NIEUWE SUBSIDIEREGELINGEN VOOR
VRIJWILLIGERSORGANISATIES
We hebben de verschillende subsidieregelingen voor vrijwilligersorganisaties onder
de loep genomen. Ze zijn eenvoudiger en transparanter gemaakt en organisaties
krijgen voortaan ook zekerheid voor meerdere jaren achter elkaar. Binnenkort kunt
u de vernieuwde aanvraag indienen. Dat is vast even wennen. Hieronder geven we
alvast de antwoorden op een aantal vragen.
Wanneer moet ik een subsidieaanvraag indienen?
Het digitale aanvraagformulier staat op 1 mei op https://www.shertogenbosch.nl/subsidies.html. U moet uw aanvraag vóór 1 juni 2020 inzenden.
Welke methode gebruikt de gemeente om de subsidies te verdelen?
We hanteren de ‘Tender”-methode’ en de ‘volgorde van binnenkomst methode’.
De structurele subsidie bestaat uit 90 procent van het bedrag dat in een bepaald
tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling
(subsidieplafond). Dit bedrag verdelen we volgens de ‘Tender”-methode’. Dat
betekent dat we aanvragen honoreren die voldoen aan de eisen en op tijd zijn
ingediend. De incidentele subsidie bestaat uit de overige 10 procent van het
subsidieplafond. Dit bedrag verdelen we op basis van de volgorde van
binnenkomst..
Wanneer weet ik hoeveel subsidie ik voor 2021 en 2022 ontvang?
In juli 2020 ontvangt u een brief van de gemeente. Daarin staat een voorlopig
bedrag. Op het definitieve besluit moet u dan nog even wachten. Dat ontvangt u als
de gemeenteraad in november 2020 de begroting en de definitieve subsidieplafonds
heeft vastgesteld.
Wat kan ik doen als ik in 2021 of 2022 toch meer subsidie nodig heb?
Doet zich een onvoorziene situatie voor waarvoor incidenteel een aanvullende
bijdrage nodig is? Bijvoorbeeld voor het opvangen van een onverwachte financiële
calamiteit? Dan kunt u aanspraak maken op het flexibele budget van de
subsidieregeling. Deze aanvraag kan u indienen vanaf 1 januari 2021 via
https://www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html.
Mijn organisatie is geen rechtspersoon, wat moet ik doen?
Om subsidie te kunnen aanvragen moet(en) de aanvrager(s) ingeschreven staan
als rechtspersoon. Bijvoorbeeld als organisatie, vereniging of stichting. Dit is een
minimale eis voor de toekenning van een meerjarige subsidie. Is uw organisatie nog
geen rechtspersoon? Dan moet u zich op tijd inschrijven bij de kamer van
koophandel. Kijk op www.kvk.nl onder het tabblad ‘inschrijven & wijzigen’.

Komen alleen organisaties die eerder subsidie van de gemeente hebben
ontvangen in aanmerking voor de nieuwe regeling?
Met de nieuwe subsidieregeling krijgt u meerjarige zekerheid. Deze zekerheid
bieden we alleen aan partijen die hun maatschappelijke meerwaarde al hebben
bewezen. Nieuwe initiatieven kunnen een subsidie aanvragen bij de regeling
Nieuwe Initiatieven. Kijk voor informatie over deze regeling op
www.s-hertogenbosch.nl/nieuwe-initiatieven
In het raadsvoorstel wordt gesproken over huisvesting. Dit is nieuw voor mij.
Hoe ga ik hiermee om?
Voor sommige organisaties is het nieuw dat we rekening houden met
huisvestingskosten. Voortaan bent u dus zelf verantwoordelijk voor uw huurcontract.
De meerjarige subsidie in eerste instantie voor twee jaar. U kunt dus een
huurovereenkomst sluiten voor twee jaar. De gemeente kan u ondersteunen bij het
sluiten van de huurovereenkomst en hoe u daarmee om kunt gaan. We bekijken dit
per organisatie en bieden maatwerk.
Wat is een sluitende begroting?
De inkomsten en uitgaven zijn gelijk.
Wat moet ik doen als er iets verandert in het aanbod van mijn activiteiten
tijdens de subsidieperiode?
Neem direct contact op met uw accountmanager. Als het om grote wijzigingen gaat,
hebt u schriftelijke toestemming nodig van de gemeente.
Hebt u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. U kan contact opnemen via email. Telefonisch kan u contact opnemen met uw contactpersoon op werkdagen
tussen 10:00 uur en 11:00 uur.
 Doelgroep Jongeren
Bianka Smeets b.smeets@s-hertogenbosch.nl
06 250 094 71
 Doelgroep Ouderen
Jasper Gruiters j.gruiters@s-hertogenbosch.nl
06 256 401 88
 Goed voor Elkaar
Paul van Gemert: p.vangemert@s-hertogenbosch.nl 06 551 904 59

