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Nota grondslagen waarderingssubsidies 2017-2020 

 

Wat is een waarderingssubsidie? 

Een waarderingssubsidie: een subsidie waarbij burgemeester en wethouders geen 

inhoudelijke afspraken maken met de aanvrager over te leveren prestaties en te 

bereiken resultaten.  

 

Wat is het doel van waarderingssubsidies? 

Met waarderingssubsidie willen we onze waardering voor de inspanningen en / of 

activiteiten van vrijwilligersorganisaties in geld uitdrukken. Daarbij leggen we 

uitdrukkelijk geen relatie met de kosten (en baten) die deze organisaties hebben. 

Door middel van een waarderingssubsidie kunnen we relatief kleine subsidies op een  

rechtmatige, maar administratief eenvoudige manier verstrekken.   

 

Uitgangspunten berekenen waarderingssubsidies 2017  tot en met 2020 

1. Alleen organisaties die activiteiten in Hillegom organiseren kunnen in aanmerking 

komen voor waarderingssubsidie. 

2. De jaarlijks per organisatie te verlenen waarderingssubsidie is niet hoger dan  

€ 7.500 (plafond). 

3. Elke organisatie die we waarderingssubsidie verlenen krijgt jaarlijks minimaal een 

vast basisbedrag van € 500 (drempel). 

4. Om het zeer uiteenlopend verenigingsleven in Hillegom op maat te kunnen 

waarderen,  zijn er 6 categorieën, waarin alle organisaties zijn onderverdeeld:  

 Ouderenbonden;   

 Sportverenigingen;  

 Toneel, koren en overige podiumkunsten; 

 Harmonieën en fanfares;   

 Vrijwillig jeugdwerk; 

 Speeltuinverenigingen niet horend tot de basisvoorziening. 

5. De categorieën Ouderenbonden, Sportverenigingen  en Toneel, koor en overige 

podiumkunsten krijgen een extra accent van € 500,-.  

6. Elke categorie kent een eigen bedrag per lid of deelnemer, met uitzondering van 

de categorie ‘toneel, koor en overige podiumkunsten’.   
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7. Peildatum ledenaantallen. Voor organisaties die gefinancierd worden op basis van 

ledenaantallen is het ledenaantal per 1 januari 2016 bepalend. Dit aantal is 

bepalend voor de hoogte van de subsidie in de periode 2017 t/m 2020.  

8. Onder de categorie “Vrijwillig jeugdwerk’ vallen een aantal  organisaties die 

gefinancierd krijgen op basis van deelnemersaantallen. Hierbij geldt als 

peildatum het aantal deelnemers in 2015. Dit aantal is bepalend voor de hoogte 

van de subsidie in de periode 2017 t/m 2020.  

9. Voor alle categorieën geldt een minimum aantal leden om in aanmerking te 

komen voor een waarderingssubsidie. Komt een organisatie onder dit minimum 

aantal leden, dan heeft men geen recht op waarderingssubsidie. Als peildatum 

voor dit minimumaantal geldt het aantal leden op 1 januari 2016 of het aantal 

deelnemers in 2015. Deze peildatum blijft gelijk voor de periode 2017 t/m 2020. 

10. De hoogte van het eigen vermogen telt niet mee voor het vaststellen van het 

recht op waarderingssubsidie.  

11.  Er vindt in de periode 2017-2020 geen indexering van de waarderingssubsidies 

plaats.  

 

Subsidiebedragen en eisen minimum- aantal leden per subcategorie: 

 

Ouderenbonden:   

 Basisbedrag €500,- per organisatie   

 Extra accent van € 500,- per organisatie 

 € 2  per lid  

 Minimum aantal leden: 70 

 

Sportverenigingen: 

 Basisbedrag €500,- per organisatie  

 Extra accent van € 500,- per organisatie 

 € 25 per actief sportend lid < 18 jaar 

 € 15 per actief sportend lid > 55 jaar 

 Minimum aantal leden: 50 (dit betreft actief sportende leden, geen donateurs) 

 

Toneel, koren, overige podiumkunsten 

 Basisbedrag € 500,- per organisatie 

 Extra accent van € 500,- per koor 

 Geen extra bedrag per lid 

 Minimum aantal leden koren: 25 
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 Minimum aantal leden toneelverenigingen: 12 

 Stichting Hillegomse Jazz heeft geen leden. Deze organisatie ontvangt een 

vast basisbedrag van € 500,-. 

 

Harmonieën en fanfares: 

 Basisbedrag €500,- per organisatie 

 € 40 per lid 

 Minimum aantal leden : 50 

 

Vrijwillig jeugdwerk: 

 Basisbedrag €500,- per organisatie 

 € 17,50 per jeugdlid als de organisatie jeugdlidmaatschap heeft. 

 € 17,50,- per deelnemend kind als de organisatie geen jeugdlidmaatschap 

kent, met uitzondering van Stichting Vakantiewerk waarbij de gemeente € 5,- 

per deelnemend kind betaalt.  

 Al Ansaar wordt gefinancierd op basis van het aantal kinderen van 4 tot 18 

jaar dat in 2015 deelnam aan huiswerkbegeleiding.  

 Minimum aantal jeugdleden of deelnemende kinderen/jeugd: 30  

Speeltuinverenigingen niet horend tot basisvoorziening1 

 Basisbedrag €500,- per organisatie 

 €25,- per gezinslidmaatschap 

 Minimum aantal gezinslidmaatschappen:30  

 

 

 

                                                           
1
 In de Nota “Samenspel”, Speeltuinenbeleid Hillegom staat aangegeven welke speeltuinvereniging een 

basisvoorziening zijn. Dit betreft Jeugdland, Kindervreugd en Weerestein. Deze basisvoorzieningen komen in 

aanmerking voor een jaarlijkse subsidie en staan daarom niet opgenomen in deze nota. 


