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Fonds Stimulering Jeugdwerk Sportvisserij Zuidwest Nederland 
 

Sportvisserij Zuidwest Nederland wil hengelsportverenigingen ondersteunen bij het ontwikkelen 

en uitvoeren van jeugdactiviteiten. Daarom hebben we een fonds  Stimulering jeugdwerk. 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit dit fonds moet je als vereniging aan een aantal 

voorwaarden voldoen. In deze regeling is beschreven wat die voorwaarden zijn en hoe je een 

subsidie kunt aanvragen. 

 

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie? 

 

Sportvisserij Zuidwest Nederland ondersteunt met deze subsidie hengelsportverenigingen bij het 

ontwikkelen en uitvoeren van jeugdactiviteiten.  

  

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen? 

 

Hengelsportverenigingen die zijn aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland kunnen deze 

subsidie aanvragen.  

 

Artikel 3 Waarvoor kan je deze subsidie aanvragen? 

 

Sportvisserij Zuidwest Nederland kan een subsidie toekennen voor de kosten die de 

hengelsportvereniging maakt voor: 

• organisatie van jeugdwedstrijden, zoals de kosten van toestemmingen/vergunningen  

• benodigde materialen; zoals tuigjes, onderlijntjes, haakjes  

• prijzengeld  

• workshops 

• ledenwerfacties, zoals flyers  

• opleidingen/cursussen  

• promotiematerialen 

• eten/drinken (géén alcoholische dranken) 

 

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

 • forel/visuitzet in vijvers  

• onkosten van vrijwilligers 

• aanschaf van complete hengels (te leen bij Sportvisserij Zuidwest Nederland). 

 

Artikel 4  Subsidiebedrag  

  

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt € 750,-.  
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Artikel 5 Hoe verloopt de subsidieprocedure? 

  

1. De hengelsportvereniging kan de subsidie aanvragen voor kosten van jeugdactiviteiten die al zijn 

gemaakt of nog gemaakt moeten worden. 

2. De hengelsportvereniging vraagt subsidie aan met het aanvraagformulier dat op de website van 

Sportvisserij Zuidwest Nederland staat. 

3. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn en ondertekend zijn door minimaal twee 

bestuursleden van de hengelsportvereniging. 

4. Sportvisserij Zuidwest Nederland kan vragen stellen naar aanleiding van de aanvraag; deze 

worden door de aanvrager beantwoord. 

5. Sportvisserij Zuidwest Nederland streeft ernaar binnen een maand na het indienen van de 

aanvraag een besluit over de subsidieaanvraag te nemen. 

6. De directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland beslist over de subsidieaanvraag. Tegen de 

beslissing van de directeur is beroep mogelijk bij het bestuur. 

 

Artikel 6  Afwijzingsgrond 

 

In de begroting van Sportvisserij Zuidwest Nederland is het bedrag opgenomen dat in het 

betreffende jaar beschikbaar is voor het Fonds Stimulering Jeugdwerk. Als dat bedrag volledig is 

besteed, worden in dat jaar geen nieuwe subsidieaanvragen meer in behandeling genomen. 

 

Artikel 7 Betaling van de subsidie  

  

Sportvisserij Zuidwest Nederland betaalt de subsidie na ontvangst van een verslag van de 

georganiseerde jeugdactiviteiten met de daarbij behorende facturen van de gemaakte kosten. 


