NIEUWS !

Subsidies gemeente Losser 2022
De gemeenteraad heeft in mei 2021 besloten om vanaf 2022 het totale budget voor het
verstrekken van subsidies te verhogen. Het besluit moet nog financieel worden bekrachtigd
bij de opstelling van de Programmabegroting 2022.

Er zijn 3 categorieën subsidies:
Waarderingssubsidies

Incidentele subsidies

Dorpsbudgetten

Structurele subsidies die worden verstrekt
aan verenigingen en organisaties die actief
zijn op de volgende terreinen:

Organisaties kunnen tweemaal per jaar
(vóór 1 april en voor 1 oktober) een verzoek
indienen voor een incidentele subsidie.

Jaarlijks beschikken de verschillende
dorpskernen over een zogenaamd
dorpsbudget.

• Sociaal-cultureel werk
•
•

•
•
•

algemeen
Ouderenwerk
Educatie-, vormings- en
ontwikkelingswerk voor
volwassenen
Opbouwwerk
Kunstzinnige vorming
Amateurkunst

•
•
•
•

Volkscultuur
Jeugd en jongerenwerk
Sport
Maatschappelijke
ondersteuning
• Vrijwillige hulp
• Toerisme en recreatie
• Armoede

Verenigingen die in aanmerking komen voor een subsidiebedrag
per lid krijgen met ingang van 2022 een extra bijdrage in de
vorm van een vast bedrag. Met ingang van 2022 krijgen deze
verenigingen een vast bedrag van minimaal 500 euro per jaar en
10 euro per jeugdlid t/m 18 jaar.

Het voor 2021 beschikbare budget bedraagt € 35.000. Voor
het toekennen van incidentele subsidies worden jaarlijks
speerpunten van beleid vastgesteld. Voor 2021 zijn de
speerpunten: Leefbaarheid/Vrijwilligers, Gezondheid, Sport,
Recreatie en Toerisme, Kunst en Cultuur, Armoedebestrijding,
Sociaal Domein, Natuur en Milieu.
Voorbeeld: Een incidentele subsidie is mogelijk als door een
organisatie voor een jubileum extra activiteiten worden verricht
en kosten worden gemaakt. Ook is incidentele subsidie mogelijk
als een organisatie een nieuw evenement wil opzetten of een
kampioenschap (NK, EK, e.d.) wil organiseren.
Aanvragen voor subsidieronde 1 kunnen tot 1 april en voor
de subsidieronde 2 tot 1 oktober worden ingediend. Het aanvraagformulier ‘Incidentele subsidie; kunt u downloaden via:
www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies

Heeft u als inwoner of organisatie een activiteit/idee?
Neem dan contact op met uw dorpsraad.
De beschikbare dorpsbudgetten in de jaren 2021 en 2022:
Dorpskern		

Dorpsbudget

Losser			

€ 8.000

Overdinkel		

€ 4.000

De Lutte		

€ 4.000

Beuningen		

€ 2.000

Glane			€ 2.000

MEER INFORMATIE?
Meer informatie over subsidies vindt u op www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies.
• Heeft u vragen over het indienen van een aanvraag voor incidentele subsidie, neemt u dan contact op met de heer Marco Klein Poelhuis, m.kleinpoelhuis@losser.nl
• Heeft u vragen over waarderingssubsidies? Neem u dan contact op met mevrouw Karin Suthof, k.suthof@losser.nl

