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Geacht bestuur, geachte heer/mevrouw,
Aanvraag subsidie 2022-2023
U ontvangt hierbij het aanvraagformulier voor de subsidieperiode 2022-2023. Voor het aanvragen van subsidie
dient u van dit formulier gebruik te maken. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden via de website van de
gemeente Maasgouw: www.gemeentemaasgouw.nl > Wonen & Leven > Verenigingen en subsidies >
Aanvraagformulier subsidie 2022-2023. Hier kunt u het aanvraagformulier digitaal invullen, vervolgens printen
en daarna voorzien van een handtekening en dan met de bijbehorende gevraagde gegevens, schriftelijk OF per
e-mail, aan ons doen toekomen.
Inlevertermijn
Volgens de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017 dient uw aanvraag 2022-2023 vóór 1 juni
geretourneerd te worden met de daarbij behorende aanvullende gegevens. Mocht deze datum, door gegronde
omstandigheden, niet mogelijk zijn dan kunt u bij ondergetekende schriftelijk (per e-mail) uitstel aanvragen.
Subsidiedeelverordeningen
In de collegevergadering van 30 maart jl. zijn de subsidiedeelverordeningen van de gemeente Maasgouw
opnieuw vastgesteld. Deze zijn van kracht per 1 januari 2022 en gelden voor de beoordeling van uw
subsidieaanvraag van 2022-2023. Wij adviseren uw bestuur om de voor uw organisatie geldende deelverordening
goed door te nemen. Voor uw organisatie is de deelverordening «Adres» van toepassing.
De deelverordening kunt u raadplegen op onze website: www.gemeentemaasgouw.nl > Wonen & Leven >
Verenigingen en subsidies > Deelverordeningen.
Aanvullende gegevens
Op de achterzijde van het bijgaande formulier aanvraag subsidie 2022-2023 staat precies aangegeven welke
gegevens uw organisatie dient te overleggen. Uw subsidieverzoek wordt alleen dan in behandeling genomen
indien het aanvraagformulier volledig is ingevuld, ondertekend en tijdig (vóór 1 juni 2021) met de daarbij
behorende aanvullende gegevens bij ons in bezit is. U kunt uw aanvraag per post versturen of per e-mail
indienen via info@gemeentemaasgouw.nl

Aandachtspunten voor de subsidieaanvraag
Tot slot maken wij van de gelegenheid gebruik uw aandacht te vragen voor het volgende:
Correspondentieadres
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden voortaan de adressen uit het
handelsregister van Kamer van Koophandel (KvK) als correspondentieadres gehanteerd. U wordt verzocht dit
adres bij KvK te controleren en aan te passen indien nodig. Dit adres noteert u op uw aanvraag samen met het
KvK nummer. De adressen die in het handelsregister staan zijn openbaar toegankelijk. De (e-mail)adresgegevens
kunnen ook eventueel gebruikt worden voor andere gemeentelijke doeleinden bedoeld voor uw organisatie zoals
het informeren over algemene verenigingsaangelegenheden, uitnodigingen, onderzoeken of verzoeken e.d.
E-mailadressen
In het kader van de AVG verzoeken wij u geen privé emailadressen te gebruiken, maar zoveel mogelijk een
emailadres aan te maken met de naam van de vereniging. Bijv. secretarisnaamvereniging@provider.nl
Subsidiespreekuur
Aanvankelijk zou vanaf april 2021 een subsidiespreekuur gaan plaatsvinden. Een spreekuur waar u terecht kunt met
vragen en waar u uw subsidieaanvraag meteen kunt laten checken op volledigheid en daarna kunt indienen.
Organisaties die op basis van ledenaantallen worden gesubsidieerd kunnen hier de ledenlijst laten inzien zonder dat
er persoonsgegevens worden opgeslagen door de gemeente. Alleen ledenaantallen welke noodzakelijk zijn voor de
subsidievaststelling voorde subsidieperiode 2022 en 2023 worden genoteerd en hierbij tekent de vertegenwoordiger
van de organisatie voor akkoord.
Door de huidige Coronamaatregelen is dit spreekuur echter nog niet mogelijk. Op termijn zal bekeken worden of
vanaf september/oktober 2021 het subsidiespreekuur wel kan gaan plaatsvinden. Met name voor de organisaties die
inzage dienen te verlenen betreffende de ledenaantallen. Hier zullen de betreffende organisaties nog nader over
worden geïnformeerd.
Ledenlijsten
In het kader van de AVG verzoeken wij alle organisaties géén ledenlijsten met persoonsgegevens aan de aanvraag
toe te voegen. Indien uw organisatie op basis van ledenaantallen wordt gesubsidieerd zal u (om een data lek voor uw
organisatie te voorkomen) op de achterzijde van het aanvraagformulier worden gevraagd om de aantallen van de
actieve leden/deelnemers in eerste instantie zelf door te geven. Actieve leden/deelnemers nemen actief deel aan
de verenigingsactiviteiten van de betreffende organisatie (geen steunende leden).
Algemene Subsidie Verordening
Op basis van de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017 en bijbehorende deelverordeningen
wordt subsidie verstrekt. Graag willen wij u wijzen op enkele richtlijnen die vermeld staan in de Algemene
Subsidie Verordening zoals het zijn van een rechtspersoon (art. 3) , meldingsplicht (art.14) en vermogen bij
opheffing (art.15). Hiervoor kunt u de gemeentelijke website raadplegen: www.gemeentemaasgouw.nl > Bij de
zoekfunctie geeft u in: Algemene Subsidieverordening en kiest vervolgens voor Algemene Subsidieverordening
2017.
Overige aandachtspunten
Verenigingsondersteuner
Vanaf 1 september is Thijs van Veen gestart als verenigingsondersteuner in de gemeente Maasgouw. Heeft uw
vereniging (sport-, culturele en overige verenigingen) hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning, het
vormgeven van een jaarprogramma of het toepassen van de AVG? Of wilt u als vereniging nauwer gaan
samenwerken met soortgelijke verenigingen of andere verenigingen binnen uw kern? Voor deze, maar ook voor
andere vragen, kunt u terecht bij Thijs van Veen. Hij is bereikbaar onder nummer 06 - 1488 5799 of
thijs.vanveen@menswel.nl.
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR). Op deze website https://wbtr.nl/ treft u hierover nuttige informatie aan.
Algemeen advies in deze is: raadpleeg de notaris die uw stichtingsakte of verenigingsstatuten heeft opgesteld.
Hij/zij kan u precies informeren of en zo ja welke aanpassingen in akte of statuten nodig zijn.

Verzekeringspakket
Graag wijzen wij u er op dat de gemeente voor alle in Maasgouw zijnde vrijwilligers een uitgebreid
verzekeringspakket heeft afgesloten omvattende: De Vrijwilligerspolis kent zes verzekeringen:
1. Ongevallenverzekering voor vrijwilligers
2. Aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers
3. Aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie
4. Schadeverzekering verkeersdeelnemers
5. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
6. Rechtsbijstandverzekering
Daarnaast heeft de gemeente voor u een collectieve evenementenverzekering afgesloten. Beide verzekeringen kunt
u raadplegen op onze website: www.gemeentemaasgouw.nl > Wonen & Leven > Verenigingen en subsidies >
Vrijwilligersverzekering.

Voor inlichtingen/opmerkingen kunt u contact opnemen met: mevrouw Daniëlla Daelmans, team Sociaal Domein,
onder bovengenoemd nummer. Bij afwezigheid kunt u een terugbelnotitie achterlaten.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

D. Daelmans - van Driel
Gemeente Maasgouw
Medewerker subsidies

.

