
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 22 juni 2010,  
nr. 2010-33870, tot bekendmaking van 
de Uitvoeringsregeling jeugdsportfonds 
en jeugdcultuurfonds Noord-Holland 
2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 22 juni 2010, onder nr. 3 het volgende besluit 
hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende dat het gewenst is dat er in Noord-
Holland meer lokale jeugdsportfondsen en jeugd-
cultuurfondsen worden opgericht, en dat het 
verder gewenst is dat kinderen van minder 
draag krachtige ouders of verzorgers gestimuleerd 
worden te gaan sporten via de Jeugdsportfonds-
formule en dat kinderen van minder draag-
krachtige ouders of verzorgers gestimuleerd 
worden hun kunstzinnige talenten te ontplooien 
via de Jeugdcultuurfondsformule;

gelet op artikel 1, derde lid van de Algemene 
subsidieverordening Noord-Holland 2010;

besluiten vast te stellen de hierna volgende 
regeling:
Uitvoeringsregeling jeugdsportfonds en jeugd
cultuurfonds NoordHolland 2010; 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 
In deze regeling wordt verstaan onder:
a  Lokaal Jeugdsportfonds: een stichting die 

tot doel heeft om binnen de desbetreffende 
gemeente kinderen van financieel minder 
draagkrachtige ouders of verzorgers in staat 
te stellen een sport te beoefenen;  

b  Lokaal Jeugdsportfonds in oprichting: een 
stichting als bedoeld onder a in oprichting, 
waarbij de gemeente die het lokale jeugd-
sport fonds opricht óf waarbij de gemeente die 
zich als Vriend aansluit bij Stichting Jeugd-

sportfonds Noord-Holland, optreedt als aan-
vrager; 

c  Jeugdsportfondsformule: een werkwijze die 
inhoudt dat een intermediair via de website 
van het Jeugdsportfonds (www.jeugd sport-
fonds.nl) digitaal een aanvraag voor een kind 
indient. De intermediair is een persoon die 
professioneel betrokken is bij de opvoeding, 
begeleiding of scholing van het kind. Na 
goedkeuring van de aanvraag wordt het geld 
direct overgemaakt naar de sportvereniging 
en kan het kind gaan sporten. Er wordt geen 
geld betaald aan ouders of verzorgers. De 
contributie wordt direct overgemaakt naar de 
sportvereniging; 

d  Kinderen: kinderen in de leeftijd tot en met 
18 jaar die woonachtig zijn in Noord-Holland, 
die financieel minder draagkrachtige ouders 
of verzorgers hebben;  

e  Lokaal Jeugdcultuurfonds: een stichting die 
tot doel heeft om binnen de desbetreffende 
gemeente kinderen van financieel minder 
draagkrachtige ouders of verzorgers in staat 
te stellen actief kunst te beoefenen;

f  Lokaal Jeugdcultuurfonds in oprichting: 
een stichting als bedoeld onder e in 
oprichting;

g  Kunsten: dit omvat de disciplines toneel, 
dans, muziek, beeldende kunst, literaire 
vorming en audiovisuele vorming;

h  Jeugdcultuurfondsformule: een werkwijze 
die inhoudt dat een intermediair via de web-
site van het Jeugdcultuurfonds (www.jeugd-
cultuurfonds.nl) digitaal een aanvraag voor 
een kind indient. De intermediair is een 
persoon die professioneel betrokken is bij de 
opvoeding, begeleiding of scholing van het 
kind. Na goed keuring van de aanvraag wordt 
het geld direct overgemaakt naar de cultuur-
instelling en kan het kind kunst beoefenen. 
Er wordt geen geld betaald aan ouders of 
verzorgers. De contributie wordt direct over-
gemaakt naar de cultuur instelling. 
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Artikel 2  Doelgroep en activiteiten

lid 1
Subsidie kan worden verstrekt aan lokale Jeugd-
sportfondsen of Noord-Hollandse gemeenten met 
een lokaal Jeugdsportfonds in oprichting danwel 
Noord-Hollandse gemeenten die zich als Vriend 
hebben aangesloten bij de Stichting Jeugdsport-
fonds Noord-Holland om kinderen volgens de 
jeugdsportfondsformule in staat te stellen een 
door het NOC*NSF goedgekeurde sport te 
beoefenen. 

lid 2
Subsidie kan worden verstrekt aan lokale Jeugd-
cultuurfondsen of Noord-Hollandse gemeenten 
met een lokaal Jeugdcultuurfonds in oprichting 
of aan Noord-Hollandse gemeenten die zich aan-
sluiten bij een lokaal Jeugdcultuurfonds van een 
andere gemeente in Noord-Holland om kinderen 
volgens de jeugdcultuurfondsformule in staat te 
stellen actief kunst te beoefenen. 

Artikel 3  Weigeringsgronden

Lid 1 
De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien 
de aanvrager naar ons oordeel onvoldoende heeft 
aangetoond dat hij het gevraagde subsidiebedrag 
uit eigen middelen zal verdubbelen. 

Lid 2 
De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien 
de aanvrager reeds een subsidie heeft ontvangen 
voor dezelfde activiteiten zoals genoemd in 
artikel 2. 

Artikel 4  Procedurebepalingen 

Lid 1 Aanvraagperiode subsidieverlening
Een aanvraag om subsidie dient door ons te zijn 
ontvangen in de periode van 1 januari tot en met 
uiterlijk 30 september van een kalenderjaar.

Lid 2 Aanvraagperiode 2009
In afwijking van het eerste lid dient een aan-
vraag om subsidie in 2009 vóór 14 oktober 2009 
door ons te zijn ontvangen. 

Lid 3
Indien een aanvraag om subsidie niet is ont-
vangen binnen de in lid 1 en lid 2 gestelde 
periode, nemen wij deze niet in behandeling.

lid 4 Beslistermijn subsidieverlening
Wij beslissen over aanvragen om subsidie binnen 
13 weken na ontvangst van een aanvraag daartoe.

Lid 5 Aanvraagtermijn subsidievaststelling
De aanvraag om vaststelling van de subsidie 
dient door ons zijn ontvangen binnen 13 weken 
na het tijdstip waarop de activiteiten blijkens de 

verleningsbeschikking moeten zijn voltooid doch 
uiterlijk 31 maart 2014.

lid 6 Beslistermijn subsidievaststelling
Wij beslissen binnen 13 weken na ontvangst van 
de aanvraag om vaststelling van de subsidie.

Artikel 5  Subsidiabele kosten sport 

lid 1 
Voor subsidie in aanmerking komen de tot en 
met 31 december 2013 gemaakte en betaalde 
sportkosten ten behoeve van kinderen, waar-
onder wordt begrepen contributie van een sport-
club en de eerste sportbenodigdheden.

lid 2
Kosten als bedoeld in het eerste lid zijn subsi-
diabel tot € 250,– per kind. 

Artikel 6  Subsidiabele kosten cultuur

lid 1
Voor subsidie in aanmerking komen de tot en 
met 31 december 2013 gemaakte en betaalde 
kosten ten behoeve van kinderen, met betrekking 
tot contributie van culturele instellingen en 
amateurkunstverenigingen, huur van instru-
menten en andere benodigdheden voor actieve 
kunstbeoefening.

lid 2
Kosten als bedoeld in het eerste lid zijn subsi-
diabel tot € 500,– per kind.

Artikel 7  Berekening van de subsidie 

lid 1
De subsidie bedoeld in artikel 2, eerste lid 
bedraagt: 100% van de subsidiabele kosten tot een 
maximum van € 10.000,–.

lid 2
De subsidie zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid 
bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een 
maximum van € 25.000,– 

Artikel 8  Subsidieplafond en wijze van 
verdeling 

Lid 1
Wij stellen jaarlijks het subsidieplafond vast. 

lid 2
Aanvragen worden behandeld op volgorde van 
ontvangst. Wanneer de aanvrager krachtens 
artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de 
gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te 
vullen, geldt als datum van ontvangst van de 
aanvraag de datum waarop de aanvraag is 
aangevuld.
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Artikel 9  Slotbepalingen

lid 1
De Uitvoeringsregeling jeugdsportfonds en 
jeugdcultuurfonds Noord-Holland 2009 wordt 
ingetrokken.

Lid 2
Deze regeling treedt in werking op de dag na die 
van publicatie in het provinciaal blad. 

lid 3
Deze regeling vervalt op 31 december 2012.

lid 4
Deze uitvoeringsregeling kan worden aangehaald 
als Uitvoeringsregeling jeugdsportfonds en 
jeugdcultuurfonds Noord-Holland 2010.

Haarlem, 22 juni 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Mw. E. Post, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 29 juni 2010.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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