Subsidiemogelijkheden en fondsen

Kampsubsidie NSGK 2019
Voor groepen die met scouts met een beperking op kamp gaan, is het mogelijk een subsidie te
ontvangen van NSGK. Groepen die in aanmerking willen komen voor de kampsubsidie kunnen door
middel van bijgaand formulier een verzoek indienen.
De subsidies worden verstrekt op basis van de subsidiebepalingen van NSGK. Het is belangrijk om je
aan deze procedure te houden. Overstijgt het totale aanvraagbedrag de beschikbare middelen, dan
wordt uitgekeerd op basis van binnenkomst van de aanvragen.
Aanvragen gaan via het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland. Het aanvraagformulier
stuur je bij voorkeur voorafgaand aan het kamp in. Aanvragen moeten in ieder geval
vóór 1 november van het desbetreffende jaar bij het landelijk servicecentrum binnenkomen.
Scouting Nederland betaald zes keer per jaar de aangevraagde subsidiebedragen uit.
Let op! Sinds 2019 wordt er alleen uitbetaald op het rekeningnummer van de groep of speltak.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor kampsubsidie moet je voldoen aan alle volgende voorwaarden:
 De subsidieregeling geldt voor groepen van Scouting Nederland waarvan scouts met een
beperking lid zijn. Dit zijn dus niet alleen de als zodanig erkende groepen (Bijzondere Eisen /
Blauwe Vogel groepen), maar ook groepen met een of meer speleenheden voor kinderen met een
beperking of reguliere groepen waar een Scout met een beperking lid van is;
 De subsidie bestaat uit een maximale vergoeding van € 7,50 per kampnacht voor scouts met een
beperking beneden de 30 jaar, die als lid van Scouting Nederland ingeschreven staat. Als
peildatum voor de leeftijd geldt 1 september van het jaar van het kamp;
 Bij de aanvraag dient een sluitende kampbegroting -of eindafrekening ingediend te worden. Het
gevraagde subsidie bedrag moet bij de inkomsten worden opgenomen. De subsidie wordt door
Scouting Nederland uitgekeerd nadat de aanvraag is ontvangen en goedgekeurd;
 Onder een “kamp” wordt een activiteit met minimaal een overnachting verstaan. Het maakt hierbij
niet uit of dit in het eigen clubhuis is of op een andere locatie. Ook de duur van het kamp is niet
relevant;
 De eigen bijdrage van deelnemers in de kosten van het kamp moet van redelijk niveau zijn. Als
redelijk wordt geacht een bijdrage minimaal gelijk aan het subsidiebedrag per persoon per nacht.
 Voor bijzondere kosten (zoals inhuur van speciale voorzieningen als een outdoor rolstoel of bed,
of aanwezigheid van een aparte begeleider) kan separaat een verzoek ingediend worden.
 De groep stuurt na afloop van het kamp een foto, eventueel voorzien van een quote, in welke door
Scouting Nederland en NSGK rechtenvrij gebruikt mogen worden.
 De kampbijdrage die wordt toegekend wordt alleen overgemaakt op het rekeningnummer van de
groep of speltak. De kampbijdrage wordt derhalve dus niet overgemaakt naar een natuurlijk
persoon.
De aanvraag
 Aanvragen van subsidie kan uitsluitend via het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland,
middels daarvoor bestemde formulier, voor 1 november van het betreffende jaar;
 De aanvraag formulieren moeten duidelijk en volledig worden ingevuld;
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Aanvraagformulier Kampsubsidie NSGK
Dit aanvraagformulier bij voorkeur voorafgaand aan het kamp, maar in ieder geval vóór 1 november
sturen naar Scouting Nederland, Kampsubsidie NSGK, Postbus 210, 3830 AE Leusden. Het formulier
mag ook digitaal opgestuurd worden naar kampsubsidie@scouting.nl. Het is belangrijk dit formulier zo
nauwkeurig mogelijk in te vullen. Mocht daarvoor onvoldoende ruimte zijn, dan kunnen extra bladen
worden toegevoegd als hiernaar duidelijk verwezen wordt op dit formulier.
Betreft de aanvraag meerdere kampen, vul dan per kamp een formulier in.
Gegevens indiener
Achternaam

Lidmaatschapsnummer

Voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon privé

Werk

E-mail:
Functie binnen Scouting
Naam en plaats groep
Groepsnummer

Kampgegevens
Voor welke speltakken is deze aanvraag: __________________________________________________
Plaats van het kamp

____________________________________________________________

Datum van het kamp:

van _______________ tot en met _____________ jaar: ______________

Aantal nachten:

______________________________

Totaal aantal deelnemers van het kamp: __________________________________________________
Aantal scouts met een beperking, jonger dan 30 jaar die deelgenomen hebben aan het kamp: _________

Berekening subsidie
Aantal deelnemers met een beperking beneden de 30 jaar

________

Aantal kampnachten

________ x
Totaal:

________ x € 7,50

Maximale subsidie is

€ ________

Bijdrage voor bijzondere uitgave:

€ ________

toelichting ________________________________________________________
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Wijze van uitbetaling
Verzocht wordt de kampbijdrage over te maken op:
Post/bankrekeningnummer

_____________________________

Ten name van

_____________________________

Te:

_________________________

Kampbegroting of -afrekening
UITGAVEN
Huur/overnachtingskosten

€ __________

Maaltijden/voeding

€ __________

Consumpties

€ __________

Reis- vervoerskosten personen

€ __________

Vervoerskosten materiaal

€ __________

Spel- en programmakosten

€ __________

Excursies

€ __________

Voorbereidingskosten

€ __________

Overige kosten

€ __________
______________ +
€ __________

Totaal

INKOMSTEN

Deelnemersbijdragen

€ __________

(aantal deelnemers x bijdrage)

Stafbijdragen

€ __________

(aantal stafleden x stafbijdrage)

Dravers/helpers bijdragen

€ __________

(aantal dravers/helpers x bijdrage)

Subsidie NSGK

€ __________

Giften/Donaties

€ __________

Groepsbijdrage

€ __________

Diversen

€ __________
_____________ +
€ __________

Totaal

Let op: Nota’s of andere betaalbewijzen dient u zorgvuldig te bewaren (deze hoeven niet meegestuurd te worden).

Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld.
Naam indiener
Datum
Handtekening:

________________________
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