Richtlijnen subsidiëring Jeugd ViVa-activiteiten 2018
Handleiding invulling begrotingsformulier Jeugd ViVa 2018.
1.

Voor de berekening van de subsidie wordt uitgegaan van de ingediende begroting.
Basis van de subsidie is € 1,40 per kind (4-12 jaar) per dagdeel. Een dagdeel is een ochtend
of een middag. Elk dagdeel dient tenminste 2 uren te zijn. Een avondactiviteit komt niet voor
subsidiering in aanmerking. Een deelnemer dient een rechtspersoon te bezitten. Het Jeugd
ViVa Comité maakt geen subsidiegelden over op privérekeningen.

Dagdelen.
2. Bij 30 kinderen per dagdeel is het subsidiebedrag € 42,00 x 10
Bij 40 kinderen "
"
" "
"
€ 56,00 x 10
Bij 50 kinderen "
"
" "
"
€ 70,00 x 10
Bij 60 kinderen "
"
" "
"
€ 84,00 x 10
Bij 70 kinderen "
"
" "
"
€ 98,00 x 10
Bij 80 kinderen "
"
" "
"
€ 112,00 x 10
Bij 90 kinderen "
"
" "
"
€ 126,00 x 10
Bij 100 kinderen "
"
" "
"
€ 140,00 x 10
etc.
etc.

3. Bij de vaststelling van de subsidie wordt door het ViVa-comité rekening gehouden met het
aantal deelnemende kinderen van de instellingen/organisaties in de voorgaande jaren.
4. Nota's, rekeningen e.d. van de uitgaven t.b.v. de ViVa-activiteiten dienen te worden bewaard.
Het Jeugd ViVa-comité kan een controle op deze nota's houden.
5. Het ViVa-comité vindt dat, gezien haar doelstellingen voor de activiteiten die in het kader
van de Jeugd ViVa worden georganiseerd, niet meer dan € 1,00 bijdrage per dag van de
kinderen gevraagd mag worden. De eigen bijdrage kunt u bij het subsidiebedrag optellen om
het maximaal uit te geven bedrag voor de Jeugd ViVa te berekenen.
6. Voor 2018 geldt dat de activiteiten in één week gedurende de
zomervakantie van de basisscholen mogen plaatsvinden. Voor deze week stelt het Jeugd
ViVa Comité een subsidie beschikbaar aan de organiserende instelling van maximaal 10
dagdelen. Wijkt een subsidieaanvrager af van het aaneengesloten organiseren van
activiteiten in één week dan dient de subsidieaanvrager hiervoor eerst contact op te nemen
met het Jeugd ViVa Comité. Ook eist het Jeugd ViVa Comité van de door haar
gesubsidieerde deelnemer een gevarieerd programma aanbod voor de jeugd van 4 t/m 12
jaar. Ook mag het programma gepubliceerd op de Jeugd ViVa website niet afwijken van het

uiteindelijke programma tijdens de Jeugd ViVa week.
7. Voor het organiseren van sport binnen de Jeugd ViVa bestaat een extra
subsidiemogelijkheid. Er wordt 1 plan per instelling gesubsidieerd. De grootte van het
subsidiebedrag is afhankelijk van de omvang, kwaliteit en de inhoud van de activiteit. Het
maximale subsidiebedrag is € 200,00 alleen te gebruiken voor de inhuur van een
sportdocent, materiaal(huur), prijsjes of de vergoeding aan een sportvereniging. Een
dansactiviteit wordt niet als een sportactiviteit gezien en komt daarom niet in aanmerking
voor een subsidie.
8. Het subsidiebedrag voor ViVa-activiteiten wordt naar eigen inzicht gebruikt voor
huisvesting, materialen, publiciteit, schoonmaak, leiding, consumpties vrijwilligers en
consumpties kinderen.
9. Als de aanmeldingsformulieren en de begroting Jeugd ViVa 2018 op tijd (uiterlijk 26 april)
zijn ingeleverd, zal als voorschot 90% van het subsidiebedrag rond 9 juni 2018 op het bankof gironummer worden overgemaakt.
10. Dit voorschot kan volledig worden besteed en zal niet worden teruggevorderd.
Terugvordering van het voorschot zal alleen dan gebeuren als de geplande ViVa-activiteiten
niet doorgaan en/of de uiterste datum van indiening van de evaluatie- en
afrekeningformulieren is overschreden.
11. Nabetaling van de resterende 10% vindt alleen plaats indien u uiterlijk 28-9-18 de
evaluatie- en afrekeningformulieren hebt ingeleverd. Het geplande aantal kinderen die
hebben meegedaan aan uw Jeugd ViVa-activiteiten moet uiteraard ook zijn behaald. Het
Jeugd ViVa Comité toetst hiervoor ook uw opgave aan haar bevindingen in het bezoekrapport
aan uw activiteit.
12. Indien de uiteindelijke deelname beduidend meer is dan 100% van het begrote aantal
kinderen kunt u een extra subsidie ontvangen. Dit is echter afhankelijk van het beschikbare
ViVa-budget.
13. Uw programmaoverzicht wordt gepubliceerd in de Jeugd ViVa agenda indien u dit uiterlijk
26-4-2018 digitaal aanlevert bij het Jeugd ViVa Comité. Handgeschreven kopij wordt niet
geaccepteerd. Alles wat u na 26-4-2018 aanlevert wordt niet meer opgenomen in de Jeugd
ViVa agenda.
Belangrijke data:
Uiterlijk 26 april 2018:

Aanbieden aanmelding- en begrotingsformulieren plus het
programmaoverzicht voor de Jeugd ViVa 2018.
Idem uiterlijk 26 april 2018:Opgeven van het gewenste aantal T-shirts.
Rond 9 juni 2018:
Uitbetaling subsidiegeld 90%.
Uiterlijk 28 september 2018:Indienen evaluatie- en afrekeningsformulier Jeugd ViVa 2018.
Rond 9 november 2018:
Definitieve beschikking en afrekening Jeugd ViVa 2018.
Vakantieperiode:
Maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018.

Bijlage richtlijnen;
Subsidie kampeerevenement/alternatief programma in het kader van de Jeugd ViVa.
Het Jeugd ViVa Comité subsidieert in principe alleen nog bij grote uitzondering een
kampeerevenement of een alternatief programma in de context van de Jeugd ViVa. Mocht door
een speciale omstandigheid er geen reguliere Jeugd ViVa georganiseerd kunnen worden door een
instelling op haar eigen locatie dan subsidieert het Jeugd ViVa Comité gedeeltelijk een
kampeerevenement of een alternatief programma tijdens de Jeugd ViVa week. Een speciale
omstandigheid kan zijn het saneren van de wijk waarin een deelnemer aan de Jeugd ViVa
opereert en dergelijke. Gezien het Jeugd ViVa Comité alleen nog maar gedeeltelijk een
kampeerevenement of een alternatief programma subsidieert moet een deelnemer er bewust van
zijn dat zij naast de subsidie van het Jeugd ViVa Comité ook voldoende andere financiële
middelen aanboort om haar kampeerevenement of alternatieve programma te bekostigen.

