Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Teylingen
Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Teylingen,
gelet op artikel 3 en 4 van de Algemene subsidieverordening Teylingen 2017;
overwegende dat het voor subsidieverlening met betrekking tot activiteiten rondom 75 jaar vrijheid
noodzakelijk is om nadere regels vast te stellen;
besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Teylingen.
Hoofdstuk 1 ALGEMEEN
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:
a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Teylingen 2017
b. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen
c. Subsidieplafond: het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor subsidies die op grond van
deze subsidieregeling wordt verstrekt.
d. Gezamenlijk georganiseerde activiteiten: activiteiten die gezamenlijk door verenigingen
worden georganiseerd ten behoeve van de dorpen Sassenheim, Voorhout en Warmond.
Artikel 2 Doel
Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren en mogelijk maken van activiteiten die gericht
zijn op herdenken, koesteren en vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven.
Artikel 3 Doelgroep
Subsidie op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend verstrekt aan Oranjevereniging
Sassenheim, Stichting Oranje Vereniging Voorhout en Vereniging tot viering van Warmonds
Feesten.
Artikel 4 Looptijd
De subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat zij gepubliceerd is op wettelijk
voorgeschreven wijze en eindigt op 1 september 2020.
Hoofdstuk 2 VOORWAARDEN VOOR TOEKENNEN SUBSIDIE
Artikel 5 Voorwaarden toekennen subsidie
1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op herdenken, koesteren en vieren
dat we 75 jaar in vrijheid leven.
2. De activiteiten vinden plaats in de gemeente Teylingen.
3. De activiteiten worden uitgevoerd in de periode tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020.
4. Een aanvrager die een (meer)jaarlijkse subsidie ontvangt kan alleen subsidie ontvangen uit
de ‘Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Teylingen’ mits de activiteit in 2020 in opzet, inhoud
en uitvoering wezenlijk afwijkt van andere jaren.
Artikel 6 (nadere) Verplichtingen aan de subsidie
1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het college en is
voorzien van de noodzakelijke bijlagen.
2. Noodzakelijke bijlagen als bedoeld in het eerste lid zijn:
a. Een subsidieaanvraag is voorzien van een activiteitenplan en een begroting. Het
activiteitenplan gaat in op de in artikel 5 lid 1 genoemde prestatie en geeft inzicht
in de locatie en datum van de activiteit. De begroting geeft inzicht in de kosten.
3. Voor aanvragen kan subsidie worden verstrekt in de vorm van een eenmalige subsidie.

Hoofdstuk 3 FINANCIERING EN HOOGTE SUBSIDIE
Artikel 7 Subsidieplafond en verdeling subsidieplafond
1. Het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 25.000,2. Bij het toewijzen van subsidie worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
a. Elke vereniging krijgt een gelijke subsidie ten behoeve van gezamenlijk
georganiseerde activiteiten.
b. Bij het verlenen van subsidie aan de drie verenigingen wordt voor verdeling van het
resterende budget in principe de volgende verhouding in acht genomen:
Oranjevereniging Sassenheim 2/5e, Stichting Oranje Vereniging Voorhout 2/5e en
Vereniging tot viering van Warmonds Feesten 1/5e.
Artikel 8 Wijze van uitbetaling
1. De subsidie kan in de vorm van een voorschot worden verleend. De voorschotten aan de
drie verenigingen worden gelijktijdig uitbetaald.
Hoofdstuk 4 SLOTBEPALINGEN
Artikel 9 Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of toepassing daarvan niet overeenkomt
met de bedoeling van deze regels, beslist het college.
Artikel 10 Citeertitel
De subsidieregeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Teylingen’
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 17-12-2019.
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