
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGELING 
FONDS STIMULERING JEUGDWERK 

 

 

Sportvisserij Oost Nederland beschouwt het als haar taak het ontwikkelen en uitvoeren van 
jeugdactiviteiten door plaatselijke hengelsportverenigingen te stimuleren en te faciliteren.   
 

Plaatselijke hengelsportverenigingen hebben onder meer tot taak het ontwikkelen en 
uitvoeren van activiteiten voor de bij de verenigingen aangesloten jeugdleden.  
 
De stelling “zonder jeugd geen toekomst” is de drager van het beleid van Sportvisserij Oost 
Nederland. Alle activiteiten in het kader van de dienstverlening en belangenbehartiging 
kunnen in beginsel aan deze stelling worden getoetst. Zoals bij de inrichting van viswater 
rekening houden met veiligheid, bij wedstrijden kindvriendelijke richtlijnen, het beschikbaar 
zijn van viswater dichtbij de woonomgeving e.d. 
 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: begripsomschrijvingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder 
“Bestuur” : het bestuur van Sportvisserij Oost Nederland; 
“subsidie” : de in artikel 2 bedoelde subsidie; 
“kosten” : de in artikel 3 bedoelde kosten; 
“jeugdleden” : bij verenigingen aangesloten jeugdleden tot 18 jaar; 
“hengelsportvereniging” : hengelsportverenigingen aangesloten bij Sportvisserij Oost 

Nederland; 
 
Artikel 2: subsidie 
 
Het Bestuur kan ter zake van stimulering van jeugdwerk door hengelsportverenigingen 
jaarlijks een eenmalige subsidie toekennen.  
 



Artikel 3: voor subsidies in aanmerking komende kosten 
 
Een subsidie wordt toegekend voor kosten van jeugdactiviteiten die door 
hengelsportverenigingen zijn gemaakt, mits men aan de gestelde voorwaarden voldoet en/of 
er nog geld beschikbaar is in het fonds. 
 
Het gaat hierbij om de volgende soorten kosten: 

 organisatie jeugdwedstrijden; 

 benodigde materialen; 

 prijzen; 

 workshops; 

 ledenwerfacties; 

 opleidingen/cursussen; 

 promotiematerialen; 
 

Kosten die niet rechtstreeks op de jeugd betrekking hebben zijn van vergoeding 
uitgesloten zoals: 
 

 forel/visuitzet in vijvers; 

 onkosten vrijwilligers; 

 aanschaf complete hengels (zijn te lenen bij Sportvisserij Oost Nederland); 
 
Artikel 4: aanvragers 
 
Een subsidie kan slechts worden aangevraagd door één of meerdere bij Sportvisserij Oost 
Nederland aangesloten hengelsportvereniging(en). 
 
Artikel 5: toekennings- en weigeringsgronden 
 
Na de administratieve verwerking van de subsidieaanvraag, geschiedt de bestuurlijke 
toekenning op advies van de directeur van Sportvisserij Oost Nederland. Deze zal elke 
aanvraag bezien op de aard van de ingediende begroting. Indien hier bepaalde kosten 
genoemd worden die niet voldoen aan de onder artikel 3 genoemde criteria, zullen deze 
worden geschrapt. Een subsidie wordt door het Bestuur toegekend. Tegen de beslissing van 
het Bestuur is geen beroep mogelijk. 
 
Artikel 6: hoogte van het jaarlijks toe te kennen stimuleringsfonds 
 
Het maximumbedrag voor het fonds wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld en ieder jaar 
tijdens de Algemene Ledenvergadering via de toelichting bij de begroting bekend gemaakt 
en vastgesteld.  

Artikel 7: hoogte van de subsidie 

1. Het maximumbedrag van de subsidie per aanvraag wordt jaarlijks door het Bestuur 
vastgesteld. Tegelijkertijd met de vaststelling van de federatieve afdracht zal dit bedrag 
voorafgaand aan het jaar van de activiteit per mail/brief bekend worden gemaakt. Het is 
mogelijk om voor gezamenlijke activiteiten van meerdere verenigingen samen een 
hogere subsidie te ontvangen tot een, vooraf bepaald, maximumbedrag. Het betreft hier 
bijvoorbeeld een gezamenlijk te organiseren Jeugddag. 

2.   Tot de voor subsidie in aanmerking komende kosten worden gerekend alle in artikel 3 
van deze regeling geduide maatregelen. 

 



Artikel 8: aanvraagprocedure 

1.    De aanvraag voor de subsidie moet worden ingediend bij het bestuur van  
       Sportvisserij Oost Nederland. Dit kan via info@sportvisserijoostnederland.nl 

2.    De aanvraag dient het bedrag van de door aanvrager gevraagde subsidie te vermelden.  

3.    De aanvraag dient te bestaan uit een omschrijving van de aard en de omvang van de  
voorgenomen activiteiten onder opgave van het bedrag dat de 
hengelsportvereniging(en) zal (zullen) investeren in de jeugdactiviteiten. Bij de aanvraag 
wordt een begroting van de kosten gevoegd. Uitsluitend volledige aanvragen worden in 
behandeling genomen.  

4.    De aanvrager is verplicht alle door het Bestuur gewenste inlichtingen m.b.t. de aanvraag 
       te verschaffen 

5     Van de ontvangst van de aanvraag zal aanvrager namens het Bestuur een bevestiging 
worden toegezonden. 

Artikel 9: ontvankelijkheid van de aanvragen 

1.    Aanvragen kunnen jaarlijks vóór 31 december voorafgaand aan het jaar waarin de 
activiteiten zullen plaatsvinden, worden ingediend. Binnen twee maanden na ontvangst 
van de aanvraag wordt een besluit genomen over toekenning. 

2.    Indien het bedrag van de aangevraagde subsidies het totaal van de beschikbare 
middelen overtreft, besluit het bestuur aanvragen niet verder in behandeling te nemen of 
indien mogelijk het subsidiebedrag gelijkmatig over de aanvragen te verdelen. 

Artikel 10: uitkering subsidie 

De subsidie wordt uitbetaald nadat het project, waaraan de subsidie is toegekend, is 
afgerond.  
De vereniging(en) dien(en)t achteraf verantwoording af te leggen na afronding van de 
activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd. Deze verantwoording bestaat uit een 
overzicht van de werkelijke kosten. 

Artikel 11: overige voorwaarden 

De hengelsportvereniging die een subsidie heeft ontvangen uit het stimuleringsfonds stelt het 
bestuur van Sportvisserij Oost Nederland in kennis via een korte resultaatbeschrijving, 
bijvoorbeeld in de vorm van een artikel ten behoeve van onze website 
www.sportvisserijoostnederland.nl   
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