergeld Wassenaar.
Ga hiervoor naar www.leergeld.nl en vul uw postcode in.
TIP: er zijn verenigingen en organisaties die op hun eigen site al verwijzen naar
deze regelingen.
Staat uw vraag hier niet bij? Stel uw vraag aan ons, bij voorkeur via het e-mailadres
subsidies@voorschoten.nl. Wij proberen uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden. U
kunt ook contact opnemen via telefoonnummer 14071.

