
 

 

REGELING FONDS STIMULERING JEUGDWERK 
 
Sportvisserij Zuidwest Nederland beschouwt het als haar taak om het ontwikkelen en 
uitvoeren van jeugdactiviteiten door plaatselijke hengelsportverenigingen te stimuleren 
en te faciliteren. Met name vislessen op de basisschool is een speerpunt.  
 
Het Fonds Stimulering Jeugdwerk is een subsidie waar aangesloten 
hengelsportverenigingen gebruik van kunnen maken. Om het organiseren van allerlei 
jeugdactiviteiten te stimuleren heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland dit fonds in het 
leven geroepen om verenigingen hierbij financieel te ondersteunen. Om in 
aanmerking te komen voor dit fonds dien je als vereniging aan een aantal 
voorwaarden te voldoen. Hiervoor is deze regeling Fonds Stimulering Jeugdwerk 
opgesteld.  
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: begripsomschrijvingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder 
“bestuur” : het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland; 
“subsidie” : de in artikel 2 bedoelde subsidie; 
“kosten” : de in artikel 3 bedoelde kosten; 
“jeugdleden” : bij verenigingen aangesloten jeugdleden tot 18 jaar; 
 “hengelsportvereniging” :  hengelsportverenigingen aangesloten bij 

Sportvisserij Zuidwest Nederland. 
 
Artikel 2: subsidie 
 
Het bestuur kan ter zake van stimulering van jeugdwerk door hengelsportverenigingen 
jaarlijks een eenmalige subsidie toekennen.  
 
Artikel 3: voor subsidies in aanmerking komende kosten 
 
Een subsidie kan worden toegekend in de kosten voor jeugdactiviteiten die reeds door 
hengelsportverenigingen zijn gemaakt, of nog te maken. Het betreft de kosten, die 
voor rekening komen van de hengelsportverenigingen.  
 
Het gaat hierbij om de volgende soorten kosten: 

 organisatie jeugdwedstrijden; 

 benodigde materialen; 

 prijzen; 

 workshops; 

 ledenwerfacties; 

 opleidingen/ cursussen; 

 promotiematerialen; 
 

Kosten die niet rechtstreeks op de jeugd betrekking hebben zijn van vergoeding 
uitgesloten zoals: 
 



 

 

 

 forel/visuitzet in vijvers; 

 onkosten vrijwilligers; 

 aanschaf complete hengels (zijn te lenen bij Sportvisserij Zuidwest Nederland); 
 
Artikel 4: aanvragers 
 
Een subsidie kan slechts worden aangevraagd door één of meerdere bij Sportvisserij 
Zuidwest Nederland aangesloten hengelsportvereniging(en). 
 
Artikel 5: toekennings- en weigeringsgronden 
 

1. De administratieve voorbereiding van de beoordeling van de subsidieaanvraag 
vindt plaats door de werkorganisatie van Sportvisserij Zuidwest Nederland. De 
bestuurlijke toekenning geschiedt op advies van de Jeugdcommissie, die elke 
aanvraag zal bezien op de aard van de ingediende begroting. Indien hier 
bepaalde kosten genoemd worden die niet voldoen aan de onder Artikel 3 
genoemde criteria dan zullen deze worden geschrapt. Een subsidie wordt door 
het bestuur toegekend.  

2. Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk. 
 
Artikel 6: hoogte van het jaarlijks toe te kennen stimuleringsfonds 
 
Het maximumbedrag voor het fonds wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en 
ieder jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering via de toelichting bij de begroting 
bekend gemaakt en vastgesteld. Het voor dit stimuleringsfonds beschikbaar gestelde 
bedrag voor 2017 bedraagt € 18.000,--.  

Artikel 7: hoogte van de subsidie 

Het maximumbedrag van de subsidie per aanvraag wordt jaarlijks door het bestuur 
vastgesteld en bekend gemaakt. Voor 2017 wordt dit bedrag per vereniging bepaald 
op € 350,--. Indien de aanvrager minimaal één visles op de basisschool – volgens de 
wijze van Sportvisserij Nederland – organiseert, dan krijgt men aan het einde van het 
jaar nog een bonus van €150,- waarmee het totale subsidiebedrag op €500,-- kan 
uitkomen. 

Artikel 8: aanvraagprocedure 

1. De aanvrager dient een subsidie aan te vragen door het aanvraagformulier Fonds 
Stimulering Jeugdwerk 2017 zo volledig in te vullen en op te sturen aan Martijn 
Westdorp, bij voorkeur via e-mail: martijn@sportvisserijzwn.nl of per post aan 
Sportvisserij Zuidwest Nederland, Biesboschweg 4a, 4924BB in Drimmelen. 

2. De aanvraag dient te bestaan uit een omschrijving van de aard en de omvang van 
de  voorgenomen en/of reeds uitgevoerde activiteiten in 2017 onder opgave van 
het bedrag dat de hengelsportvereniging reeds zelf heeft geïnvesteerd of zal 
investeren in de jeugdactiviteiten. Bij de aanvraag wordt een begroting/ 
kostenoverzicht gevoegd.  

3. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.  
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4. De aanvrager is voorts gehouden aan het bestuur alle door hem gewenste 
inlichtingen te verstrekken.  

5. Van de ontvangst van de aanvraag zal aanvrager door Sportvisserij Zuidwest 
Nederland een bevestiging worden toegezonden. 

Artikel 9: ontvankelijkheid van de aanvragen 

1. Aanvragen kunnen jaarlijks uitsluitend op een vooraf door het bestuur bekend 
gemaakt moment bij Sportvisserij Zuidwest Nederland worden ingediend. Voor 
2017 is dat vóór 1 mei. 

2. Indien het bedrag van de aangevraagde subsidies het totaal van de beschikbare 
middelen overtreft, besluit het bestuur aanvragen niet verder in behandeling te 
nemen of indien mogelijk het subsidiebedrag gelijkmatig over de aanvragen te 
verdelen. 

3. Aanvragen die na 1 mei 2017 binnen komen, worden op volgorde van 
binnenkomst behandeld. Alleen wanneer na 1 mei 2017 nog budget over is, kan er 
alsnog subsidie worden uitgekeerd.  

4. Aanvragen kunnen uiteindelijk tot 1 december 2017 worden behandeld. 

Artikel 10: uitkering subsidie 

De aangevraagde subsidies worden na 1 mei 2017 door de jeugdcommissie en het 
bestuur behandeld. De aanvrager ontvangt daarna de uitslag van de beoordeling. Na 
goedkeuring door het bestuur wordt de subsidie toegekend en uitgekeerd. 

Artikel 11: verantwoording  

De vereniging dient achteraf verantwoording af te leggen na afronding van de 
activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd. Deze verantwoording bestaat uit een 
overzicht/verslag van de georganiseerde jeugdactiviteiten met de daarbij behorende 
facturen/bonnen van de gemaakte kosten. Een aanvrager kan pas weer subsidie 
aanvragen als er van de voorgaande aanvraag een verantwoording is ingediend. 
Eerder wordt een nieuwe aanvraag niet behandeld. 

Namens het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland, 

W. Thoen 
Voorzitter Jeugdcommissie 

Drimmelen, 30 januari 2017 
 
 


