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GEACTUALISEERDE GRONDSLAGEN WAARDERINGSSUBSIDIES 

Inleiding 

In 2007 heeft de raad nieuwe grondslagen voor waarderingssubsidies vastgesteld. 

Daarmee wilden we relatief kleine subsidies op een  rechtmatige, maar administratief 

eenvoudige manier kunnen verstrekken.  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. Met de invoering van nieuwe grondslagen in 2007 is de 

hoogte van de subsidiebedragen geobjectiveerd en geüniformeerd. Ze zijn tot stand 

gekomen in overleg met de gesubsidieerde organisaties. En we hebben ze  gefaseerd 

ingevoerd. De grondslagen zijn voor een periode van 4 jaar vastgesteld. In 2011 

verstrekken we elke waarderingssubsidie volledig op basis van de nieuwe grondslagen. 

Subsidieaanvragen voor 2012 moeten ingediend worden voor 1 april 2011. Die 

aanvragen moeten getoetst  kunnen worden op geactualiseerde  grondslagen.  

Uitgangspunten berekenen waarderingssubsidies 2012  tot en met 2015 

1. Waarderingssubsidies  worden voor maximaal 4 jaar verleend. Jaarlijks wordt 

bezien of er een inflatiecorrectie wordt toegepast. 

 

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

vast basisbedrag van € 500 (drempel). 

 

3. De jaarlijks te verlenen waarderingssubsidie is niet hoger dan € 7.500 (plafond). 

 

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

komen voor waarderingssubsidie. 

 

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

waarderen,  zijn er  6  subcategorieën, waaronder alle organisaties zijn 

onderverdeeld:  

 Maatschappelijke belangenbehartiging;   

 Sport;  

 Toneel en koren;   

 Harmonieën en fanfares;   

 Overige podiumkunsten; 
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 Vrijwillig jeugdwerk.  

Elke subcategorie kent bovenop het te verlenen basisbedrag van € 500 per jaar 

specifieke aanvullingen. 

 

6. Aanvullende subsidiebedragen per subcategorie: 

 

Maatschappelijke belangenbehartiging:   

Al Ansaar, ANBO, Ver.senioren KBO, Vrienden van Oud-Hillegom, Katholiek 

Vrouwengilde 

 € 500 per organisatie  (accent belangenbehartiging) 

 € 2  per lid ouderenbonden 

 € 25 per gezinslidmaatschap Al Ansaar 

 

Sport: 

HTC, Sporting SDO Korfbal, Basketbalvereniging Hillegom ’85, sv Concordia, vv 

Hillegom, vv SIZO, Badminton Club Hillegom, Gymnastiekvereniging Jahn, 

Turnvereniging Olympia ’80. 

 € 500 per organisatie  (accent sport  en bewegen) 

 € 25 per lid < 18 jaar 

 € 15 per lid > 55 jaar 

 Minimum aantal leden: 50 

 

Toneel, koren, overige podiumkunsten 

Mannenkoor Cantiflora, Seniorenkoor Eigen Wijs, Toneelvereniging KNA, 

Toneelvereniging OONA, Kindertheater Vooruitzien, Bejaardenomroep de 

Boterbloem, Stichting Hillegom Jazz. 

 € 17,50 per lid 

 Minimum aantal leden koren: 25 

 Minimum aantal leden toneelverenigingen: 12 

 Bejaardenomroep Boterbloem en Hillegom Jazz: alleen basisbedrag. 

 Seniorenkoor Eigen Wijs heeft geen leden (inloopkoor!). Wordt sinds 2008 

gesubsidieerd met basisbedrag plus accent maatschappelijk belang (€500). 

 

Harmonieën en fanfares: 

Crescendo, Hillegomse Harmoniekapel. 

 € 40 per lid 

 Minimum aantal leden : 50 
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Vrijwillig jeugdwerk: 

Scoutinggroep Tjarda, Werkgroep Jeugd St. Jozefparochie, Hillbillies, 

speeltuinvereniging Patrimonium, Stichting Vakantiewerk 

 € 25 per gezinslidmaatschap speeltuinvereniging Patrimonium 

 € 17,50 per jeugdlid 

 Stichting Vakantiewerk (heeft geen leden) per deelnemer €5. Deelnemeraantal 

2010 als uitgangspunt berekening.  

NB: Tot en met 2011 ontving de stichting budgetsubsidie. Budget wordt 

overgeheveld en blijft gelijk. 

 

7. Peildatum ledenaantallen. 

Voor subsidieaanvragen 2012, 2013, 2014 en 2015 is het ledenaantal per 1 

januari 2011 bepalend. 

 


