Subsidiemogelijkheden en fondsen

Gemeentelijke subsidies
De meeste gemeenten kennen subsidieregelingen voor maatschappelijke organisaties die in die
gemeente actief zijn. Ook Scoutinggroepen kunnen daar soms gebruik van maken. Iedere gemeente
kent weer andere regelingen, andere voorwaarden en bedragen. In dit infoblad wordt in hoofdlijnen
aangegeven welke mogelijkheden er zijn en waar je rekening mee kunt houden.
Gemeentelijke subsidieverordening
Gemeentelijke subsidies zijn over het algemeen geregeld in de gemeentelijke subsidieverordening.
Hierin staan de soorten subsidies die in een gemeente beschikbaar zijn, maar ook de voorwaarden
waaraan voldaan moet worden en de procedure die moet worden gevolgd. Deze verordening is
openbaar en kun je vaak ook vinden op de website van de gemeente. Je kunt hem ook opvragen bij
de gemeente. De verordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
Jaarlijks worden in de gemeentelijke begroting de subsidiebedragen opgenomen. De bedragen
worden soms jaarlijks opnieuw vastgesteld en zijn soms voor meerdere jaren toegekend, al dan niet
met een jaarlijkse indexering. Soms is ook sprake van een subsidieplafond. Er wordt niet meer geld
toegekend dan een bepaald maximum bedrag.
In gemeentelijke beleidsnotities staat aangegeven wat in je gemeente belangrijk gevonden wordt.
Gemeenten hebben bijvoorbeeld een Nota jeugdbeleid of vrijwilligersbeleid. Ook rond de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt beleid gemaakt. Vaak wordt hierin een link gelegd met
het financieel ondersteunen van organisaties. Bij het opstellen van dergelijke nota’s kun je dus ook
invloed uitoefenen.
Waardering- of activiteitensubsidie
Een veel voorkomende subsidievorm voor Scoutinggroepen is de waardering- of activiteitensubsidie.
Hiermee geeft de gemeente aan dat ze het werk van de Scoutinggroep voor de jeugd in haar
gemeente erkend en hieraan een bijdrage wil leveren. De hoogte van de subsidie kan sterk verschillen
tussen gemeenten, maar soms ook tussen groepen in een gemeente. Zeker bij fusiegemeenten
kunnen de bedragen tussen groepen verschillen. Soms is ook sprake van een historisch gegroeid
bedrag en is niet meer bekend waarop dit is gebaseerd. De waarderingssubsidie kan bestaan uit een
vast bedrag, maar in veel gevallen wordt de subsidie toegekend op basis van het aantal leden of een
combinatie. Let hierbij op de aanvullende voorwaarden. Deze kunnen erg verschillen per gemeente.
Een paar voorbeelden zijn:
• Alleen voor jeugdleden tot 18 jaar
• Alleen voor jeugdleden, afkomstig uit de gemeente
• Alleen als de groep gevestigd is in de gemeente en/of als minimaal een bepaald percentage
van de leden afkomstig is uit de gemeente
Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet vaak jaarlijks een verzoek worden ingediend. Als
bijlage wil een gemeente soms het financiële overzicht van het afgelopen jaar, een begroting voor het
komende jaar en een overzicht van de activiteiten hebben. Soms moet ook een ledenlijst met
geboortedatum en woonplaats bijgevoegd worden, zodat gecontroleerd kan worden of je aan de
voorwaarden voldoet.
In sommige gevallen vraagt de gemeente ook een tegenprestatie. In de voorwaarden kan bijvoorbeeld
staan dat de groep een bepaald aantal leden moet hebben, haar leiding moet trainen, een bepaald
aantal kampen of activiteiten per jaar moet organiseren of de gemeente bij bijzondere activiteiten moet
ondersteunen.
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Subsidie voor instandhouden/onderhoud accommodatie
Een (onderdeel van de) subsidie aan je Scoutinggroep kan bestaan uit een subsidie voor het in stand
houden van je gebouw. De manier waarop dit bedrag wordt toegekend is erg wisselend. Soms moeten
jaarlijks de kosten van het gebouw (onderhoud, huurkosten, belastingen, verzekeringen, kosten voor
gas, water en elektra) opgegeven worden en wordt dit gebruikt om het subsidiebedrag vast te stellen.
In andere gevallen wordt een vast bedrag gegeven. In gemeenten waar de overheid eigenaar is van
het gebouw wordt de huur van de accommodatie soms gelijk gesteld aan het subsidiebedrag.
Bijdragen voor een accommodatie kunnen ook op andere manieren gegeven worden zoals gratis
gebruik van gemeentelijke accommodaties of een kwijtschelding van de OZB.
Investeringssubsidie
Sommige gemeenten hebben in hun verordening aangegeven dat organisaties een aanvraag in
kunnen dienen voor een investering, zoals nieuw- en verbouw van een clubhuis. Vaak kent deze
subsidie een maximaal bedrag per aanvrager en een maximaal bedrag dat per jaar beschikbaar is. Als
je van plan bent om te gaan (ver)bouwen is het verstandig om te informeren wat de mogelijkheden
zijn. Ook als er in de verordening geen mogelijkheid is opgenomen voor investeringssubsidies, kan
een gemeenteraad besluiten een project financieel te ondersteunen. Veel fondsen hebben als
voorwaarde voor een bijdrage opgenomen dat de gemeente ook een bijdrage moet leveren. Het is
belangrijk de gemeente hierop te wijzen als ze geen geld beschikbaar hebben of willen stellen.
Subsidie voor deskundigheidsbevordering
Om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te stimuleren en op peil te houden bieden veel gemeenten de
mogelijkheid om (een deel van) de kosten voor deskundigheidsbevordering gesubsidieerd te krijgen.
Vanuit de landelijke overheid krijgen alle gemeenten geld voor deskundigheidsbevordering van
vrijwilligers. De wijze waarop dit vormgegeven wordt en de regels waaraan je moet voldoen zijn per
gemeente verschillend. Sommige gemeenten hebben er een aparte regeling voor, bij andere zit het in
de waarderingssubsidie die ze al verstrekken aan de Scoutinggroep. Weer andere gemeenten hebben
de organisatie en uitvoering van de deskundigheidsbevordering uitbesteed aan een
vrijwilligerscentrale, vrijwilligerssteunpunt of een ROC. Het is dan de vraag of je hier verplicht de
trainingen moet afnemen, of dat het mogelijk is ook de eigen Scoutingtrainingen te declareren. Over
het algemeen kun je alleen een beroep doen op de regeling van de gemeente waar je Scoutinggroep
zich bevindt.
Jubileumsubsidie
Sommige gemeenten kennen jubileumsubsidies. In de verordening staat aangegeven wie er
aanspraak op kan maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om organisaties op het gebied van cultuur, sport
of welzijn en maatschappelijke dienstverlening die in een bepaald jaar jubileren en dit ook vieren. Het
moet dan gaan om een bijzonder jubileum, zoals het 25, 40, 50, 60, 75 of 100-jarig bestaan.
Subsidieregeling voor mensen met een laag inkomen
Voor mensen met een laag inkomen kan het lastig zijn om contributies voor sportclubs en Scouting te
betalen. Veel gemeenten hebben daarom een regeling die deze groep mensen tegemoet komt in die
kosten. Meestal door de mogelijkheid te bieden om een deel van die kosten te declareren en soms
door een speciale kortingskaart uit te reiken. Om aanspraak te kunnen maken op dergelijke regeling
geldt vaak als norm een inkomen dat lager is dan 110% of 120% van die bijstandsuitkering. De
aanvraag moet gedaan worden door (de ouders van) het lid en moet worden gedaan bij de gemeente
waarin het jeugdlid woont, ook als deze lid is van een Scoutinggroep in een andere gemeente.
In diverse gemeente is ook een jeugdsportfonds (www.jeugdsportfonds.nl) of jeugdcultuurfonds
(www.jeugdcultuurfonds.nl) actief, waarbij soms ook Scoutingactiviteiten ondersteund worden. Het is
de moeite waard om als groep te informeren of dergelijke regelingen ook in jullie gemeente gelden, en
of ook lidmaatschap van de Scoutinggroep onder de regeling valt.
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Subsidieregelingen voor (Scoutinggroepen voor) scouts met een handicap
Heeft je groep een speltak voor scouts met een handicap, dan kun je soms aanspraak maken op
subsidiemogelijkheden die specifiek voor deze doelgroep gelden. Naast persoonsgebonden bijdragen
zijn er soms ook mogelijkheden voor instellingen en organisaties. Je gemeente kan daar meer
informatie over geven.
Overige subsidies
Naast bovenstaande subsidies heeft een gemeenten soms nog bijzondere subsidievormen. Het kan
dan bijvoorbeeld gaan om een startsubsidie voor nieuwe groepen, een bijdrage voor activiteiten met
een partnerstad of financiële ondersteuning bij bijzondere activiteiten. Ook als je gaat samenwerken
met andere organisaties bij een speciale activiteit kan het zijn dat er ineens nieuwe
financieringsbronnen mogelijk zijn. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld subsidieregelingen voor
landschapsbeheer. Ben je iets bijzonders van plan, dan kan het dus geen kwaad bij je gemeente te
informeren of er mogelijkheden zijn.
Valkuilen
Probeer er voor te waken dat de gemeente geen onuitvoerbare voorwaarden stelt aan de subsidie.
Vrijwilligers bij Scoutinggroepen moeten vooral bezig kunnen zijn met het begeleiden van de jeugd en
niet met het invullen van ingewikkelde formulieren. Vermindering van administratieve lasten is op
gemeentelijk niveau een belangrijk thema en dit zou ook moeten gelden voor subsidieregelingen.
Soms stelt een gemeente voorwaarden aan subsidies die veel extra eisen stelt aan het
Scoutingprogramma. Je moet je dan afvragen of het subsidiebedrag dan nog wel opweegt tegen de
extra energie die je er in moet stoppen. Een waarderingssubsidie is, zoals de naam aangeeft, bedoeld
om de waardering voor het werk uit te spreken en niet om allerlei wensen van de lokale overheid door
vrijwilligersorganisaties uit te laten voeren. .
Sommige groepen hebben veel kinderen uit andere (deel)gemeenten. Dit is bijvoorbeeld het geval als
in een buurgemeente helemaal geen Scoutinggroep aanwezig is. Bij waterwerkgroepen of groepen
voor Scouts met een handicap is ook vaak sprake van een regionale functie. Het kan zijn dat de
subsidievoorwaarden hier geen rekening mee houden. Het is dan belangrijk in gesprek te gaan met de
gemeente en aan te geven tegen welke knelpunten je groep aanloopt. Heb je veel kinderen uit een
andere gemeente, dan kan het handig zijn ook in die gemeente het gesprek aan te gaan en een
subsidie aan te vragen.
Let er ook op dat het mogelijk is om als groep een reserve op te bouwen voor groot onderhoud of
toekomstige investeringen. In sommige gemeenten is dit niet mogelijk, zonder de subsidie te verliezen
en dit is natuurlijk een onwenselijke situatie. Als groep wil je een gezond financieel beleid, waarbij je in
de toekomst financiële tegenvallers op kunt vangen.
In diverse gemeenten zijn meerdere Scoutinggroepen actief. Het is belangrijk om in je contacten met
de gemeente samen op te trekken. Zeker als het gaat om subsidieregeling is het goed om één lijn te
trekken.
Niet alleen subsidie
Een financiële ondersteuning hoeft niet alleen te bestaan uit een subsidie. Naast een bijdrage in de
vorm van subsidie geven sommige gemeenten ook een bijdrage als Scoutinggroepen ondersteuning
bij activiteiten bieden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een vergoeding voor het beheren van een
fietsenstalling, ondersteuning bij een jaarmarkt of een vergoeding voor het beschikbaar stellen van
materiaal.
Soms kan een groep een gebouw of terrein om niet, of voor een lage huur gebruiken. Daarnaast
vinden steeds meer gemeenten dat vrijwilligers- en jeugdorganisaties geen leges zouden moeten
betalen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van vergunningen, in de vorm van OZB of als toeristenbelasting.
Een aantal gemeenten hebben collectieve verzekeringen voor vrijwilligers afgesloten, rekenen geen
huur bij gebruik van materialen van de gemeente zoals dranghekken en vlaggenmasten of nemen het
terreinonderhoud mee in het eigen onderhoud van het openbaar groen.
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Ga in overleg
Het is belangrijk dat je de gesprekken met de gemeente niet alleen voert met subsidies als insteek. Er
zijn veel meer raakvlakken en belangen waar je als groep met de gemeente over van gedachten kunt
wisselen. Rekening houden met Scouting en de vrijwilligers bij lokale regelgeving, voldoende
speelruimte voor je groep, ondersteuning bij nieuw- en verbouw en inzet van de groep bij
gemeentelijke activiteiten zijn minstens zo belangrijk. Vaak zul je merken dat bij een goede relatie
tussen Scouting en de gemeente, een waardering in de vorm van financiële ondersteuning een
logische stap is. Informatie over het aangaan van contacten met de gemeente en lokaal beleid is te
vinden op de ledensite van www.scouting.nl.

NB: Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er
inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.
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