
Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst, 
 

overwegende dat het gewenst is de beleidsregels voor subsidiëring van welzijnsactiviteiten, 
vastgesteld op 12 april 2005 te wijzigen; 
gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2004 
gemeente Voorst; 
 
besluiten gewijzigd vast te stellen: 
 
BELEIDSREGELS WELZIJN 

 
1.  Oranjeverenigingen 

 
1. Begripsomschrijving 
• Oranjevereniging: vereniging die zich bezighoudt met de organisatie van oranjefeesten in 

de kernen. 
• Kleine kernen: kernen met een inwonertal tussen de 0 en 1000 inwoners (Wilp-

Achterhoek, Posterenk, Bussloo, Teuge, Nijbroek, De Vecht).  
• Concentratiekernen: kernen met een inwonertal tussen 1000 en 5000 inwoners (Voorst, 

Terwolde, Klarenbeek, Wilp). 
• Centrumkern: kern met meer dan 10.000 inwoners (Twello). 

 
2. Beleidsdoel 
Het stimuleren van de organisatie van oranjefeesten zodat de bevolking wordt betrokken bij 
de viering van Koninginnedag op lokaal niveau. 

 
3. Subsidiabele activiteiten 
• het organiseren van plaatselijke oranjefeesten; 

 
4. Subsidievoorwaarden 
• Het organiseren van tenminste één oranjefeest per jaar. 
• Per kern wordt maximaal één oranjevereniging gesubsidieerd. 

 
5. Bepaling subsidiehoogte 
Als grondslag voor het bepalen van de subsidie wordt gehanteerd: 
• Kleine kernen: een bedrag van € 156,-- per vereniging; 
• Concentratie kernen: een bedrag van € 311,-- per vereniging 
• Centrumkern: een bedrag van € 1.245,-- per vereniging. 
 
6. Nadere regels 
• De subsidie wordt direct vastgesteld en uitbetaald. 
 
 

2.  Vrouwenverenigingen 
 

1. Begripsomschrijving 
Vrouwenvereniging: vrouwengroep met een hart voor de leefomgeving in plattelands- en 
stedelijke gebieden met als doel het bieden van een ontmoetingsplaats, de bevordering van 
eigen creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van vrouwen. 

 
2. Beleidsdoelen 
• Het versterken van de sociale cohesie in het algemeen. 
• Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van 

vrouwen in georganiseerd verband in het bijzonder.  



3. Subsidiabele activiteiten 
De subsidie is bedoeld als waarderingsbijdrage voor de activiteiten van 
vrouwenverenigingen. 
 

4. Subsidievoorwaarden 
• De vereniging moet gevestigd zijn in de gemeente Voorst. 
• Er moet tenminste één activiteit worden georganiseerd die toegankelijk is voor meer dan 

alleen de aanvragende groepering. 
 
5. Bepaling subsidiehoogte 
Als grondslag voor het bepalen van de subsidie wordt gehanteerd: 
• een bedrag van € 115,-- per vrouwenvereniging 
 
6. Nadere regels 
• Als het subsidieplafond wordt bereikt, worden de subsidies naar evenredigheid lager 

vastgesteld 
• De subsidie wordt direct vastgesteld en uitbetaald. 

 

3.  E.H.B.O. werk 
 

1. Begripsomschrijving 
E.H.B.O.- vereniging: vereniging die zich richt op: het verlenen van bijstand bij ongelukken, 
eenvoudige medische zorg bij evenementen en kadervorming en kadertraining voor deze 
activiteiten. 

 
2. Beleidsdoel 
Het stimuleren van E.H.B.O. werk in de gemeente in georganiseerd verband. 

 
3. Subsidiabele activiteiten 
De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van de uitvoering van E.H.B.O.-
werk, dat wil zeggen het verlenen van bijstand bij ongelukken, eenvoudige medische zorg bij 
evenementen en kadervorming en kadertraining voor deze activiteiten.  

 
4. Subsidievoorwaarden 
• De subsidieaanvrager moet bij een landelijke koepelorganisatie zijn aangesloten. 
• De vereniging moet statutair gevestigd zijn in de gemeente Voorst. 
 
5. Bepaling subsidiehoogte 
Als grondslag voor het bepalen van de subsidie wordt gehanteerd: 
• Een bedrag van € 175,50 per vereniging. 

 
6. Nadere regels 
• Als het subsidieplafond wordt bereikt, worden de subsidies naar evenredigheid lager 

vastgesteld 
• De subsidie wordt direct vastgesteld en uitbetaald. 
 
 
Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst in de vergadering 
van 12 april 2005 en gewijzigd in de vergadering van 15 november 2011 
 
De secretaris,                                                                                    De burgemeester, 
 
 
PUBLICATIEDATUM: 20 april 2005 / 4 januari 2012 (gemeentemap 461) 


