
Subsidie
aanvragen

Wanneer u een activiteit of evenement wil 
organiseren, kunt u in aanmerking komen voor 
subsidie. 
Met behulp van subsidies wil de gemeente 
haar inwoners, van jong tot oud, stimuleren 
om deel te nemen aan educatie-, sport- en 
vrijetijdsactiviteiten en ook het sociale aspect 
hiervan benadrukken. 

Meer informatie of hulp bij de aanvraag
De gemeente Harlingen heeft een subsidie- 
bureau waar u terecht kunt voor hulp en  
ondersteuning bij het invullen van het aan-
vraag formulier. Het subsidiebureau denkt 
graag met u mee. 

U kunt contact opnemen met het subsidiebureau 
via telefoonnummer 14 0517 of  via het 
mailadres info@harlingen.nl. 

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen 
rechten worden ontleend. De geldende 
regelgeving blijft leidend. 



Waarvoor kan ik een subsidie aanvragen?
U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die 
vallen binnen de volgende beleidsterreinen: 

Cultuur en Educatie
Subsidie is mogelijk voor de bibliotheek-
voorziening, cultuureducatie,  cultuurparticipatie 
en kleinschalige culturele evenenementen en 
culturele initiatieven die als doel hebben mensen 
te laten deelnemen aan de samenleving. 

Sport
U kunt daarnaast een subsidie aanvragen voor 
activiteiten met als doel mensen zo lang als 
mogelijk en zelfstandig te laten deelnemen 
aan de samenleving, het bevorderen van een 
gezonde leefstijl en meer laten bewegen.

Dorp-, wijk-, buurtgerichte en 
bewonersinitiatieven
Ook is subsidie mogelijk voor activiteiten met 
als doel het versterken van de leefbaarheid door 
het vergroten van de directe betrokkenheid van 
inwoners bij hun eigen leef- en woonomgeving

Mantelzorg en vrijwilligers
Er zijn subsidiemogelijkheden voor activiteiten 
die gericht zijn op (de ondersteuning van) 
mantelzorgers en vrijwilligers. 

Ouderenwerk 
U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die 
als doel hebben het beroep op formele zorg 
door ouderen terug te dringen.

Begeleiding asielmigranten en nieuwkomers
Er is daarnaast  subsidie mogelijk voor activiteiten 
die zich richten op de integratie in, en deelname 
aan de maatschappij van asielmigranten en 
nieuwkomers.

Collectieve voorzieningen en activerende 
dagbesteding
U kunt ook subsidie aanvragen voor activiteiten 
die als doel hebben mensen met een beperking, 
een chronisch  psychisch probleem of mensen 
met een psychosociaal probleem zelfstandig 
te laten functioneren en deelnemen aan de 
samenleving. 

Jaarlijks stelt de gemeente Harlingen de 
subsidieplafonds vast. Dit is het maximale 
bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt voor 
de beleidsterreinen. 

Eenmalige of subsidie voor meer jaren

Er zijn eenmalige subsidies of jaarlijkse subsidies:

Eenmalige subsidie
U kunt deze subsidie aanvragen voor een 
activiteit of evenement dat op het moment van 
aanvragen nog niet heeft plaatsgevonden. 

• Het aanvragen kan het gehele jaar door. 
• Vraag de subsidie ruim van te voren aan.

Jaarlijkse subsidie
U kunt een subsidie aanvragen voor maximaal 
4 jaar. Daarna moet u de subsidie opnieuw 
aanvragen.

• Deze aanvraag kan tot uiterlijk 1 juni worden 
ingediend.

• U vraagt subsidie aan voor het volgende 
jaar.

Hoe vraag ik subsidie aan?
U kunt subsidie aanvragen via het 
aanvraagformulier dat op de website staat. 
Ga hiervoor naar www.harlingen.nl/subsidies 


