Richtlijnen subsidie aanvraag
Voor de periode van 1 september 2018 tot en met 30 augustus 2019 is er dankzij een
subsidie van het ministerie van sociale Zaken en Wekgelegenheid een extra budget
beschikbaar van € 105.000,-. voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC)
Gelderland.
Deze subsidie is additioneel aan de activiteiten die we nu al doen met JFSC in
Gelderland. We verstrekken nu middelen ten behoeve van kinderen (zonder beperking)
die opgroeien in een armoedesituatie. Echter de aanvragen van kinderen met een
beperking, die in armoede opgroeien, kunnen niet altijd worden gehonoreerd. Het
bedrag dat aangevraagd wordt ligt dan hoger dan het maximale bedrag dat we
standaard kunnen vergoeden nl. maximaal € 225,-.
Het verstrekken van de vergoeding zal op dezelfde wijze plaatsvinden als dit nu al gebeurt in
het kader van de lopende activiteiten van het JFSC. Wij vergoeden rechtstreeks aan de
aanbieder of leverancier van de sport-/cultuuractiviteit. Voor deze groep vergoeden we alleen
de daadwerkelijk gemaakte kosten. Het te vergoeden bedrag is maximaal € 1000.
Aanvraag subsidie
Een financiële bijdrage kan worden aangevraagd door geregistreerde verenigingen of
stichtingen zonder winstoogmerk die de organisatie, belangenbehartiging of stimulering en
promotie van sport voor mensen met een handicap tot doel hebben, ofwel dergelijke
activiteiten willen starten.
sportvereniging / cultuuraanbieder
- en spelmateriaal
- of cultureel aanbod
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 augustus 2019. Het JFSC GLD heeft maximaal
vier weken nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen.
Hoogte van de bijdrage
Het verstrekken van de vergoeding zal op dezelfde wijze plaatsvinden als dit nu al gebeurt in
het kader van de lopende activiteiten van het JFSC. Wij vergoeden rechtstreeks aan de
aanbieder of leverancier van de sport/cultuur activiteit. Voor deze groep vergoeden we alleen
de daadwerkelijk gemaakte kosten. Het te vergoeden bedrag is maximaal € 1.000,-.
Onderbouwing van de aanvraag
De aanvragende intermediair is verplicht het ouderaanvraagformulier volledig in te vullen en
door een rechtsgeldige vertegenwoordiger te laten ondertekenen.
De aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer voorzien van:
persoonlijke toelichting financiële situatie
één offerte (bij aanpassingen of aanschaf van materialen)

Het JFSC heeft een fondsenwervende en voorlichtende taak, het is dan ook van belang dat u
als aanvrager aandacht geeft aan de realisatie van de aanvraag en zichtbaarheid geeft aan
de rol van het JFSC GLD.

We zouden het leuk vinden om als tegenprestatie een foto, videoboodschap van het
sportende kind, al dan niet met het aangeschafte extra sportmateriaal, te mogen ontvangen.
Eventueel aangevuld met een korte ‘quote’ van de ouder en of kind. Dit om ook te delen op
sociaal media. Dit gebeurt alleen met schriftelijke toestemming van ouder en kind.
Aanvrager is verplicht om binnen 12 weken na realisatie van de aanvraag het JFSC GLD de
tegenprestaties te leveren en JFSC GLD hierover te informeren, hiervoor verwijzen we naar
het aanvraagformulier voor ouders.
Procedure van aanvragen
In het aanvraagformulier staat beschreven hoe u uw aanvraag bij JFSC kunt indienen. De
procedure staat ook beschreven op onze website.
JFSC GLD draagt een CBF keurmerk en heeft de ANBI status en dient dan ook alle
toegewezen bedragen financieel en inhoudelijk te verantwoorden.
Aanvrager is verplicht binnen maanden na realisering van de aanvraag verantwoording af
te leggen over de besteding van de toegewezen subsidie.
Toezegging financiële steun
Het toegezegde bedrag is uitsluitend bestemd voor het door ons aangegeven doel en geldt
als maximumbedrag; wij kunnen de hoogte van de financiële steun naar beneden
aanpassen, als de (te) ontvangen definitieve stukken (zoals de definitieve
eindverantwoording en de bijbehorende kopieën van facturen) ons daartoe aanleiding geven.
JFSC behoudt zich het recht om een tweede offerte (vergoeding van specifiek
sportmateriaal) of aanvullende (financiële) informatie op te vragen bij de aanvrager en kan te
allen tijde controleren of een financiële bijdrage terecht is verstrekt. Daar waar gewenst kan
zij een accountantsverklaring verlangen.
In voorkomende gevallen kan de vermogenspositie van de aanvragende organisatie een rol
spelen bij het verstrekken van de hoogte van de bijdrage.
Bij de beoordeling van aanvragen voor deze subsidie kan JFSC zich laten adviseren door
externe partners.
Sportieve evenementen met voornamelijk een vakantiekarakter komen niet voor een bijdrage
in aanmerking.
Betaling financiële steun
De financiële steun wordt pas overgemaakt, nadat de akkoordverklaring alsmede alle
overige gevraagde stukken door ons zijn ontvangen en door ons akkoord zijn bevonden.
Uitbetaling van de financiële steun vindt plaats na ontvangst en goedkeuring van uw
financiële en inhoudelijke afrekening en het uitvoeren van de gevraagde tegenprestaties
zoals aangegeven in het aanvraagformulier.
Financiële bijdragen kunnen pas worden toegewezen als JFSC hiervoor voldoende
financiële middelen heeft.
Financiële bijdragen kunnen in speciale gevallen ook aanvullend zijn op aanvragen bij en
toekenningen door andere instanties.

De bijdrage kan enkel worden uitbetaald op een rekeningnummer van de sportvereniging of
verstrekker van sportmateriaal (ingeschreven bij Kvk) en niet aan een privépersoon.
Indien de aanvraag niet wordt verantwoord binnen de gestelde termijn, dan behoudt JFSC
zich het recht de toekenning van de bijdrage te laten vervallen.
Ontbinding en restitutie
Onze steun wordt verleend onder voorwaarde van een juiste nakoming door uw
organisatie/vereniging van de met ons gemaakte afspraken. Wij behouden ons het recht voor
om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met uw organisatie/vereniging –
geheel of gedeeltelijk – te ontbinden, indien naar ons oordeel:
er niet, niet geheel of niet langer sprake is van een juiste nakoming van de afspraken
ofwel de onjuiste informatie heeft aangeleverd;
de door ons ter beschikking gestelde middelen niet (volledig) benodigd zijn;
faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd van/door
uw organisatie/vereniging dan wel beslag wordt gelegd op een belangrijk gedeelte van de
activa van de uw organisatie.
Overige bepalingen
Na de toekenning draagt de aanvrager vervolgens zorg voor de aanschaf en zal toezien op
het gebruik en onderhoud van spel- en sportmaterialen. Onderhouds- en reparatiekosten zijn
te allen tijde voor rekening van aanvrager.
JFSC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die mogelijk het gevolg kan zijn
van met een bijdrage van JFSC GLD aangeschaft spel- en sportmateriaal.
JFSC behoudt zich het recht om een aanvraag niet te honoreren wanneer deze niet aan de
richtlijnen voldoet.
Het JFSC kan gemotiveerd afwijken van de richtlijnen of advies vragen aan het bestuur van
JFSC GLD.
De financiële steun wordt pas overgemaakt, nadat de akkoordverklaring alsmede alle
overige gevraagde stukken door ons zijn ontvangen en door ons akkoord zijn bevonden.

