
Subsidieregeling ‘Werving leden en cursisten gemeente De Bilt 2021 en 2022’ 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,  
 
Gelet op artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) De Bilt 2019 en artikel 156 lid 3 van de 
Gemeentewet  
 
Besluiten vast te stellen de subsidieregeling “Werving leden en cursisten gemeente De Bilt 2021 en 
2022”. 
 
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met het in juni 2021 vastgestelde Crisis- en 
herstelplan corona de veerkracht van de lokale sport-, cultuur- en amateurverenigingen wil 
ondersteunen door het herstellen en versterken van het leden- en cursistenbestand. 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijving 
• aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
De Bilt om verlening van subsidie ingevolge de subsidieregeling “Werving leden en cursisten 
gemeente De Bilt 2021 en 2022”. 

• aanvrager: de sportvereniging, amateurkunstvereniging, culturele instelling en overige aanbieder 
van sport- en/of cultuurlessen. 

• ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente De Bilt 2019. 

 
Artikel 2 Uitgangspunten en subsidieaanvraag 
Om voor deze eenmalige bijdrage in aanmerking te komen zijn de volgende voorwaarden van 
toepassing: 
1. Verenigingen dienen vooraf een aanvraag in voor de bijdrage met daarbij de volgende gegevens: 

a. Beoogd aantal nieuwe leden dan wel cursisten die zijn geworven in de periode 1 oktober 
2021 tot 1 maart 2022 en de kosten van lidmaatschap dan wel cursus. 

b. De aangevraagde subsidie op basis van nieuwe leden dan wel cursisten. 
2. Nieuwe leden zijn leden die langer dan zes maanden geen lid zijn geweest van de vereniging. 
3. Nieuwe cursisten zijn cursisten die zich gedurende de periode genoemd onder artikel 1 lid a 

aanmelden voor een cursus.   
4. Om een goede spreiding over de diverse aanbieders te bereiken is er per vereniging of instelling 

een maximum aantal van 20 gesubsidieerde plekken beschikbaar. Gesubsidieerde plekken zijn 
leden dan wel deelnemers aan een cursus. De vergoeding bedraagt maximaal 75 euro per 
gesubsidieerde plek.  

5. Om voor de bijdrage in aanmerking te komen dient een nieuw lid gedurende een periode van 
minimaal 3 maanden, gerekend vanaf het moment van inschrijving, als lid deel te nemen. 

 
Artikel 3 Subsidieplafond en verdeling 
1. Het subsidieplafond van de in deze regeling opgenomen subsidies bedraagt in totaal €30.000. 
2. Aanvragen worden beoordeeld en toegekend op volgorde van binnenkomst. 
3. Het subsidieplafond kan niet worden overschreden.  
4. indien na de aanvraagtermijn van deze subsidieregeling het subsidieplafond nog niet is bereikt kan 
het college de aanvraagtermijn verlengen totdat het subsidieplafond wel is bereikt. 
 
Artikel 4 Subsidieverlening 
De vergoeding bedraagt maximaal 75 euro per gesubsidieerde plek met inachtneming van het 
gestelde onder lid 3 van het voorgaande artikel. 
 
 



Artikel 5 Indieningstermijn 
Aanvragen kunnen in de periode van 1 november tot en met 1 februari 2022 ingediend worden. 
Aanvragen die na deze termijn ingediend worden, kunnen niet in behandeling worden genomen. 
 
Artikel 6 Weigeringsgronden 
Naast de in artikel 9 van de ASV 2019 genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend 
indien niet is voldaan aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling. 
 
Artikel 7 Subsidievaststelling 
In afwijking van artikel 17 tot en met 20 van de ASV wordt de definitieve subsidie bepaald op basis 
van het aantal nieuw geworven leden dan wel cursisten met inachtneming van het gestelde in artikel 
2 van deze regeling. Hiervoor dient voor 1 juni 2022 een lijst van de nieuwe leden dan wel cursisten 
aangeleverd te worden met daarin de volgende gegevens: 
 

a) Naam activiteit en kosten deelname  
b) Opgave aantal nieuwe leden dan wel cursisten in de periode 1 oktober 2021 tot 1 maart 2022  
c) Datum start lidmaatschap van de leden, of;  
d) Datum start cursus 

 
Op basis van deze informatie zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en vindt de definitieve 
vaststelling van de subsidie plaats. 
 
Artikel 8 Betaling van de subsidie 
De betaling van het subsidiabele bedrag vindt plaats binnen uiterlijk drie weken na de definitieve 
vaststelling van de subsidie. 
 
Artikel 9 Hardheidsclausule  
Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken, als 
daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die 
onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.  
 
Artikel 10 Inwerkingtreding  
Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgende op de dag van bekendmaking en vervalt 
van rechtswege op 31 december 2022.  
 
Artikel 11 Citeertitel 
Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling “Werving leden en cursisten gemeente 
De Bilt 2021 en 2022”. 
 
Aldus vastgesteld in zijn vergadering van <datum> 2021.  
 
Het college van burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
De secretaris,       De burgemeester, 
 
 


