Reacties verenigingen in het kader van evaluatie ‘Algemene subsidieverordening 2012 gemeente Boekel’
Vereniging
CV De Peeltuuters

Hockeyclub Boekel
Stichting d’n Eik
Harmonie EMM
Imémato
Tennisclub Boekel
Volksuniversiteit

HSV De Boekhorst
Boekel Rond Uit

Reactie vereniging
Fijn dat er weer subsidie is voor het organiseren van de optocht.
Jammer dat alleen jeugdsubsidie wordt verstrekt voor betalende
jeugdleden.
Geen aanvullingen.
Geen opmerkingen, opletten dat we de aanvraag tijdig indienen.
Budgetsubsidies moeten erg vroeg aangevraagd worden. Verder geen
opmerkingen.
Duidelijk, je hoeft niet erg veel in te vullen. Het subsidiebedrag is een
stuk lager, hierdoor hebben we de contributie moeten verhogen.
Teleurgesteld dat subsidieverzoek voor 2013 in eerste instantie is
afgewezen.
Is het zinvol om een dergelijk uitgebreid pakket met informatie toe te
sturen.

We zijn tevreden met de nieuwe verordening.
Subsidiebeleid is helder. We missen nog een standaardformulier
waarmee we subsidie kunnen aanvragen.
RKSV Venhorst
Geen aanvullingen.
Fcc Wheels
Geen opmerkingen.
Habo ‘95
De subsidiebedragen voor de binnensportverenigingen staan niet in de
juiste verhouding ten opzichte van de subsidiebedragen voor de
buitensportverenigingen.
Avond van de Poëzie We hebben een paar jaar € 1.000 subsidie gekregen. Op aanraden van
de gemeente zijn we een stichting geworden wat extra kosten met zich
meebrengt. Nu ontvangen we € 250 subsidie. Een korting van 75% is
wel erg veel. Wij zorgen voor sponsoring en zijn dus niet geheel
afhankelijk van subsidie. We willen vragen om de subsidiebijdrage nog
eens te bekijken, we hebben een tekort van ruim € 300.
BLOK
BLOK ontvangt nog steeds een instandhoudingssubsidie terwijl dit
feitelijk een budgetsubsidie moet zijn. De budgetsubsidie moet vóór 1
mei aangevraagd worden. Kan voor de BLOK geen kortere termijn
gehanteerd worden?

Reactie gemeente
Uitgangspunt is dat er alleen subsidie wordt verstrekt voor jeugdleden
die zelf ook een bijdrage (contributie) betalen.
In de evaluatie wordt voorgesteld om de aanvraagtermijn voor
budgetsubsidies met vaste bedragen te verlengen.
Aangezien de Volksuniversiteit een bijdrage ontvangt op basis van het
aantal Boekelse cursisten is het noodzakelijk dat voor het vaststellen
van de subsidiebijdrage de benodigde informatie wordt toegezonden.
Voorgesteld wordt om voor de reeds toegekende evenementen een
standaard aanvraagformulier te ontwikkelen.
In de nieuwe verordening is gekozen voor uniformiteit. SBB ontvangt
een jaarlijkse bijdrage ad. € 10.000 ter compensatie van de zaalhuur
voor de grootverbruikers van de binnensportaccommodaties.
Evenementen worden beoordeeld op basis van criteria zoals benoemd
in de verordening. Op basis van deze criteria is aan de organisatie van
Avond van de Poëzie een subsidiebijdrage van € 250 toegekend. Over
de hoogte van het subsidiebedrag vindt besluitvorming in het college
plaats.
BLOK heeft afgelopen jaar een budgetsubsidie ontvangen.
Voorgesteld wordt om voor de budgetsubsidies met een vast
subsidiebedrag de aanvraagtermijn te verlengen tot 31 december van
het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

