Subsidieregeling amateurkunstbeoefening 2014
Het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal;
gelet op de Algemene Subsidieverordening 2014
besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling amateurkunstbeoefening 2014
Artikel 1. Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies
door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.
Artikel 2. Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt
amateurkunstbeoefening.
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Artikel 3. Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties:
a. die zijn gevestigd in Reimerswaal;
b. met ten minste tien actieve leden;
c. én minimaal vijf voor publiek toegankelijke activiteiten, optredens of voorstellingen per jaar in
de gemeente verzorgen.
Artikel 4. Subsidiegrondslagen voor muziekkorpsen en drumbands
1. Voor de berekening van subsidie voor muziekverenigingen gelden de volgende grondslagen:
a. een basisbedrag van € 3.000,--.
b. Indien een drumband onderdeel uitmaakt van de muziekvereniging wordt het basisbedrag
verhoogd met € 5 0 0 , - .
c. een bijdrage van 20% in de door de leden opgebrachte middelen. Deze bijdrage kan
maximaal € 3 . 0 0 0 , - bedragen.
2. Voor de berekening van subsidie voor drumbands gelden de volgende grondslagen;
a. een basisbedrag van € 5 0 0 , - .
b. een bijdrage van 20% in de door de leden opgebrachte middelen. Deze bijdrage kan
maximaal € 5 0 0 , - bedragen.
3. Voor de berekening van subsidie voor mandolineverenigingen gelden de volgende
grondslagen:
a.
een basisbedrag van € 1.750,-;
b.
een bijdrage van 20% in de door de leden opgebrachte middelen. Deze bijdrage kan
maximaal € 1.750,- bedragen.
4. Voor de berekening van subsidie voor zangverenigingen en volksdansverenigingen gelden de
volgende grondslagen:
a. een basisbedrag van € 5 0 0 , - ;
b. een bijdrage van 20% in de door de leden opgebrachte middelen. Deze bijdrage kan
maximaal € 5 0 0 , - bedragen.
5. Voor de berekening van subsidie voor overige amateurkunstverenigingen gelden de volgende
grondslagen:
a. een basisbedrag van € 2 5 0 , - ;
b. een bijdrage van 20% in de door de leden opgebrachte middelen. Deze bijdrage kan
maximaal € 2 5 0 , - bedragen.
6. Onder middelen, zoals vermeld in lid 1, 2, 3, 4, en 5 van dit artikel wordt verstaan, opgebrachte
gelden door de vereniging en haar leden, met uitzondering van lesgelden voor het volgen van
muziekonderwijs.
7. Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarde in artikel 3 onder c van deze regeling vindt er een
korting plaats. Deze korting bedraagt 10% van het totale subsidiebedrag per niet uitgevoerde
activiteit, optreden of voorstelling.

Artikel 5. Wijze van verdeling
1. De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de subsidies die op grond van deze
deelverordening worden verstrekt.
2. Als het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overtreft, worden alle subsidies
naar evenredigheid verminderd.
Artikel 6. Aanvraag
Aanvragen worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn ingediend middels het door
burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier.
Artikel 7. Verantwoording
Verantwoordingen worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn ingediend middels
het door burgemeester en wethouders vastgestelde verantwoordingsformulier.
Artikel 8. Zaken waarin de verordening niet voorziet
In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.
Artikel 8. Slotbepalingen
1. De Deelverordening subsidies amateurkunstbeoefening wordt met ingang van 1 augustus 2014
ingetrokken.
2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 augustus 2014
3. De subsidieregeling wordt aangehaald ais: Subsidieregeling amateurkunstbeoefening 2014.
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal in haar
>^rgadering van 6 mei 2014.
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