
 

Veelgestelde vragen Subsidieregeling Jeugd gemeente Epe 2019 

Wie kan deze subsidie aanvragen? 
Als ouder, verzorger of voogd kunt u voor uw kind(eren) de subsidie aanvragen. 

Voor welke leeftijd geldt deze subsidie? 
Voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar oud op het moment van de aanvraag. 

Waarvoor kan ik de subsidie aanvragen? 
U kunt de subsidie aanvragen voor kosten die redelijkerwijs horen bij het lidmaatschap van een vereniging. 
Dat kunnen de contributie, lessen of het lidmaatschap van een bond zijn. Ook kan het gaan om de 
aanschaf van een voorwerp zoals sport- of danskleding of een muziekinstrument. 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen? 
Het gaat om €100,- per kind per jaar. Dat is ongeacht de kosten die u maakt zoals hierboven genoemd. 

Hoe lang geldt deze subsidieregeling? 
De Subsidieregeling Jeugd loopt vanaf 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2021. 

Maakt het uit waar de aanvrager of het kind woont? 
Ja. Zowel de aanvrager als het betreffende kind moeten wonen in de gemeente Epe. 

Om wat voor soort verenigingen gaat het? 
Het gaat om een openbaar toegankelijke vereniging waar op amateurbasis sport of cultuur wordt beoefend. 
Openbaar toegankelijk wil zeggen dat iedereen lid kan worden. 

Kan ik de subsidie ook aanvragen voor sport of cultuur buiten verenigingsverband? 
Nee. De Subsidieregeling Jeugd betreft alleen verenigingen, dus geen stichtingen of commerciële 
organisaties. 

Moet de vereniging zich bevinden in de gemeente Epe? 
Nee. Het mag ook een vereniging buiten de gemeente Epe zijn. 

Hoe vaak kan ik de subsidie aanvragen? 
Per kind kunt u hoogstens 1 keer per 12 maanden deze subsidie aanvragen. 

Kan ik de subsidie aanvragen voor een al lopend lidmaatschap? 
Ja, dat kan. Het maakt niet uit of het gaat om een nieuw of een al lopend lidmaatschap. 

Maakt het nog uit hoe lang het kind lid is van een vereniging? 
Ja. Het kind moet vanaf het moment van aanvragen minstens 6 aaneengesloten maanden lid van minstens 
1 vereniging zijn. Bij de aanvraag dient u daarvan een bewijs in. Dat kan een inschrijvingsbewijs zijn of een 
betalingsbewijs zoals een kopie van een rekeningafschrift. De gemeente kan dit controleren bij de 
vereniging, van tevoren en ook als de subsidie al is uitbetaald. 

Wat als het kind het lidmaatschap beëindigt? 
Zolang het kind vanaf de aanvraag 6 maanden lid is geweest van minstens 1 vereniging, is er niets aan de 
hand. Anders bent u verplicht dit te melden aan de gemeente. U moet de subsidie dan terugbetalen. De 
gemeente kan dit controleren bij de vereniging, van tevoren en ook als de subsidie al is uitbetaald. 

Mag het kind lid zijn van meer dan één vereniging? 
Jazeker. De subsidie is juist bedoeld om kinderen te stimuleren zich te ontwikkelen. 

Wat als het kind door een handicap of beperking niet mee kan doen in verenigingsverband? 
Dan gelden alleen nog de voorwaarden voor leeftijd, woonplaats en het aantal aanvragen per kind. De 
andere voorwaarden vervallen. De gemeente denkt graag met u mee over de mogelijkheden voor het kind 
om als amateur sport of cultuur te beoefenen. 


