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GEMEENTE vtlEERT

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIE 2019
SPORT . SPORTVERENIGINGEN ALGEMEEN
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Naam organisatie: Ha nd balverenig ing Stramproy

KvK-nummer:
(¡nschr¡jvingsnr. Kamer van Koophandel)

40176643

Postadres:
(adres, postcode, plaats volgens KvK) 6039 Bl Stramproy

Rekeningnummer (I8AN ) :

Tenaamstelling IBAN:
(naam gekoppeld aan rekeningnummer) fhAU, i&-rct i9 t,.r7 f lno on, r.,- to

Contactpersoon orga nisatie:
(naam contactpersoon voor subsidies)

Telcfoonnummer en
e-mailad¡cs contactp€nsoon : o
. Wrj verzoeken u om de contactgegevens zorgvuldig in te vullen.
. De gemeente Weert is verplicht om alle correspondentie over de subsidieverstrekking

naar het postadres te sturen dat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
. Als wrj vragen hebben over uw aanvraag voor subsidie(verlening), dan nemen wij

telefonisch of per e-mail contact op met de door u aangegeven contactpersoon. Lukt
dit niet, dan vragen wij de ¡nformatie schriftelijk op.

De onder C qenoemde bestuurders verklaren:
. Als actueel bestuurder van de organisatie te z¡jn ingeschreven in het Handelsregister

van de Kamer van Koophandel en de organisatie door onderstaande ondertekening
rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

. Kennis genomen te hebben van het bepaalde tn de Algemene Subsidieverordening
Weert 2017 en de Subsidieregeling Sport Weert 2017.

. Dit formulier met bijbehorende bijlage(n) ter verkrijging van een gemeentelijke
subsidie volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam Handtekenino:Functie:
Voor¿itter (- [Jr-,,t
Secretaris

Penningmeester hrr. tàluh¿/L U
Bij de verwerking van de persoonsgegevens houdt de gemeente rekening met de geldende privacyregelgeving.

Meer informat¡e kunt u vinden op de webs¡te van de Autoriteit Persoonsgegevens:
www.autoriteitpersoonsgegevens, nl

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail; gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.tw¡tter.com/gemeenteweert

.c(



. Vul pag¡na 3 (en verder) van het aanvraagformulier ¡n.

. Voeg de benodigde bijlage(n) toe (indien van toepassing).

Deze ru¡mte kunt u gebruiken voor eventuele vragen en/of opmerkingen.
Indien nodig nemen wij dan contact met u op'

¡ Dien uw aanvraag zo spoedig mogelijk in.
. Alleen een volledig ingediende aanvraag kunnen wiJ in behandeling nemerì.
. U hoeft slechts één ondertekend exemplaar (met bijlagen) op te sturen.
r U kunt uw aanvraag alleen per post indienen (dus niet via e-mail), gericht aan:

Cotlege van Burgemeester en Wethoudcns vdn Waert
AfdelÍng OCSW
Postbus 95O
6000 AZ WEER,T

. U kunt uw aanvraag ook persoonlijk afgeven bij de service- en informatiebalie (of in
de brievenbus stoppen) van het stadhuis aan de Wilhelminasingel 101 te Weert.

\o 'o4 -zo t2Verzenddatum aanvraeg:

g
{

2



Voor organisaties die voor het eerst een subsidie aanvragen bij de gemeente Weert,
gelden enkele aanvullende verplichtingen. Voor hen is deze biJlage bedoeld.

Beantwoord onderstalnde vragcn :

1. Is uw organisatic statutair opgericht?
OJa
O Nee

2. Bestãat uw organisatie minimaal l jaar?
OJa
O Nee

3. Uw organisatic onWing in 2O18 GEEN jaarliJksc subsidic van de gem€€nte
Wccrt Gn uw vcrcniging bcstaat langcr dan 1jaar. l{otivcGr watrom uw
activiteitcn NIET kunnen wordon ondcrgcbracht b[ ecn vcreniging die in
2018 WEL al subsidie ontv¡ng van dc gGmG€ntc Wcert.
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. Kru¡s bij ondcrstaande vragen het van to€pass¡ng zijnde antwoord aan'

. Vul de àanvullende vragen in de biilagen in.
r Voeg de gevraagde documenten bij.

1. ontvangt uw vereniging over het iaar 2o18 een iaarliikse subsidie
van de gemeente Wee¡t?
Ola
O Nee

2. Is uw vereniging aangestoten bij een landelijke sportbond, die is aan-
gesloten b¡i NOC*NSF?
Ola
O Nee
Zo ja. welke sportbond:

3. Zijn de activiteiten van uw vereniging voor iedereen toegankeliilç ongeacht
zijn of haar achtergrond?
oJa
O Nee

4. Heeft uw vereniging op 1 augustus 2O18 minimaal 2o leden die actief
dcelnemen aan de sportactiviteiten?
O Ja Ò Vulook BIJLÃGE I in.
O Nee

5. woont minimaal 75o/o vân de leden in de gemeente wee¡t?
O la ) Ga door naar vraag 7-

O Nee è Ga door naar vraag 6-

Ntdou*at Ho^ALv., l,/c, L,n,'t

6. Vervult uw vereniging een regiofunctie, waarbij minimaal 5oo/o van de
leden woont in de gemeente Weert? *
O la ) Vulook BIJLAGE II in.
O Nee

r Er wordt gesproken over een reg¡ofunct¡e ind¡en een vereniging een aanzienlijk aantal leden ðantrekt u¡t de

omltggende ger"enten, omdat ãr an deze gemeenten: à geen aanbod is voor de beoefen¡ng van de

betreffende tak van sport of een spec¡fieke discipl¡ne binnen ãeze tðk van sport in verenig¡ngsverband; of

t geen aanbod ¡s uooi¿* beoefenìng van de betreffende tak van sport of een specifieke d¡scipline.binnen

deze tak van sport in verenigingsver6and op een door de leden ger,venst hoger prestat¡eniveau' lndien uw

uããnig¡nq een regiofunctie 
-vervutt, qeldt dat min¡maal 50o/o vãn de leden woonachtig moet zijn ¡n de

gemeente weert.

7, Neemt uw vereniging met éón of meerdere leden of teams deel aan de

reguliere "o-p.iíti.l¿¡. 
g"otganiseerd wordt door de landeliike sportbond

als genoemd bij vraag 2? t-t I
O Ja - ) ^,t 
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8. Kan elk lid van uw vereniging minimaal 4O keer per jaar deelnemen aan
een sportactiviteit in verenlgingsverband?
óia
O Nee

9. Vinden de activiteiten voor jeugdleden tot en met 18 jaar plaats onder
voldoende en deskundige begeleiding?
O Ja è Ga door naar vraag 70.
O Nee ) Ga door naar vraag 77.
O Niet van toepassing ) Er zijn geen jeugdleden; ga door naar vraag 11.

1O. Staat de begeleider, indien deze jonger is dan 18 jaar, onder direct toezicht
ven €€n deskundige volwassene?

3 i,X" Nú'r

11. Voeg de volgende documenten bij:
. een kort inhoudelijk verslag van de in het kalenderjaar 2OL7

georganiseerde sportactiviteiten;
. een overzicht van begeleiders van jeugdleden, de mate van deskundig-

heid en de wijze waarop het toczicht door volwassenen wordt gewaar-
borgd over het jaar 2O19.

. een planning van activiteiten over het jaar 2019.
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BegripsbePalingen:
. Een ieugdtid is een lid dat ¡n het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, de

f"uftí:à rian max¡maal 18 jaar Ueréift en dat actief deelneemt aan de verenigings-

activiteiten '. p"ìr¿itum iaarlijkse subsidie 2Ol9: 1 augustus van het jaar voorafgaand aan

ñil;;; waã.op ¿ä iu¡si¿ieaanvraag betrekliing heeft' Voor deze aanvraag is dat

1 augustus 2018.

ie 2O19 aansPraak maken oP:
peijàug¿l¡d, dat uw vereniging aantoonbaar op de

l;g;iÊ6"patíngen hierboven voor uitleq over de peildatum

Voor de jaarliikse subsid
¡ Een bedrag van € 3O,-

peildatum heeft. Zie de

Beantwoord onderstaande vraag:

')lHoeveel jeugdleden had uw vereniging op I augustus 2018?

Licht hlerorrcler kort toe, waarom uw vereniging voldoet aan de bij vraag 6 omschreven

definitie van een regiofunctie
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Handbalvereniging Stramproy
Verenigingsjaar 201 8-2ü9 - Begeleiders Jeugdleden

De volgende personen begeleiden onze jeugdleden:

Anke Barents-Briels heeft jarenlange ervaring als actief handbalster. Daarnaast heeft zij in haar
werkzaamheden ruime ervaring in begeleiden en meerderjarige en minderjarige personen met een
beperking.

Nicole Strous-Corvers heeft jarenlange ervaring als actief handbalster en is daarnaast werkzaam
als leerkracht, hetgeen haar veel ervaring geeft in het begeleiden van kinderen in allerlei
activiteiten, waaronder sport. Verder heeft Nicole deelgenomen aan intern door een aantal
verenigingen in de regio Síttard-Geleen georganiseerde cursus voor handbaltrainers.

Tim Bruls heeft jarenlange ervaring als actief handballer en is daarnaast bij HV Minor in Nuth actief
geweest als fieugd-)scheidsrechter, bestuurslid en trainer / coach.

Anke en Nicole zijn de initiatiefnemers van de herstart van de jeugdafdeling van HV Stramproy
vanuit diepe betrokkenheid bij deze vereniging en zijn ook als bestuurslid van deze vereniging
actief. Tim Bruls is als ouder van een jeugdlid en liefhebber van de handbalsport betrokken
geraakt en is gevraagd als voorzitter deel te nemen aan het bestuur.



Handbalvercni ging StramProY
Veren ig i n gsjaar 20 1 8-20 1 9 - Activiteitenover¿icht

Met uitzondering van de schoolvakanties hebben we in het iaar 2018-2CI19 elke week training

gegeven aan een gioeienOe g_roep enthousiaste jeugdleden. Deze trainingen worden verzorgd

ãoór Anfe Barentð - Briels, Nicole Strous - Corvers en Tim Bruls.

Daarnaast hebben wij regelmatig trainingen voor vrienden en vriendinnen van onze leden,

enerzijds ter promot¡é vaî de halndbalspärt, anderzijds_ter promotie van !g eige¡ vereniging. Dit.is

zeer succesvol daar we in 2 jaar tijd geþroeid zijn van 7 jeugdleden naar biina 40 op het moment

van schrijven.

Wij hebben naast de trainingen ook enkele keren deelgenomen aan door het Nederlands Handbal

veioono georganiseerde toánooien waar onze ieugdleden wedstriiden hebben gespeeld en zo

kennis nebOeñ gemaakt met dit aspect van de sport'



Handbalvereni gin g Stramproy
Verenigingsjaar 2019 - 2O2Q - Activiteitenplanning

Voor het handbalseizoen 2019 - 2020 heeft HV Stramproy de volgende plannen:

Uitþreiden van het trainingsaanbod van 1 uur per week naar 1,5 uur per week voor
jeugdleden
Het handhaven van het trainingsaanbod van 1 uur per week aan de recreanten
Het deelnemen met minimaal 1 jeugdteam aan de door het Nederlands Handbal Verbond
georgan iseerde zaalcompetitie
Het bii voorkeur elke I weken deelnemen aan een door het NHV georganiseerd
minihandbaltoernooi in de regio.
Het aanwerven van nieuwe leden
Het doorontwikkelen van de organisatie van de vereniging, met ondersteuning van het
Nederlands Handbal Verbond
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