Onderwerp: Subsidie aanvragen voor 1 juni 2019
Datum: 1 mei 2019
Beste mevrouw/meneer,
Uw organisatie of vereniging vraagt jaarlijks bij de gemeente Harlingen subsidie aan. In deze
brief informeer ik u graag over de aanvraagprocedure en de subsidieregels. Wij volgen de
regels van de algemene Subsidieverordening gemeente Harlingen 2015.
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.harlingen.nl/subsidies. (of
www.harlingen.nl bij Beleef Harlingen of Onderwijs en Sport)
Wanneer kunt u subsidie aanvragen?
U kunt subsidie aanvragen:
- meerdere jaren (4 jaren maximaal) met een jaarlijks bedrag tot € 5.000;
- jaarlijks voor het volgende jaar en dus niet het huidige;
- eenmalige subsidie in het lopende jaar wanneer de activiteit nog niet heeft plaats
gevonden;
- wanneer uw eigen middelen onvoldoende zijn om de activiteiten uit te voeren;
- voor activiteiten die gericht zijn op de gemeente Harlingen en haar inwoners.
Kijk voor meer informatie op www.harlingen.nl/subsidies en lees verder bij ‘Beleef
Harlingen’ of ‘Onderwijs en Sport’.
Meerjarige subsidies: (onze voorkeur)
Verenigingen, organisaties en instellingen die voor de uitvoering van hun activiteiten een
subsidie tot € 5.000,00 aanvragen én hun activiteiten jaarlijks uitvoeren en/of herhalen,
kunnen in één keer voor 4 jaar (nu periode 2020-2023) subsidie aanvragen.
Het toegekende subsidiebedrag wordt dan jaarlijks (automatisch) op de bankrekening van de
vereniging, organisatie of instelling gestort. Via een steekproef kunnen wij u vragen om een
(jaarlijkse) verantwoording van de besteding van de meerjarige subsidie.
Volgende periode van 4 jaar
Na vier jaar (2023, voor periode 2024-2027) hoeft u dan pas weer een aanvraagformulier in
te vullen. Natuurlijk krijgt u dan van ons een bericht.
Voordeel is de administratieve verlichting voor zowel de aanvrager als de verstrekker.

Subsidieregels
De gemeente Harlingen geeft subsidie aan organisaties en verenigingen die activiteiten
uitvoeren in het sociaal domein.
U kunt subsidies aanvragen voor activiteiten die vallen binnen de volgende beleidsterreinen:
Educatie, cultuur en sport; Maatschappelijke ontplooiing (Dorp-, wijk-, buurtgerichte en
bewonersinitiatieven, mantelzorg en vrijwilligers) Ouderenwerk; Begeleiding asielmigranten
en nieuwkomers; Collectieve voorzieningen en activerende dagbesteding.
Aanvraagformulier voor 1 juni 2019 bij voorkeur mailen naar info@harlingen.nl
Om voor 2020 in aanmerking te komen voor subsidie, is het een voorwaarde dat u gebruik
maakt van het aanvraagformulier. Vul deze volledig in en mailt u deze voor 1 juni 2019 naar
info@harlingen.nl. Nooit naar een persoonlijke mailbox.
Opsturen kan naar het College van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA
Harlingen.
Beslistermijn
Onder voorbehoud van de goedkeuring door het College van burgemeester en wethouders is
het streven dat u de beschikking uiterlijk in de maand december zult ontvangen.
Vragen?
Voor vragen kunt u bellen met 14 0517 (KCC). Mailt u liever dan kan dit naar
info@harlingen.nl onder vermelding van “Subsidiebureau”. Er wordt dan zo snel mogelijk
contact met u opgenomen.

