Investeringssubsidies
breedtesport-, scouting- en
speeltuinverenigingen
Aanvraagformulier (zonder lening)

Aanvrager
Naam vereniging

Totale subsidiabele
investeringskosten €

subsidieaanvraag
€

Inbreng eigen
middelen €

086 MO 05 19

Verder dienen de volgende bijlagen bij de aanvraag te worden gevoegd:
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1.

een omschrijving van de subsidiabele activiteiten of het in verband daarmee
opgestelde bouwplan, met een toelichting waaruit in voldoende mate het doel van
de investering blijkt

2.

een planning van de werkzaamheden, waarin in ieder geval de beoogde start en
afronding vermeld staan

3.

een begroting van de totale subsidiabele kosten met toelichting, inclusief een
overzicht waaruit blijkt welk deel van de subsidiabele kosten met eigen middelen
wordt gefinancierd en, indien van toepassing, welk deel met bijdragen van derden,
niet zijnde een subsidie van het college

4.

een overzicht met mogelijk te verstrekken zekerheden aan de gemeente

5.

de statuten van de aanvrager en een opgave van de bestuurssamenstelling
en, indien de aanvrager een beheerstichting is, de verenigingen waaraan de
beheerstichting is gelieerd

6.

een toelichting op het beoogde gebruik van de accommodatie of voorziening waarin
de aanvrager voornemens is te investeren, waaruit in ieder geval in voldoende mate
blijkt dat deze overwegend gebruikt zal worden door of ten behoeve van sporters
van de breedtesportvereniging, leden van de scoutingvereniging, bezoekers van de
speeltuinvereniging of die van de aan de beheerstichting gelieerde breedtesport-,
scouting- of speeltuinverenigingen

7.

indien de subsidiabele kosten worden medegefinancierd met een bijdrage van
derden: een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de middelen uiterlijk één maand
voorafgaand aan de start van de subsidiabele activiteiten zullen zijn ontvangen

8.

indien geen sprake is van een nieuw opgerichte aanvrager: de twee meest recente
jaarrekeningen, bestaande uit een balans en winst- en verliesrekening met toelichting en, voor zover van toepassing, voorzien van een accountantsverklaring

9.

indien er voor de investering gebruik wordt gemaakt van één of meer externe
partijen, zoals een aannemersbedrijf: een offerte voor de door hen uit te voeren
werkzaamheden, waaruit de subsidiabele investeringskosten blijken, en

10. indien sprake is van een samenwerkingsverband als bedoeld in het tweede lid: een
verklaring van de besturen van alle deelnemers waaruit blijkt dat de indiener als
penvoerder van het samenwerkingsverband is aangemerkt.
11. Indien de aangevraagde subsidie meer dan € 25.000 bedraagt, dan bevat deze
ook de uitkomst van een door SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) uitgevoerde
analyse van de financiële situatie van de aanvrager.
12. De aanvraag van een breedtesportvereniging of daaraan gelieerde beheerstichting
bevat daarnaast: een toelichting waaruit blijkt op welke wijze zal worden zorggedragen dat de accommodatie of voorziening waarin wordt geïnvesteerd:
a.

voldoet aan de eisen die de sportbond aan dergelijke accommodaties en
voorzieningen stelt, en

b.

toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een beperking conform de
basiseisen van de Richtlijnen Toegankelijkheid indoor- en buitensportaccommodaties van de stichting Onbeperkt Sportief

Versturen
Het geheel ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van alle benodigde bijlagen, dient digitaal aangeleverd te worden bij de aanvraag van de subsidie via het
subsidieportal van de gemeente (Rotterdam.nl/subsidies).
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