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In de raadsvergadering van 26 april 2011 heeft de 
gemeenteraad de Algemene Subsidie- 
verordening gemeente Terschelling (hierna: ASV) 
vastgesteld.

In artikel 3 lid 2 van de ASV is aangegeven dat 
het college het subsidiejaarprogramma en de  
verschillende subsidieplafonds vaststelt. Het  
subsidiejaarprogramma is in de ASV omschre-
ven als een jaarlijks overzicht van te verlenen 
subsidies, waarbij de doelstellingen, te organise-
ren activiteiten en prestatie-indicatoren worden  
vermeld.

De subsidieverordening geeft de procedures aan 
waaraan gemeente en instellingen zich moeten 
houden om uitvoering te geven aan de subsidie-
verlening en vaststelling. In feite zijn dit de  
spelregels waarbinnen subsidieverlening plaats 
kan vinden.

Het subsidiejaarprogramma geeft in grote lijnen 
aan welke visie, doelstellingen, maatschappelijk 
effect en resultaat de gemeente wil bereiken met 
de subsidiëring.
Dit jaarprogramma maakt duidelijk waarvoor de 
gemeente subsidie verstrekt, de aard en soort 
subsidiestromen die de gemeente Terschelling 
kent en het totale subsidievolume. 
De subsidieverstrekking draagt bij aan de reali-
satie van de in TS25 beschreven visie.
Het subsidiejaarprogramma opent met een  
samenvatting van de subsidieplafonds.

Het subsidiejaarprogramma is opgebouwd uit 
twee delen:
•  In het eerste deel worden de subsidieplafonds 
 en producten/beleidstaken behandeld.
• In het tweede deel zijn nadere beleidsregels  
 ten behoeve van de uitvoering van de ASV

 opgesteld.
•  In het derde deel zijn bijlagen opgenomen,  
 waaronder de door het college vastgestelde 
 aanvraagformulieren.

Wat is subsidie?
Er is sprake van een subsidie indien er aan een 
viertal criteria is voldaan: 
•  Het gaat om een aanspraak op financiële  
 middelen. Er is geen sprake van subsidie  
 indien er goederen of diensten worden 
 verstrekt (bijvoorbeeld de gemeente stelt 
 gratis een zaal ter beschikking voor een 
 vergadering van een vereniging; de gemeente 
 deelt plantjes uit om de gevels te verfraaien).
•   Deze financiële middelen worden verstrekt 
 door een bestuursorgaan (in de zin van artikel 
 1:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)); 
•   De financiële middelen worden verstrekt voor 
 bepaalde activiteiten van de aanvrager. De 
 bestedingsrichting moet dus van te voren 
 duidelijk omschreven zijn. 
•   Het mag niet gaan om betaling voor aan het 
 bestuursorgaan geleverde goederen of dien-
 sten (artikel 4:21 Awb). In die gevallen is er 
 sprake van een inkooprelatie.

Deze definitie van subsidie is neergelegd in ar-
tikel 4:21, lid 1 Awb. Het is een materieel begrip, 
dat wil zeggen: als iets voldoet aan deze criteria, 
dan is het een subsidie, ook als het anders wordt 
genoemd. Omgekeerd: als iets subsidie wordt 
genoemd maar het voldoet niet aan een of meer 
van deze criteria, is het geen subsidie.

Subsidieregelingen
Naast de in dit jaarprogramma opgenomen 
subsidies kent gemeente Terschelling in 2023 de 
volgende specifieke subsidieregelingen. Deze zijn 
niet in het programma opgenomen.

Inleiding
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Onderwijsachterstandenbeleid 2023    € 64.000,-

Projectsubsidies t.b.v. gemeentelijke cofinanciering  € 50.000,-

Subsidieregeling isolatiemaatregelen    € 50.000,-

Regeling        Subsidieplafond 
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Een subsidieplafond is, volgens artikel 1.e van de ASV, het bedrag dat gedurende het gemeen-
telijke begrotingsjaar ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens 
een bepaald wettelijk voorschrift. In dit hoofdstuk van het subsidiejaarprogramma worden de 
bedragen aangegeven die voor 2023 voor de verschillende beleidsthema’s beschikbaar zijn 
voor subsidies, alsmede een overzicht van de hieruit toegekende subsidies.

Subsidieplafonds

Subsidieplafonds

Subsidies openbare orde en veiligheid

       2020  2021  2022  2023

Openbare orde en veiligheid  € 25.979,- € 26.457,- € 27.113,- € 27.500,-

Onderwijs     € 87.235,- € 86.486,- € 95.744,- € 106.000,-

Kunst & cultuur    € 114.905,- € 115.405,- € 116.905,- € 125.000,-

Sport      € 50.818,- € 51.973,- € 53.711,- € 57.000,-

Recreatie & toerisme    € 65.070,-   € 65.070,-   € 65.070,-   € 75.500,-  

Leefbaarheid     € 11.815,- € 23.944,-  € 19.034,- € 28.000,-

Jeugd      € 133.483,- € 135.685,- € 144.175,- € 148.000,-

Ouderen     € 12.000,-   € 12.000,- € 12.000,- € 15.000,-

Bibliotheekwerk    € 187.676,- € 190.491,- € 193.158,- € 203.000,-

Budgetten welzijn    € 14.611,- € 14.611,- € 14.611,- € 15.000,-

Totaal      € 703.592,- € 722.122,- € 741.521,- € 800.000,-

       2020  2021  2022  2023

Slachtofferhulp    €  979,- € 1.457,- € 1.613,- € 1.651,-

SAM (zomerbewaking Midsland)  € 25.000,- € 25.000,- € 25.500,- € 25.500,-

Totaal beschikbaar    € 25.979,- € 26.457,- € 27.113,- € 27.151,-

Specificatie toegekende subsidies per thema



Subsidies onderwijs

Subsidies sport

Subsidies kunst & cultuur

       2020  2021  2022  2023

Onderwijsbegeleiding Cedin  € 40.000,- € 39.000,- € 40.702,- € 41.088,-

St. Prokino (kinderopvang)   € 41.135,- € 41.386,- € 48.942,- € 58.389,-

Budget cultuureducatie PO   € 4.100,- € 4.100,- € 4.100,- € 4.100,-

Budget cultuureducatie VO   € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,-

Totaal beschikbaar    € 87.235,- € 86.486,- € 95.744,- € 105.577,-

       2020  2021  2022  2023

Stichting Muziekonderwijs Terschelling  € 24.800,- € 24.800,-  € 24.800,-  € 24.800,- 

Muziekvereniging Schylge   € 5.000,- € 5.000,- € 5.000,- € 6.000,-

Chr. Muziekvereniging Jubal  € 5.000,- € 5.000,- € 5.000,- € 6.000,-

Chr. Zangvereniging Sursum Corda € 500,- € 500,- € 500,- € 500,-

Happy Tune     € 500,- € 500,- € 500,- € 500,-

West Aleta Singers    € 500,- € 500,- € 500,- € 500,-

Wadvocaal     -  -  -  € 500,-

SAM - Eilanddichter    -  € 500,- € 2.000,- € 2.000,-

St. Terschellings Oerol Festival   € 75.000,- € 75.000,- € 75.000,- € 75.000,-

SAM - Dichter bij Zee poëziefestival  € 500,- € 500,- € 500,- € 500,-

Koningsdagactiviteiten   € 2.340,- € 2.340,- € 2.340,- € 2.340,-

Comité Intocht Sinterklaas   € 765,- € 765,-  € 765,-  € 842,-

St. Museumreddingboot   -  -  -  € 4.000,-

Totaal beschikbaar    € 114.905,- € 115.405,- € 116.905,- € 123.482,-

       2020  2021  2022  2023

Sport Fryslân     € 47.868,- € 48.765,- € 50.611,- € 53.230,-

Cvpo       € 2.950,- € 3.208,- € 3.100,- € 3.500,-

Totaal beschikbaar    € 50.818,- € 51.973,- € 53.711,- € 56.730,-
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        2020  2021  2022  2023

VVV       € 50.000,- € 50.000,- € 50.000,- € 60.000,-

Geoormerkt marketing en promotie budget € 9.070,- € 9.070,- € 9.070,- € 9.070,-

Ondernemersfonds     pm  pm  pm  pm

Stichting Guusjen     € 6.000,- € 6.000,- € 6.000,- € 6.000,-

Totaal beschikbaar     € 65.070,-   € 65.070,-   € 65.070,-   € 75.070,-  

Subsidies recreatie & toerisme

Subsidies leefbaarheid

        2020  2021  2022  2023

Stichting Tûmba      € 1.581,- € 1.810 - € 1.800,-  € 1.835,- 

Dorpshuis Ons Huis     € 4.500,- € 4.500,- € 4.500,- € 5.000,-

Stichting Springtij festival    € 5.000,- € 5.000,- -  -

Stichting Urgente Noden    € 734,- € 734,- € 734,- € 745,-

Logeervoorziening MCL ‘Ut en Thus’  -  € 11.900,- € 12.000,- € 12.000,-

Totaal beschikbaar     € 11.815,- € 23.944,-  € 19.034,- € 19.580,-

Subsidies jeugd

        2020  2021  2022  2023

Budget Jeugdbeleid     € 6.530 € 6.530,- € 6.530,- € 6.530,-

St. Leergeld      -  -  € 3.800,- € 4.000,-

St Sport- en Cultuurfonds    -  -  € 2.000,- € 2.000,-

Gezondheidseducatie VO ’t Schylger Jouw € 4.540,- € 4.540,- € 4.540,- € 4.540,-

Verloskundig samenwerkingsverband   € 1.350,- € 1.350,- € 1.350,- € 1.350,-

Stichting Jeugdwerk Terschelling (SJT)  € 121.063,- € 121.265,- € 123.955,- € 125.938,-

Voorlichting Bureau Halt (’t Schylger Jouw) -  € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,-

Totaal beschikbaar     € 133.483,- € 135.685,- € 144.175,- € 146.358,-

  1: €0,37 per inwoner, inwonertal op 1 januari 2021 bedraagt 4.866
  2: €0,37 per inwoner, inwonertal op 1 januari 2022 bedraagt 4.960

1 2
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Subsidies ouderen

Subsidies bibliotheekwerk

Subsidies Welzijnsbudgetten

       2020  2021  2022  2023

Stichting Onder Opper   € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,-

De Stilen (Tafeltje Dekje)   € 8.000,- € 8.000,- € 8.000,- € 10.000,-

Totaal beschikbaar    € 12.000,-   € 12.000,- € 12.000,- € 14.000,-

       2020  2021  2022  2023

Stichting Bibliotheken Noord Fryslân € 187.676,-  € 190.491,- € 193.158,- € 198.663,-

St. Bibliotheken Noord Fryslân - IDO -  -  -  € 4.117.-

Totaal beschikbaar    € 187.676,- € 190.491,- € 193.158,- € 202.780,-

       2020  2021  2022  2023

Welzijn budget Diversen   € 4.500,- € 4.500,- € 4.500,- € 7.500,-

Welzijn budget Knelpunten   € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,- € 6.500,-

Welzijn budget Nieuw Beleid  € 5.111,- € 5.111,- € 5.111,- -

Welzijn budget Vrijwilligersbeleid  € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,-

Totaal beschikbaar    € 14.611,- € 14.611,- € 14.611,- € 15.000,-
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In dit deel worden allereerst de subsidieplafonds 
benoemd. 
Een subsidieplafond is, volgens artikel 1.e van de 
ASV, het bedrag dat gedurende het gemeente-
lijke begrotingsjaar ten hoogste beschikbaar is 
voor de verstrekking van subsidies krachtens
 een bepaald wettelijk voorschrift. In dit hoofd-
stuk van het subsidiejaarprogramma worden 
de bedragen aangegeven die voor 2023 voor de 
verschillende beleidsthema’s beschikbaar zijn 
voor subsidies. Tevens wordt aangegeven hoe 
deze subsidiegelden verdeeld worden.

Vervolgens wordt per thema een toelichting 
gegeven. Hierbij wordt ingegaan op de volgende 
punten:

• Wat willen we bereiken?
• Wat doen we daarvoor (al)?
• Wat gaan we daarvoor (nog meer) doen?  
 (trends, ontwikkelingen en voornemens)
• Wijziging ten opzichte van 2022
• Relevante gemeentelijke beleidsstukken
• Soort subsidie
• Aanvullende voorwaarden
• Aan subsidie gekoppelde prestaties / 
 maatschappelijk effect
• Toelichting subsidies
• Subsidieplafond

Deel I 
Subsidieplafonds,
producten & beleidstaken
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Wat willen we bereiken?
• Het veiligheidsbeleid vraagt onverminderde 
 bestuurlijke aandacht. De openbare orde en 
 veiligheid kent vanwege de geïsoleerde 
 ligging een aantal specifieke kenmerken die  
 het noodzakelijk maken dat bij regionale 
 instanties permanent aandacht voor de 
 eilandsituatie gevraagd wordt. Dat geldt niet  
 in het minst  voor de veiligheidsregio voor wat 
 betreft rampenoefeningen en scholing.
• Orde en veiligheid is een gezamenlijke  
 verantwoordelijkheid van zowel gemeente als 
 het bedrijfsleven en samenleving.  
• Zo doelmatig mogelijk realiseren van 
 maximale veiligheid en veiligheidsgevoel 
 door een integrale aanpak.

Wat doen we daarvoor al?
• Er is veiligheidsbeleid dat is afgestemd met 
 de Veiligheidsregio op de specifieke situatie 
 op de eilanden. Tussen de Veiligheidsregio en 
 de eilanden zijn specifieke afspraken gemaakt 
 over de inzet tijdens crisissituaties op de eilan-
 den. Deze zijn in 2018 geactualiseerd. De 
 Veiligheidsregio is structureel adviseur voor 
 risicovolle (B en C) evenementen.
• Samen met de ondernemers wordt nacht-
 bewaking ingezet in de zomermaanden. 
 Er is extra inzet op toezicht in avond- en 
 nachturen in en rond het dorpscentrum van 
 Midsland gedurende de zomermaanden. Er is 
 regelmatig overleg en afstemming met 
 betrokken belangengroeperingen, (horeca-, 
 recreatieve- en evenementen- organisaties) 
 veiligheidsregio  politie, Wetterskip, SBB, 
 inwoners, taxiondernemers, etc.  
• Het mede door samenwerking op regionaal  
 niveau in stand houden van hulpverlenings- 
 diensten.
• Het ondersteunen van Stichting Slachtoffer-

 hulp.
• Er is in mei 2019 een nieuw Integraal Veilig-
 heidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. 
 Dit plan biedt de kaders voor het veiligheids-
 beleid voor de komende jaren en is in samen-
 werking met stakeholders opgesteld.

Wat gaan we daarvoor (nog meer) doen? 
(trends, ontwikkelingen, voornemens)
• Er is blijvende bestuurlijke aandacht voor 
 veiligheidsbeleid. 
• Het implementeren van het nieuwe Integraal 
 Veiligheidsplan en het opstellen van een 
 jaarlijks uitvoeringsprogramma hiervoor.

Wijzigingen ten opzichte van 2022
In 2023 zal er, in samenwerking met SAM en ver-
tegenwoordiging van het Ondernemersfonds – 
ten behoeve van een gezonde marktverkenning 
en herijking van de gemaakte afspraken – een 
aantal offertes bij andere beveiligingsbedrijven 
worden opgevraagd. Dit stond gepland voor 
2021, maar is vanwege de onzekerheden door 
corona uitgesteld. Dit betreft daarmee een even-
tuele wijziging van de uitvoering en geschiedt 
door de SAM. De gemeente is geen opdracht- 
gever voor de zomerbewaking.

Bij de oprichting van het Terschellinger Onder-
nemersfonds is de afspraak gemaakt dat het 
fonds een deel van de zomerbewaking betaalt. 
Het fonds betaalt maximaal de helft van de 
werkelijk gemaakte kosten, met een maximum 
van €15.000,-. De afgelopen jaren verstrekte de 
gemeente een subsidie ter hoogte van het  
volledige bedrag van de bewaking en bracht 
vervolgens het afgesproken bedrag in rekening 
bij het Ondernemersfonds. In eerdere Subsidie-
jaarprogramma’s werd derhalve het saldo wat 
voor rekening van de gemeente kwam opgeno-

1.1 Openbare orde 
en veiligheid
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men. Om de werkelijke werkwijze en betrokken-
heid van het Terschellinger Ondernemersfonds 
inzichtelijk te maken, zal in de beschikking het 
bedrag aan gemeentelijke subsidie verleend 
worden, met separaat de toevoeging van de 
daadwerkelijk gerealiseerde inbreng van het 
fonds. 

Relevante gemeentelijke beleidsstukken
• Preventie en handhavingsplan Alcohol De 
 Friese Waddeneilanden 2022-2026 
• Algemeen Plaatselijke Verordening 
 Terschelling
• Integraal Veiligheidsplan Terschelling 
 2019-2022
• Uitvoeringsplan Helder Terschelling 2021-2026

Subsidies
• Slachtofferhulp ontvangt een waarderings-
 subsidie.
• Stichting Actief Midsland ontvangt een 
 exploitatiesubsidie.

Aanvullende voorwaarden
-

Aan subsidie gekoppelde prestaties/ 
maatschappelijk effect
Slachtofferhulp is er op gericht de positie van 
slachtoffers te versterken en te verbeteren. De 
hulp voorziet in informatie over het strafproces, 
ondersteuning bij het verwerkingsproces en hulp 
bij het regelen van schadevergoeding.
Stichting Actief Midsland coördineert nachtbe-
waking in de zomermaanden, wat de rust , sfeer 
en leefbaarheid in deze periode ten goede komt. 

Subsidieplafond Openbare orde en veiligheid
€ 27.500,-

Subsidies openbare orde en veiligheid

       2020  2021  2022  2023

Slachtofferhulp    €  979,- € 1.457,- € 1.613,- € 1.651,-

SAM (zomerbewaking Midsland)  € 25.000,- € 25.000,- € 25.500,- € 25.500,-

Totaal beschikbaar    € 25.979,- € 26.457,- € 27.113,- € 27.151,-
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Wat willen we bereiken?
• Het bieden van optimale en gelijke  
 ontwikkelingskansen voor alle op het eiland 
 woonachtige kinderen.  
• Een ononderbroken leerlijn vanaf 2 jaar tot 
 23 jaar.
• Instandhouding van een aanbod voor voor
 -en vroegschoolse educatie bij zowel de 
 kinderopvang als de onderbouw van het 
 primair onderwijs.
• In de kernen West-Terschelling, Midsland en 
 Hoorn is minimaal één voorziening voor 
 primair onderwijs.
• Voor jongeren op het eiland worden (arbeids-
 markt)kansen gecreëerd, door bedrijven en 
 onderwijsinstellingen te verbinden. In samen-
 werking met ROC’s worden MBO opleidingen 
 georganiseerd voor Horeca, Zorg en Groen.
• Onderwijsvernieuwing is noodzakelijk om goed 
 in te spelen op sociale en technologische 
 ontwikkelingen. In 2025 kan bij ons eind-
 examen havo, vwo en mbo 2 of hoger worden 
 gedaan. Dit is de ambitie vanuit TS 25.
• Naast de Zeevaartschool gaan we andere 
 hbo-instellingen en/of universiteiten aan 
 Terschelling binden. Dit is de ambitie vanuit 
 TS 25.

Wat doen we daarvoor al?
• Het bestrijden van onderwijsachterstanden 
 (OAB). 
• Adequate uitvoering van de Leerplichtwet.
• Financiering van onderwijsbegeleiding.
• Het verstrekken van een exploitatiesubsidie 
 aan de stichting Prokino (kinderopvang) en zo 
 nodig compenseren van de huur van de Brede 
 School aan de stichting Prokino ten behoeve 
 van de Buitenschoolse Opvang en peuter-
 speelzaal.
• Behouden van de bestuurlijke samenwerking 
 en samenwerking lokale onderwijstaken in het 
 kader van de Waddensamenwerking.
• Versterking van de samenwerking tussen het 
 Eilandteam, onderwijs en onderwijspartners: 

 het overleg is gericht  op advisering en consul-
 tatie en minder op casuïstiek bespreking. Dit  
 gebeurt in individuele zorg overleggen met 
 ouders/kind.
• Vernieuwing van de Lokale Educatieve Agenda 
 (LEA). Jaarlijks wordt er een uitvoerings-
 programma vastgesteld op basis van lokale 
 (en landelijke) ontwikkelingen.
• Voor leerlingen die het onderwijs niet op hun 
 niveau op het eiland kunnen volgen is een 
 vergoedingsregeling ingezet waarbij de kosten 
 van de veerboot gedeeltelijk worden vergoed. 
 Voor leerlingen die Pro/(v)so onderwijs aan de 
 wal volgen wordt een taxi ingezet voor het ver-
 voer van woonadres naar de haven
• De St. Thuishaven ontvangt een compensatie 
 voor huurkosten van de Brede School.
• Cofinanciering van de tweejarige pilot ‘Veer-
 verbinding Vlieland-Terschelling’ t.b.v. deel-
 name leerlingen de Jutter aan onderwijs van 
 ’t Schylger Jouw.
• Stimulering Cultuuronderwijs voor het 
 basis- en voortgezet onderwijs. Inzet op een 
 doorlopende ontwikkellijn cultuureducatie 
 volgens een cultuur menustructuur, gefacili-
 teerd door Keunstwurk.
• In najaar 2018 heeft de gemeente het provin-
 ciale convenant Meer Muziek in de Klas 
 (MMidK) ondertekend. Doel hiervan is om te 
 komen tot een lokale samenwerking en door-
 lopende ontwikkellijn.  Vanaf schooljaar 2021-
 2022 wordt ingezet op een verdieping van de 
 samenwerking van het onderwijs (po en vo), 
 Stichting Muziekonderwijs Terschelling en 
 Muziekschool De Notenboom.

Wat gaan we daarvoor (nog meer) doen? 
(trends, ontwikkelingen, voornemens)
• In aansluiting op de aanbevelingen uit het 
 onderzoek Toekomstbestendig onderwijs en 
 kinderopvang Terschelling inzet op:
 a. een maximaal mogelijke samenwerking 
  tussen O.O.T, C.V.P.O.T en Prokino 
  kinderopvang;

1.2 Onderwijs
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 b. het ontwikkelen van een Integraal 
  Huisvestingsplan onderwijs door 
  Gemeente, O.O.T, C.V.P.O.T.
• Verbreding van de mogelijkheden voor 
 onderwijs op het eiland, waar mogelijk in 
 samenwerking met de andere Wadden-
 eilanden (Het Waddenprogramma).
• Aantrekken van andere HBO en universitaire 
 instellingen o.a. door middel van verkennend 
 onderzoek in samenwerking met de andere 
 Waddeneilanden (Het Waddenprogramma).
• Extra inzet op taal-, spraak-, reken en sociaal- 
 emotionele ontwikkeling via de uitvoerings- 
 regeling OAB.
• De veerverbinding Vlieland-Terschelling wordt 
 gedurende het schooljaar 2022-2023 voort-
 gezet. De mogelijkheden voor financiering op 
 langere termijn worden onderzocht.

Wijzigingen ten opzichte van 2022
De cofinanciering van de veerverbinding met 
Vlieland is geëindigd in 2022, er wordt gewerkt 
aan een vervolg. 

De subsidie ten behoeve van kinderopvang is nu 
opgenomen bij het subsidieplafond onderwijs, 
voorheen was dit onderdeel van subsidieplafond 
jeugd. De stijging van de subsidie voor Prokino 
wordt ingegeven door een verhoging van het be-
schikbare aantal kindplaatsen dat gerealiseerd 
wordt in 2023. 

Relevante gemeentelijke beleidsstukken
• Convenant Budgetsubsidie Schoolbegeleiding  
 2023-2026
• Dienstverleningsovereenkomst Onderwijs 
 Wadden 2021-2024
• Samenwerkingsovereenkomst Brede School 
 West-Terschelling
• Convenant LEA (2017) en uitvoerings- 
 programma LEA 2022-2026 
• Visie TS25
• Koers naar de toekomst: Meedenken, 
 Meepraten, Meedoen. Coalitieakkoord 
 2022/2026

Soort subsidie
De gemeente zet middelen in voor ondersteu-

ning van het onderwijs. Er worden subsidies 
verstrekt aan de scholen zelf, maar voornamelijk 
aan instellingen die werken ten behoeve van het 
onderwijs. 

1.2.1 Onderwijsbegeleiding
De onderwijsbegeleiding is gericht op het  
verder ontwikkelen van de kwaliteit van school en 
onderwijs en het bevorderen van een optimale 
schoolloopbaan van leerlingen.

Soort subsidie
De schoolbegeleiding is een bedrag per leerling 
en betreft een budgetsubsidie. Ten behoeve van 
deze subsidie is een convenant afgesloten,  
“Convenant Budgetsubsidie Schoolbegeleiding”.

Aanvullende voorwaarden
Cedin en betrokken schoolbesturen en scholen 
maken afspraken over de door Cedin te leveren 
diensten passend binnen de door gemeente en 
schoolbesturen overeengekomen kaders van 
lokaal onderwijsbeleid. Deze afspraken worden 
geregeld in zogenaamde begeleidingsafspraken.

Aan subsidie gekoppelde prestaties /  
maatschappelijk effect
De inkoop van schoolbegeleiding gebeurt geza-
menlijk voor alle eilander basisscholen. Het bud-
get van de scholen wordt overgeheveld naar de 
gemeenten en gemeenten verdubbelen jaarlijks 
dit bedrag en zorgen voor uitbetaling aan Cedin. 
Deze werkwijze is in 2006 gekozen en wordt tot 
op heden gecontinueerd. Hiervoor is een aantal 
redenen:

• Scherpere prijsafspraken
• Geen BTW verplichting vanuit de gemeente
• Scholen gebruiken hun rijksmiddelen waarvoor 
 ze bestemd zijn (dit is namelijk geen wettelijke 
 verplichting)
• Zorgt voor versterking van bestaande 
 inhoudelijke samenwerking tussen de 
 gemeente en schoolbesturen
• Alle schoolbesturen hoeven niet afzonderlijk 
 met Cedin te overleggen, dit gebeurt centraal 
 (efficiency).
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Cedin begeleidt de scholen. Deze begeleiding 
bestaat uit:
• Scholing/begeleiding Interne Begeleiders  
 (IB’ers)
• Consultatieve leerlingenbegeleiding
• Psychologische onderzoeken
• Systeembegeleiding
• Begeleiding specifieke trajecten, zoals 
 opzetten plusklas hoogbegaafdheid, 
 reken-verbetertraject, klassenmanagement

1.2.2 Kinderopvang/peuterspeelzaal
De subsidie voor Prokino bestaat uit een ex-
ploitatiesubsidie en uit een ouderbijdrage aan 
éénverdieners vanuit de gemeente. De Kostwin-
nerbijdrage aan Prokino is sinds 2022 vanuit de 
Uitvoeringsregeling Onderwijsachterstanden-
beleid gedekt. Naast subsidie ontvangt Proki-
no compensatie van huurkosten van de Brede 
School, ten behoeve van peuterspeelzaal en 
Buitenschoolse opvang. 

  Subsidievoorwaarden Prokino:
• De stichting dient de financiële administratie 
 van de werkvormen kinderopvang en peuter-
 opvang goed te scheiden.
• De hoofdleidster Prokino neemt deel aan het 
 lokale Signalerings- en Trend Ontwikkelings-
 overleg (SiTO.) Dit lokale overleg heeft tot doel: 
 signaleren van zorgvragen en het versterken 
 van de samenwerking tussen professionals in 
 het Sociaal Domein.

1.2.3 Budgetten educatie
Er zijn budgetten voor subsidie van cultuuredu-
catie voor primair en voortgezet onderwijs. Er 
wordt ingezet op een doorlopende ontwikkellijn 
cultuureducatie volgens een cultuur menustruc-
tuur waarvan MMidK onderdeel uitmaakt, gefaci-
liteerd door Keunstwurk. Voor de inhoud van het 
cultuuronderwijs op Terschelling ligt de keuze-
vrijheid bij de scholen die daar vorm en inhoud 
aan moeten geven. Scholen kunnen deze sub-
sidie aanvragen bij de gemeente. De gemeente 
beoordeelt de aanvragen.

1.2.4 Onderwijsachterstandenbeleid
Onderwijsachterstandenbeleid is uitgewerkt in 
een separate uitvoeringsregeling. Deze Uitvoe-
ringsregeling Onderwijsachterstandenbeleid 
(Oab) wordt gelijk met het Subsidiejaarpro-
gramma vastgesteld. Hiervoor wordt een sepa-
raat budget ter grootte van € 64.000,-bestemd, 
conform de voorschotbeschikking van de spe-
cifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 
2023 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Dit budget valt buiten het reguliere 
subsidieplafond.

Subsidieplafond Onderwijs
€ 106.000,-

Subsidies onderwijs

       2020  2021  2022  2023

Onderwijsbegeleiding Cedin  € 40.000,- € 39.000,- € 40.702,- € 41.088,-

St. Prokino (kinderopvang)   € 41.135,- € 41.386,- € 48.942,- € 58.389,-

Budget cultuureducatie PO   € 4.100,- € 4.100,- € 4.100,- € 4.100,-

Budget cultuureducatie VO   € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,-

Totaal beschikbaar    € 87.235,- € 86.486,- € 95.744,- € 105.577,-
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1.3.1 Kunst & cultuur
Wat willen we bereiken?
• Cultuur is belangrijk voor het eiland en verdient 
 dus aandacht en ondersteuning. 
• De gemeente koestert de Terschellinger 
 identiteit en de activiteiten die daaruit voort-
 vloeien en beschermt de Terschellinger iden-
 titeit tegen regelgeving van hogerhand

Relevante gemeentelijke beleidsstukken
• Toeristische toekomstvisie Terschelling (2007)
• Natuur en Cultuur De collectie Terschelling 
 (2011)
• Koers naar de toekomst: Meedenken, 
 Meepraten, Meedoen. Coalitieakkoord  
 2022/2026

1.3.1.1 Kunstzinnige vorming
Wat willen we bereiken?
• Bevordering van de muzikale ontwikkeling 
 en kunstzinnige vorming van de inwoners 
 van Terschelling.
• De ondersteuning van de eilander muziek-
 korpsen en koren vanwege hun maatschap-
 pelijke functie.
• Het ontwikkelen, begeleiden en stimuleren van 
 muziekonderwijs in het algemeen en de hafa-
 bra-opleiding (harmonie, fanfare en brass-
 band) in het bijzonder.

Wat doen we daarvoor al?
• Het faciliteren van muziek, muziekonderwijs en 
 qandere vormen van kunstzinnige vorming.
• Ondersteunen van dorpshuizen in de drie 
 kernen West, Midsland en Hoorn.

Wat gaan we daarvoor (nog meer) doen? 
(trends, ontwikkelingen en voornemens)
Het herstel van de recente corona-jaren raakt 
verenigingen en organisaties zwaar, terwijl juist 
in deze jaren het belang van sociale cohesie is 
gebleken. De afgelopen jaren heeft de gemeente 

door incidentele subsidieregelingen steun ge-
boden aan deze cultuurmaatschappelijke orga-
nisaties. De komende tijd wordt gekeken wat de 
organisaties nodig hebben om hun rol te kunnen 
blijven vervullen en welke rol de gemeente hierin 
kan spelen. Hierbij ligt vooral nadruk op het faci-
literen van vrijwilligers, een aandachtspunt dat 
reeds in TS25 benadrukt werd.

Wijzigingen ten opzichte van 2022
In 2020 is aan de SAM een meerjarige subsidie 
voor het benoemen van de eilanddichter toe-
gekend. Deze bedraagt €500,- per jaar. In deze 
beschikking is opgenomen dat zij daarnaast in 
2022, aan het eind van de benoemingsperio-
de van de dichter, een bijdrage van maximaal 
€1.500,- aan kunnen vragen voor het uitgeven 
van een dichtbundel. In 2022 is dit niet gere-
aliseerd. Vanwege de coronasituatie heeft de 
organisatie verzocht om de benoeming met een 
jaar te verlengen. De reservering blijft staan voor 
2023. 

De korpsen en koren ontvingen over de jaren 
2019 t/m 2022 meerjarige subsidie. De subsidie 
wordt nu voor twee jaren verleend. De subsidie 
aan de korpsen is herijkt, gezien de waardering 
voor hun maatschappelijke verbindende positie 
en betrokkenheid bij sociale en maatschappelij-
ke activiteiten, die zij gedurende de coronajaren 
in stand hebben gehouden. Hiermee dragen ze 
bij aan de sociale cohesie. 

Soort subsidie
• De korpsen en koren ontvangen een meer-
 jarige waarderingssubsidie.
• De Stichting Muziekonderwijs ontvangt een 
 waarderingssubsidie voor de eigen muziek-
 lessen. Vanaf 2020 ontvangt de Stichting 
 aanvullend een budgetsubsidie voor sub-
 sidiëring particulier muziekonderwijs tot 18 jaar. 
 Aan de subsidie voor particuliere muzieklessen 

1.3 Kunst, cultuur, sport, 
recreatie & toerisme
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 zijn aanvullende voorwaarden verbonden.
• De SAM ontvangt een meerjarige waarderings-
 subsidie voor de Eilanddichter. 2023 is het 
 laatste jaar voor deze meerjarige subsidie.

Aan subsidie gekoppelde prestaties / 
maatschappelijk effect
SMOT 
• Verzorgt een aanbod muziekonderwijs voor 
 de hafabra A en B. Verdere opleidingen zijn 
 voor eigen rekening van de deelnemers. 
• Verzorgt op projectbasis een aanbod 
 instrumentale muzikale vorming op de 
 basisscholen.
• Voert het administratieve proces uit voor 
 subsidiëring van particuliere muzieklessen 
 voor jongeren tot 18 jaar.

Muziekkorpsen
De eilander muziekkorpsen leveren gratis een bij-
drage aan de viering van (nationale) feestdagen 
zoals de intocht van Sinterklaas, Koningsdag en 
nationale herdenkingen zoals de dodenherden-
king van 4 mei.

SAM - Eilanddichter
• De Eilanddichter is benoemd voor een periode 
 van 3 jaar, eenmalig met een jaar verlengd  
 vanwege de coronasituatie.
• De Eilanddichter schrijft minimaal 6 keer per 
 jaar een gedicht over een bij voorkeur lokaal 
 gerelateerd actueel onderwerp.
• Dichter bij Zee draagt zorg voor de publicatie 
 van de gedichten via onder anderen de
 Terschellinger, websites en via openbare 
 publieke ruimten. Het is belangrijk dat iedere 
 inwoner van de gemeente Terschelling de ge-
 dichten die de eilanddichter maakt, kan lezen. 
• Aan het eind van de benoemingsperiode 
 (2023) wordt er een gedichtenbundel samen-
 gesteld. De kosten van deze gedichtenbundel 
 worden gedragen door de gemeente 
 Terschelling, tot een maximum van € 1.500,-. 
 Hiervoor dient vóór 1 mei 2023 een aparte 
 aanvraag ingediend te worden. 
• Dichter bij Zee draagt zorg voor de organisatie 
 van de verkiezingen van de volgende periode 
 (2024-2027). Er wordt een commissie samen-

 gesteld bestaande uit een afvaardiging van 
 o.a. de volgende organisaties: Bibliotheek NWF, 
 Oerol, Onderwijs, Dichter bij Zee
• De installatie van de eilanddichter vindt plaats 
 tijdens het jaarlijkse Poezië-event van DbZ. 
• In 2023 vindt ambtelijk een evaluatiegesprek 
 plaats tussen Dbz en de gemeente. De uitkom-
 sten van de evaluatie zijn bepalend voor 
 voortzetting van subsidietoekenning aan het 
 initiatief.

Aanvullende voorwaarden.
Particuliere muzieklessen
a.  Deze subsidie geldt alleen voor leerlingen die 
 aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Leerlingen die op 1 januari van het lopende 
 cursusjaar nog geen 18 jaar zijn
 • Leerlingen moeten ingeschreven zijn in de 
 gemeente Terschelling
 • Leerlingen volgen een volledige jaarcursus.
b. De lessen worden verzorgd door geregistree-r
 de docenten
c. Deelnemende particuliere muziekdocenten 
 leveren een bijdrage aan gemeenschaps-
 activiteiten ter bevordering van een door-
 lopende ontwikkellijn muziekeducatie binnen- 
 en buitenschools. 

Terschellinger koren
Het college wil de muziekbeoefening van eilan-
der koren ondersteunen via een waarderings-
subsidie, mits die voldoen aan onderstaande 
criteria:
• Openstaande voor volwassen inwoners van 
 Terschelling.
• Met een betaalde en bevoegde dirigent.
• Met een minimale omvang van 20 leden.
• Die minimaal 2 keer per jaar optreden (een 
 optreden in de kerk geldt ook als zodanig).
• Die het bestaansrecht hebben bewezen door 
 minimaal 5 jaar te bestaan.

1.3.1.2 Culturele activiteiten
Wat willen we bereiken?
• De gemeente vervult een faciliterende rol 
 waar het ondersteunen van culturele activitei-
 ten betreft. Aan een financiële bijdrage worden 
 in principe prestatieafspraken verbonden.
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• Het bezoekerscentrum “De Tonnenloods” biedt 
 het eiland en het Werelderfgoed Waddenzee 
 de kans zich te presenteren aan bezoekers. 
• Het ”Behouden Huys” is en blijft de schatkamer 
 van onze cultuur.

Wat doen we daarvoor al?
• Museum ’t Behouden Huys is verbouwd en 
 uitgebreid om beter op de wensen van de gast 
 te kunnen inspelen. Er wordt gewerkt aan digi-
 talisering van de collectie.
• Het faciliteren van sociaal-culturele activitei-
 ten, zoals Intocht Sinterklaas en Koningsdag-
 activiteiten.
• Het ondersteunen van culturele evenementen 
 specifiek gericht op eilanders.
• Het verstrekken van een bijdrage aan 
 publicaties met een culturele, historische of 
 sociale waarde over Terschelling. Zie para-
 graaf Leefbaarheid, welzijnsbudget.
• De gemeente maakt deel uit van de stuur-
 groep project Tonnenloods, samen met 
 Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Het CNL 
 blijft open zolang de Tonnenloods nog niet 
 draait. 
• Erfgoedregister, ook voor immaterieel erfgoed

Wat gaan we daarvoor (nog meer) doen? 
(trends, ontwikkelingen en voornemens)
De ontwikkelingen rond de Tonnenloods worden 
gecontinueerd binnen de daarvoor geformuleer-
de kaders.

Wijzigingen ten opzichte van 2022
Voor de Stichting Museumreddingboot is een 
bedrag gereserveerd voor een incidentele 
garantiesubsidie ten behoeve van de demon-
straties met de paardenroeireddingboot.

Soort subsidie
• De subsidie aan Terschellings Oerol is een 
 waarderingssubsidie. 
• De subsidies voor de Koningsdagactiviteiten 
 en Comité Intocht Sinterklaas zijn meerjarige 
 waarderingssubsidies. 
• De subsidie voor de Stichting Museumredding-
 boot is een incidentele garantiesubsidie.

Aanvullende voorwaarden
De subsidies voor de Koningsdagactiviteiten 

bestaan uit een bedrag per leerling. 
Hiervoor geldt als peildatum de leerlingenaan-
tallen van  1 oktober van het voorgaand 
begrotingsjaar.

Aan subsidie gekoppelde prestaties / 
maatschappelijk effect
Stichting Terschellings Oerol Festival
• Oerol organiseert jaarlijks een 10 daags 
 festival.
• Oerol spant zich in de bijdrage van onder-
 nemers aan het festival te maximaliseren.
• Oerol zet zich actief in om het draagvlak van 
 het festival bij de eilanders (inclusief onder- 
 nemers) te behouden en daar waar mogelijk 
 te verbeteren.
• Oerol maakt elk jaar voor kinderen van alle 
 basisscholen en het VMBO een programma- 
 voorstel zodat zij via school kunnen deelnemen 
 aan Oerol. Het is aan de scholen of zij ingaan 
 op dit voorstel waar soms wel en soms niet 
 kosten aan verbonden zijn; als er kosten zijn 
 dan altijd tegen een gereduceerde prijs. De 
 kosten van die prijsreductie draagt Oerol.

Koningsdagactiviteiten
De comités voor Koningsdag verzorgen op de 
dag zelf een activiteitenaanbod voor de jonge 
jeugd (zowel eilander jeugd als op het eiland 
aanwezige toeristische jeugd).

Comité Intocht Sinterklaas
Het comité Intocht Sinterklaas verzorgt een drie-
tal inhuldigingen voor Sinterklaas in de dorpen 
West-Terschelling, Midsland en Hoorn.

St. Museumreddingboot
De St. Museumreddingboot verzorgt in de zomer 
van 2023 minimaal viermaal een demonstratie 
met de paardenroeireddingboot. Deze demon-
straties zijn openbaar en vrij toegankelijk. Middels 
deze unieke demonstraties wordt de nautische 
cultuurhistorie van Terschelling voor het voet-
licht gebracht en het eilander toeristisch product 
versterkt.

Subsidieplafond Kunst & cultuur
€ 125.000,-
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1.3.2 Sport
Sport is gezond voor iedereen, ongeacht leeftijd. 
Sport en sportverenigingen zijn de basis voor so-
ciale cohesie en een maatschappij waar ieder-
een naar elkaar omkijkt. Sport moet voor ieder-
een bereikbaar zijn. 
Wat willen we bereiken?
• Een zo hoog mogelijke sportdeelname.
• Bevordering van deelname aan sport-
 activiteiten door specifieke doelgroepen.
• Sportaccommodaties in bezit van de gemeen-
 te moeten in goede staat zijn; geschikt voor 
 goed gebruik. 
• Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft 
 tot de sportfaciliteiten van Terschelling. 
 Regelingen die dit mogelijk maken worden 
 breed onder de aandacht gebracht van de 
 inwoners en ondersteunende organisaties.

Wat doen we daarvoor al?
• Via het tarievenbeleid laagdrempelig aan-

 bieden van voorzieningen aan eilander (sport)
 verenigingen.
• In het kader van de regeling ‘Brede impuls 
 combinatiefuncties’. zijn op Terschelling een 
 sportcoach en een buurtcoach werkzaam. 
 De buurtcoach heeft een jaarlijks werkbudget. 
 Ook de jeugdwerker is onder de regeling 
 ondergebracht. De financiering van deze func-
 tie valt onder het product Jeugd (bijdrage aan 
 Stichting jeugdwerk Terschelling).
• Het schoolzwemmen en vervoer er naar toe 
 financieren.
• In stand houden gemeentelijk sportvoorzienin-
 gen en deze om niet aan het onderwijs 
 beschikbaar stellen.
• Het Sportakkoord wordt actief uitgevoerd. 

Wat gaan we daarvoor (nog meer) doen? 
(trends, ontwikkelingen en voornemens)
• Tezamen met de buurtcoach en in Fries 
 Waddenverband speerpunten ontwikkelen om 

Subsidies kunst & cultuur

       2020  2021  2022  2023

Stichting Muziekonderwijs Terschelling  € 24.800,- € 24.800,-  € 24.800,-  € 24.800,- 

Muziekvereniging Schylge   € 5.000,- € 5.000,- € 5.000,- € 6.000,-

Chr. Muziekvereniging Jubal  € 5.000,- € 5.000,- € 5.000,- € 6.000,-

Chr. Zangvereniging Sursum Corda € 500,- € 500,- € 500,- € 500,-

Happy Tune     € 500,- € 500,- € 500,- € 500,-

West Aleta Singers    € 500,- € 500,- € 500,- € 500,-

Wadvocaal     -  -  -  € 500,-

SAM - Eilanddichter    -  € 500,- € 2.000,- € 2.000,-

St. Terschellings Oerol Festival   € 75.000,- € 75.000,- € 75.000,- € 75.000,-

SAM - Dichter bij Zee poëziefestival  € 500,- € 500,- € 500,- € 500,-

Koningsdagactiviteiten   € 2.340,- € 2.340,- € 2.340,- € 2.340,-

Comité Intocht Sinterklaas   € 765,- € 765,-  € 765,-  € 842,-

St. Museumreddingboot   -  -  -  € 4.000,-

Totaal beschikbaar    € 114.905,- € 115.405,- € 116.905,- € 123.482,-
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 te komen tot een gezonde(re) leefstijl met 
 sportbeoefening voor zowel jeugd als 
 volwassenen.
• De sportnota zal deze raadsperiode geactuali-
 seerd worden.
• Initiatieven tot het inrichten van sport-
 faciliteiten zoals de manege, de crossbaan, 
 de golfbaan en eventuele nieuwe initiatieven 
 worden actief ondersteund.
• Onderzocht wordt in welke mate (sport)
 verenigingen ondersteuning nodig hebben om 
 te kunnen voortbestaan.

Wijzigingen ten opzichte van 2022
De buurt- en sportcoach zijn bij andere organi-
saties dan de gemeente in dienst. De gemeen-
telijke bijdrage aan deze organisaties wordt 
jaarlijks aangepast aan CAO ontwikkelingen en 
verleende periodieken.

Relevante gemeentelijke beleidsstukken
• Nota sportbeleid 2010 – 2014
• De Combinatiefunctie op Terschelling 
 Uitvoeringsplan
• Nota gezondheidsbeleid 2022-2026
• Koers naar de toekomst: Meedenken, 
 Meepraten, Meedoen. Coalitieakkoord 
 2022/2026

Soort subsidie
• Stichting Sport Fryslân is de formele werkgever 
 van de buurtcoach  en ontvangt hiervoor een 
 exploitatiesubsidie, waarvan een jaarlijks 
 werkbudget van € 4.000,- deel uitmaakt.
• Het Cvpo ontvangt een exploitatiesubsidie 
 waarmee de uren van de vakleerkracht 
 bewegingsonderwijs kunnen worden aan-
 gevuld tot 0,5 fte. Deze vakleerkracht vervult 
 de functie van sportcoach.

Aanvullende voorwaarden
Jaarlijks vindt overleg plaats met het onderwijs-
veld en Sport Fryslân om de ambities van de ge-
meente en prestatieafspraken voor het komende 
jaar te bespreken. Dit wordt opgenomen in een 
jaarplan van de buurt- en sportcoach. Sport 
Fryslân en het Cvpo bieden dit jaarplan ter goed-
keuring aan de gemeente aan. In het jaarplan 

worden naast de ambities en prestatieafspra-
ken ook aangeven hoe dat jaar het werkbudget 
wordt besteed. Bij de afrekening van de subsi-
die wordt de gemeente via jaarverslagen over 
de resultaten geïnformeerd. Daarnaast zal het 
werkveld betrokken worden bij de evaluatie van 
de activiteiten en behaalde resultaten. Hierbij zal 
nadrukkelijk gekeken worden naar de prestaties 
in relatie tot de gestelde doelen. 

Aan subsidie gekoppelde prestaties / 
maatschappelijk effect
Via de subsidie aan de buurt- en sportcoach 
wordt een bijdrage geleverd aan de uitgangs-
punten zoals verwoord in:
• De Nota sportbeleid 2010 – 2014. Een herziening 
 van dit beleid wordt in 2023 aan de gemeen-
 teraad voorgelegd.
• De doorgaande leerlijnen in het onderwijs op 
 het gebied van cultuureducatie, de muzikale 
 ontwikkeling en kunstzinnige vorming voor alle 
 leeftijden.
• De Nota Gezondheidsbeleid 2022-2026 de 
 Friese Waddeneilanden. Deze wordt opgevolgd 
 door de betreffende Nota Gezondheidsbeleid 
 2022-2026.
• Het uitvoeringsplan Helder Terschelling 
 2021-2026
• Preventie en handhavingsplan Alcohol De 
 Friese Waddeneilanden 2022-2026.
• Coördinatie JOGG en gezonde school.
• Het beleid armoedebestrijding bij kinderen.

De Sportcoach richt zich in de uren die voort-
vloeien uit de uitbreiding van het aantal fte met 
name op:
• Het intensiveren van de samenwerking tussen  
 scholen en sportverenigingen.
• Het bevorderen van deelname aan sport-
 activiteiten in de basisschoolleeftijd.
• Het stimuleren van het bewegingsonderwijs.

De buurtcoach richt zich op:
• Verhogen van de participatie van jongeren, 
 in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar, bij sport- 
 en beweegactiviteiten. 
• Vergroten van de deelname van senioren 
 aan sport- en beweegactiviteiten.
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• Uitvoering van het Lokaal Sportakkoord.
• Verenigingsondersteuning Het tot stand 
 brengen en onderhouden van overleg en 
 samenwerking tussen organisaties op het 
 gebied van welzijn, onderwijs, cultuur, gezond-
 heid en ouderenzorg.
• Verhogen van de participatie van jongeren 
 bij cultuuractiviteiten.

De Buurtcoach organiseert het Waddentoernooi 
op Terschelling en is als het centrale Terschellin-
ger aanspreekpunt aanwezig op de toernooien 
op de andere eilanden.

De Buurtcoach organiseert vier keer per jaar een 
ambtelijk voortgangsoverleg met de gemeente. 
Voor het eerste overleg wordt ook de wethouder 
sportzaken uitgenodigd.
De Buurtsportcoach betrekt naast de gemeente 
in ieder geval ook het onderwijsveld bij het bepa-
len van de doelen voor het jaarplan.
De besteding van het jaarlijkse werkbudget dient 
binnen het jaarverslag specifiek uitgelicht te 
worden.

Subsidieplafond Sport
€ 57.000,-

Subsidies sport

       2020  2021  2022  2023

Sport Fryslân     € 47.868,- € 48.765,- € 50.611,- € 53.230,-

Cvpo       € 2.950,- € 3.208,- € 3.100,- € 3.500,-

Totaal beschikbaar    € 50.818,- € 51.973,- € 53.711,- € 56.730,-

1.3.3 Recreatie & toerisme
Toerisme is de kurk waar de eilander economie 
op drijft. Hierbij moet er een goede balans zijn 
tussen leefbaarheid en toerisme, alsmede tussen 
natuur en toerisme. 

Wat willen we bereiken?
• Uitvoering van de Toeristische toekomstvisie 
 Terschelling 2007.
• Ontwikkelingen op het gebied van toerisme 
 worden getoetst op de meerwaarde van het 
 toeristisch product en de effecten op de 
 leefbaarheid van het eiland en de natuur en 
 het landschap als drager van het toerisme.
• Onder voorwaarde dat het landschappelijk 
 inpasbaar is, bijdraagt aan het leefklimaat op 
 Terschelling en leidt tot kwaliteitsverbetering, 
 waarbij ook aandacht is voor kleinere onder-
 nemers, is kleinschalige en gepaste ont-
 wikkelingsruimte mogelijk.

Wat doen we daarvoor al?
• De toekomstbestendigheid van de toeristische 

 sector is een punt dat in het kader van TS25 
 aandacht heeft gekregen.
• Beleidsbeslissingen worden standaard op de 
 effecten op het toerisme getoetst en voor 
 advies voorgelegd aan het recreatieplatform.
• Het stimuleren van toeristische initiatieven 
 van derden door een beschikbaar budget voor 
 gemeentelijke projecten of voor cofinanciering 
 van projecten van derden die passen binnen 
 de provinciale subsidiekaders.
• Faciliteren inning belasting voor de financ-
 ring van het Ondernemersfonds Terschelling.
• Het investeren van de opbrengsten toeris-
 tenbelasting in toeristische voorzieningen en 
 in bevordering van de kwaliteit voor toerisme 
 en recreatie.
• De instandhouding van de gemeentelijk 
 musea. 

Wat gaan we daarvoor (nog meer) doen? 
(trends, ontwikkelingen en voornemens)
• Het geven van invulling aan speerpunten van 
 de Toeristische Toekomstvisie 2007 en TS25. 
 Deze coalitieperiode zal gewerkt worden aan 
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 een nieuwe toeristische visie.
• Ontwikkeling van de Tonnenloods.
• Benutting status Wereld Erfgoed Waddenzee.
• Meewerken aan provinciaal onderzoek naar 
 de vitaliteit van de logiesaccommodaties.

Wijziging ten opzichte van 2022
De meerjarige subsidie voor St. Guusjen wordt 
voor twee jaren verleend. 
De VVV heeft in de coronaperiode sterk ge-
investeerd in gastheerschap, communicatie 
en behouden van een kwalitatief hoogstaand 
toeristisch product. Deze bovengemiddelde 
activiteiten in het belang van het eiland, die de 
komende jaren verder vervolg krijgen, geven 
aanleiding tot het verlenen van een hogere sub-
sidie voor 2023. In 2023 wordt geëvalueerd of dit 
een eenmalige verhoging betreft.
Relevante gemeentelijke beleidsstukken
• Toeristische toekomstvisie Terschelling (2007).
• Natuur en Cultuur De collectie Terschelling 
 (2011).
• TS25
• Koers naar de toekomst: Meedenken, Mee-
 praten, Meedoen. Coalitieakkoord 2022/2026

Soort subsidie
Stichting VVV Terschelling en Stichting Guusjen 
ontvangen waarderingssubsidies.
Aan subsidie gekoppelde prestaties / maat-
schappelijk effect
• VVV
De VVV organisatie vervult onder andere de 
volgende functies:
• De balie- en informatiefunctie/gastheerschap;
• De boekingscentrale;
• Toeristische belangenbehartiging.

De VVV ontvangt jaarlijks subsidie voor het uit-
voeren van de balie- en informatiefunctie. Hier 
dient invulling aan te worden gegeven door het 
handhaven van tenminste één VVV informatie-
punt waar ter plekke aan informatieverschaffing 
kan worden gedaan/de gastheerfunctie wordt 
ingevuld. Buiten de balie wordt telefonisch, via 
de website, de Sjouw en de guide bestemming 
Terschelling aan informatieverschaffing gedaan.

De boekingscentrale is een voorziening voor de 
ondernemers en wordt daarom niet met ge-
meenschapsgeld gefinancierd. 

De gemeente, het Centrum voor Natuur en 
Landschap (CNL) en cultuurhistorisch museum 
’t Behouden Huys komen in aanmerking voor de 
privileges die de VVV aan haar donateurs biedt. 
De gemeente (inclusief gemeentelijke instellin-
gen) kan gratis gebruik maken van de promotio-
nele Toolbox.

De VVV neemt deel aan het Platform recreatie en 
toerisme Terschelling en neemt de Terschellinger 
bijdrage aan Merk Fryslân voor haar rekening.
• Geoormerkt marketing en promotie budget

Het geoormerkt marketing en promotiebudget 
is bestemd voor het stimuleren van projecten op 
het gebied van marketing en promotie, waarin 
partijen samenwerken om een structurele bijdra-
ge te leveren aan de marketing en promotie van 
het eiland Terschelling. 
• Ondernemersfonds 

In september 2018 hebben de gemeente en 
het Ondernemersfonds Terschelling een eerste 
convenant gesloten. Hierin is opgenomen dat het 
beschikbaar stellen van financiële middelen voor 
het ondernemersfonds door de gemeente in de 
vorm van een gemeentelijke subsidie geschiedt. 
In 2021 heeft de gemeenteraad besloten deze 
werkwijze voort te zetten.

Het ondernemersfonds wordt gefinancierd uit 
een opslag op het tarief onroerende zaakbelas-
ting voor niet-woningen. De jaarlijkse subsidie 
bedraagt het bedrag van de in dat jaar gerea-
liseerde opbrengst van de opslag op het tarief 
van de onroerende zaakbelasting voor niet-wo-
ningen. Daarom is het niet nodig in onderstaand 
schema een bedrag op te nemen. De gerea-
liseerde bijdrage in 2021 betrof €160.764,- De 
afspraken met het Ondernemersfonds zijn vast-
gelegd in een convenant.
• Stichting Guusjen

De prestatieafspraken voor Stichting Guusjen zijn 
vastgelegd in het Aanbod Tegenprestatie van 
Stichting Zeesleepboot Holland.

Subsidieplafond Recreatie & toerisme
€75.500,-
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        2020  2021  2022  2023

VVV       € 50.000,- € 50.000,- € 50.000,- € 60.000,-

Geoormerkt marketing en promotie budget € 9.070,- € 9.070,- € 9.070,- € 9.070,-

Ondernemersfonds     pm  pm  pm  pm

Stichting Guusjen     € 6.000,- € 6.000,- € 6.000,- € 6.000,-

Totaal beschikbaar     € 65.070,-   € 65.070,-   € 65.070,-   € 75.070,-  

Subsidies recreatie & toerisme
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1.4.1 Leefbaarheid 
Wat willen we bereiken?
• Toegankelijke en laagdrempelige 
 voorzieningen.
• Bevordering van de leefbaarheid op het eiland.
• Een veilige en sociale leefomgeving.
• Het bevorderen van ‘meedoen’ in de 
 samenleving
• In de dorpen West-Terschelling, Midsland en 
 Hoorn is een goed toegeruste dorpshuisvoor-
 ziening.

Wat doen we daarvoor al?
• Het beschikbaar stellen van subsidies voor een 
 provinciaal werkende instelling zoals de 
 anti-discriminatievoorziening Tûmba.
• Eilander instellingen ondersteuning bieden bij 
 activiteiten die betrekking hebben op deskun-
 digheidsbevordering of professionalisering van 
 vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers.
• Eilander instellingen ondersteuning bieden bij 
 de werving van nieuwe vrijwilligers en voor het 
 werk behouden van vrijwilligers.
• Het bieden van een centrale vrijwilligers-
 verzekering voor verenigingen en stichtingen.
• Instandhouding van gemeentelijke voorzienin-
 gen voor dorpshuisactiviteiten.
• Ondersteuning van dorpshuis Ons Huis te 
 West-Terschelling.
• Deelname aan de Stichting Urgente Noden 
 Friesland (hierna SUN). SUN is een belangrijke 
 aanvullende voorziening geworden in het 
 Friese domein van hulp-, zorg- en schuldhul-
 verlening. SUN werkt effectief en efficiënt aan 
 noodhulp voor kwetsbare inwoners van 
 Friesland. Door een gift kunnen hulpverleners 
 verder met het opgezette hulpverlenings-
 traject. 
• In samenwerking met de ANWB en Wad!Zorg 

 opstart van de pilot Auto-maatje. Deze pilot 
 beoogt dat inwoners met een tijdelijke of 
 structurele immobiliteit, een auto- ‘maatje’ 
 (vrijwilliger) kunnen krijgen voor deelname aan 
 sociale activiteiten. Dit gebeurt tegen een kilo-
 metervergoeding van € 0,30.  Het is een pre-
 ventief programma ter voorkoming en bestrij-
 ding van eenzaamheid. 
• Samen met werkgevers en onderwijs een 
 duurzaam vangnet bieden voor kwetsbare 
 doelgroepen.
• Co-financiering van de tweejarige pilot 
 ‘Veerverbinding Vlieland-Terschelling’ ten 
 behoeve van deelname leerlingen van de 
 Jutter aan onderwijs van ’t Schylger Jouw. 
 Daarnaast biedt een directe vaarverbinding 
 mogelijkheden voor horecapersoneel voor 
 het volgen van een MBO-opleiding op 
 ‘t Schylger Jouw en kansen voor samenwer-
 king op het gebied van gezondheidszorg en 
 lokale overheid. De pilot is een belangrijke 
 impuls voor toekomstbestendig onderwijs en 
 de leefbaarheid van Terschelling.  

Wat gaan we daarvoor (nog meer) doen? 
(trends, ontwikkelingen en voornemens)
• Verdere inzet op de samenwerking met 
 werkgevers en onderwijs met betrekking tot 
 de uitbreiding van opleidingsmogelijkheden 
 en participatievraagstukken.
• Uitvoering geven aan Het Waddenprogram-
 ma met als speerpunten: Goed wonen en 
 leven, Toekomstbestendig ondernemen en 
 ontwikkelen, Optimaal bereikbaar&verbonden, 
 Duurzame energie en Circulaire economie.
• Het is niet altijd helder waar AED’s hangen en 
 hoe ze gebruikt moeten worden. De gemeente 
 zorgt voor helderheid over de plekken en 
 faciliteert bij trainingen.

1.4 Sociale voorzieningen, 
maatschappelijke onder-
steuning & dienstverlening
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Wijzigingen ten opzichte van 2022
Een eventuele bijdrage aan Stichting Springtij 
Festival Terschelling was onder voorbehoud van 
de uitkomsten van de evaluatie eind 2022. Deze 
evaluatie is eind 2022 niet afgerond, er wordt 
derhalve in dit Subsidiejaarprogramma geen 
bijdrage voor deze organisatie opgenomen.
Diverse posten “huurcompensatie” zijn niet  
langer in de subsidieplafonds opgenomen, om-
dat dit geen subsidies betreft. De compensatie 
vindt nog wel op de gebruikelijke wijze plaats.

Relevante gemeentelijke beleidsstukken.
• Notitie Vrijwilligersbeleid in de gemeente 
 Terschelling
• TS25
• Koers naar de toekomst: Meedenken, 
 Meepraten, Meedoen. Coalitieakkoord 
 2022/2026

Soort subsidie 
• De subsidies voor SUN  is een budgetsubsidie.
• De subsidie aan dorpshuis Ons Huis is een 
 waarderingssubsidie. Dorpshuis Ons Huis is 
 niet in gemeentelijk eigendom. Dit geldt wel 
 voor dorpshuis De Stoek in Hoorn en de Drie-
 master in Midsland. Voor deze accommoda-
 ties geldt dat de gemeente een deel van het 
 onderhoud voor haar rekening neemt. 
 Aan de dorpshuisfunctie in de Driemaster 
 wordt invulling gegeven door de huismeester. 
 De bibliotheek heeft deze functie overgedra-
 gen aan ’t Schylger Jouw (’t SJ). ‘t SJ ontvangt 
 hiervoor een gemeentelijke vergoeding per 
 handeling. De totale bijdrage is afhankelijk van 

 het aantal verrichte handelingen en is daarom 
 niet in het subsidieplafond opgenomen.
 De subsidie voor Ons Huis is herijkt op basis 
 van de gestegen kosten voor onderhoud en 
 inkoop en vanuit grote waardering voor de rol 
 die de voorziening vervult voor de sociale 
 cohesie.
• De subsidie aan ‘Ut en Thus’ is een exploitatie-
 subsidie

Aanvullende voorwaarden
• De dorpshuisruimtes dienen dagelijks beschik-
 baar te zijn voor het eilander verenigingsleven 
 en tegen redelijke huurtarieven beschikbaar te 
 worden gesteld.

Aan subsidie gekoppelde prestaties / 
maatschappelijk effect
• Een groot scala aan activiteiten van het 
 eilander verenigingsleven kan onderdak 
 vinden in één van de drie dorpshuisvoorzien-
 ingen op het eiland. 
• De dorpshuisruimtes zijn tegen redelijke 
 huurtarieven beschikbaar.
• De stichting ‘Ut en Thus’ biedt jaarrond 24/7 
 een overnachtingsplaats voor familie/partners 
 van inwoners van Terschelling, die opgenomen 
 zijn in het MCL.
• Stichting Tûmba is het antidiscriminatiebureau 
 voor regio Noordwest, waarop eilanders een 
 beroep kunnen doen voor ondersteuning.

Subsidieplafond Leefbaarheid
€ 28.000,-

Subsidies leefbaarheid

        2020  2021  2022  2023

Stichting Tûmba      € 1.581,- € 1.810 - € 1.800,-  € 1.835,- 

Dorpshuis Ons Huis     € 4.500,- € 4.500,- € 4.500,- € 5.000,-

Stichting Springtij festival    € 5.000,- € 5.000,- -  -

Stichting Urgente Noden    € 734,- € 734,- € 734,- € 745,-

Logeervoorziening MCL ‘Ut en Thus’  -  € 11.900,- € 12.000,- € 12.000,-

Totaal beschikbaar     € 11.815,- € 23.944,-  € 19.034,- € 19.580,-

  1: €0,37 per inwoner, inwonertal op 1 januari 2021 bedraagt 4.866
  2: €0,37 per inwoner, inwonertal op 1 januari 2022 bedraagt 4.960

1 2
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1.4.2 Jeugd
Wat willen we bereiken?
• Bestaande inspanningen ten behoeve van 
 jongeren, zoals jeugdbeleid, onderwijs en 
 Stichting Jeugdwerk Terschelling (SJT), wor-
 den nadrukkelijk betrokken in de transities in 
 het sociale domein.
• Een integraal en op de toekomst gericht 
 jeugdbeleid.
• Elk kind doet mee
• Instandhouding van de kinderopvang en 
 jeugd- en jongerenwerk.
• Gelegenheid bieden tot ontplooiing van en 
 ontmoeting tussen jongeren door middel van 
 het in stand houden van een jongerencentrum, 
 met professionele ondersteuning door het 
 jongerenwerk.

Wat doen we daarvoor al?
• De gemeente subsidieert en faciliteert het 
 jeugdbeleid
• Het hebben van een gemeenschappelijke 
 regeling in het kader van een geïntegreer-
 de jeugdgezondheidszorg (0 –19 jaar) van 
 GGD Fryslân.
• Het voeren van een jeugdbeleid voor 
 doorlopende ontwikkellijnen 0-23 jarigen.
• Voorlichting geven over alcohol en drugs op 
 het basisonderwijs en het voortgezet 
 onderwijs.
• Uitvoering programma Helder Terschelling
• Het subsidiabel stellen van een formatie 
 jeugd- en jongerenwerk van 36 uur per week.
• De instandhouding van de verwijsindex, een 
 provinciaal dekkend netwerk voor hulpverle-
 ners voor vroegtijdige signalering van risico’s 
 bij jongeren waar diverse eilander professio-
 nals bij zijn aangesloten.
• De afname van een aanvullend pakket 
 jeugdgezondheidszorg bij de GGD (inkoop)
• Een Digitaal Kinddossier door de GGD (inkoop)
• Tezamen met de overige Friese Waddeneilan-
 den is er een uitvoeringsplan Jongeren op 
 Gezond Gewicht (JOGG) opgesteld voor de 
 periode november 2019 tot oktober 2022. 
• Het beleid Jeugdgemeenteraad  ondersteunt 
 (de uitvoering van) het in de “gemeenteraad” 
 uitgekozen project met een subsidie van maxi-
 maal € 1.000,-. 

• Vanuit ons lokaal gezondheidsbeleid is er 
 in samenwerking met VO ’t Schylger Jouw 
 ingezet op structurele educatie aangaande 
 alcohol en drugs, (cyber)pesten en depressie 
 (eenzaamheid).

Wat gaan we daarvoor (nog meer) doen? 
(trends, ontwikkelingen en voornemens)
• De koppeling tussen jeugdzorg en jeugdvoor-
 zieningen blijft een aandachtspunt.
• Een jaarlijkse subsidie bieden aan vmbo 
 ’t Schylger Jouw om voorlichting van Bureau 
 Halt aan te bieden aan de leerlingen van 
 eerste, tweede en derde klas. De voorlichting 
 is in 2021 voor het eerst gegeven en leert 
 kinderen over diverse onderwerpen waar 
 Bureau Halt bij betrokken is. De voorlichting
 draagt bij aan het voorkomen van jeugdover
 last, jeugdcriminaliteit en individuele 
 probleemjongeren op het eiland. 

Wijzigingen ten opzichte van 2022
Voorheen werd de Jeugdgemeenteraad geor-
ganiseerd door Prodemos. Hiervoor was subsidie 
beschikbaar. In 2023 wordt dit project georga-
niseerd door de griffie van de gemeente 
Terschelling, in samenwerking met SJT en ’t 
Schylger Jouw. In plaats van een subsidie voor 
de organisatie is er voor dit jaar een uitvoerings-
budget ter grootte van € 5.000,- beschikbaar, 
te beheren door de griffier. Dit omvat naast de 
kosten voor de organisatie een budget voor het 
uitvoeren van het project wat door de Jeugdraad 
gekozen wordt.
In eerdere jaren werd huurcompensatie opgeno-
men binnen het subsidieplafond. Huurcompen-
satie is echter geen subsidie en wordt derhalve 
niet langer in het Subsidiejaarprogramma mee-
genomen. 

Relevante gemeentelijke beleidsstukken.
• LEA convenant met uitvoeringsprogramma  
 2022-2026
• JOGG 2019-2022
• Nota gezondheidsbeleid 2022-2026
• Nadere uitwerking voor- en vroegschoolse  
 educatie PSZ en KDO Terschelling (2011)
• Koers naar de toekomst: Meedenken, Mee-
 praten, Meedoen. Coalitieakkoord 2022/2026
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Soort subsidie
• Voor jeugdbeleid  is een totaalbudget 
 beschikbaar. De  activiteiten zijn veelal een-
 malige scholingskosten en worden onderdeel 
 van het gevoerde jeugdbeleid.
• De subsidie voor ’t Schylger Jouw om de voor-
 lichting van Bureau Halt te kunnen bekostigen 
 is een meerjarige budgetsubsidie. Tot en met 
 2023 wordt dit gedekt vanuit het budget voor 
 het Lokaal Preventie-akkoord.

Subsidievoorwaarden SJT:
• De jeugd- en jongerenwerker draait mee in  
 het SiTO overleg.

• De SJT organiseert met medewerking van het 
 onderwijs, de buurtcoach en de gemeente-
 raad (griffie) een jeugdgemeenteraad.

Aan subsidie gekoppelde prestaties / maat-
schappelijk effect
• Er is een aanbod sociaal culturele activitei-
 ten voor de jeugd van 6 t/m 12 en een aanbod 
 voor jongeren van 12 t/m 16 jaar (jeugdclubs 
 en jeugdsoos).

Subsidieplafond Jeugd
€ 148.000,-

1.4.3 Ouderen
Wat willen we bereiken?
• Er voor zorgen dat ouderen, met behulp van
 ‘zorg op maat’, zo lang mogelijk in hun eigen 
 omgeving kunnen blijven. Het gaat daarbij 
 zowel om het voor de zelfstandig wonende 
 ouderen beter toegankelijk maken, beter doen 
 benutten en meer op elkaar afstemmen van 
 faciliteiten en activiteiten van zorgcentrum De 
 Stilen, als om activiteiten van vrijwilligersorga-
 nisaties die een belangrijke rol vervullen in het 
 welzijn en het voorkomen van eenzaamheid. 
• Een eilander aanbod maaltijdvoorziening 
 Tafeltje Dekje.

Wat doen we daarvoor al?
• De decentralisaties vragen om een reorga-
 nisatie van het sociale domein. De bestaande 
 infrastructuur is hiervoor het vertrekpunt. Aan 
 de decentralisaties wordt zowel ambtelijk als 
 bestuurlijk op lokaal als regionaal niveau ruime 
 aandacht besteed.
• Gemeenten zijn met ingang van 2015 verant-
 woordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen 
 en zorg aan langdurig zieken en ouderen. 
 Vanuit de gemeente biedt de generalist(-en) 
 uit het Eilandteam ondersteuning en begelei-
 ding aan mensen die een vangnet nodig 
 hebben. Dit wordt gedaan middels één plan  
 voor het hele huishouden. 

Subsidies jeugd

        2020  2021  2022  2023

Budget Jeugdbeleid     € 6.530 € 6.530,- € 6.530,- € 6.530,-

St. Leergeld      -  -  € 3.800,- € 4.000,-

St Sport- en Cultuurfonds    -  -  € 2.000,- € 2.000,-

Gezondheidseducatie VO ’t Schylger Jouw € 4.540,- € 4.540,- € 4.540,- € 4.540,-

Verloskundig samenwerkingsverband   € 1.350,- € 1.350,- € 1.350,- € 1.350,-

Stichting Jeugdwerk Terschelling (SJT)  € 121.063,- € 121.265,- € 123.955,- € 125.938,-

Voorlichting Bureau Halt (’t Schylger Jouw) -  € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,-

Totaal beschikbaar     € 133.483,- € 135.685,- € 144.175,- € 146.358,-
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Wijzigingen ten opzichte van 2022
De subsidie voor De Stilen, ten behoeve van de 
maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje, is herzien 
vanwege gestegen kosten voor de productie van 
de maaltijden. De vraag naar de maaltijdvoor-
ziening is stijgende, het tekort op de begroting 
wordt door De Stilen bijgedragen.

Relevante gemeentelijke beleidsstukken.
• Koers naar de toekomst: Meedenken, 
 Meepraten, Meedoen. Coalitieakkoord 
 2022/2026
• Beleidsnota Sociaal Domein 2014

Soort subsidie.
Zorgcentrum De Stilen (tafeltje dekje) en Onder 
Opper ontvangen beide een waarderingssubsi-
die.

Aanvullende voorwaarden.
De stichting Onder Opper is de koepelorganisatie 
voor het eilander ouderenwerk.
De ondersteuning aan Zorggroep Noorderbreed-
te/De Stilen is gericht op de verstrekking van 
maaltijden aan eilanders. Toeristen dienen een 
kostendekkend tarief te betalen. 
Aan subsidie gekoppelde prestaties / maat-
schappelijk effect.
Er is een lokale maaltijdvoorziening, die ouderen 
en mensen met een beperking langer in staat 
stelt zelfstandig te blijven wonen.
Er is divers lokaal sociaal cultureel aanbod voor 
ouderen. Speciale aandacht zal uitgaan naar de 
herstart van de ouderensozen na de coronape-
riode.

Subsidieplafond Ouderen
€15.000,-

Subsidies ouderen

       2020  2021  2022  2023

Stichting Onder Opper   € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,-

De Stilen (Tafeltje Dekje)   € 8.000,- € 8.000,- € 8.000,- € 10.000,-

Totaal beschikbaar    € 12.000,-   € 12.000,- € 12.000,- € 14.000,-

1.4.4 Bibliotheek
Wat willen we bereiken?
• Een op de toekomst gerichte formule-
 bibliotheek.
• Het in standhouden van de bibliotheek voor 
 eilanders en toeristen. 
• Het voorkomen en bestrijden van laaggelet-
 terdheid
• Het bevorderen van taal- en digitale vaardig-
 heden
• Het ontwikkelen van beleid ten aanzien van 
 leesbevordering en daarmee het terugdringen 
 van leesachterstanden.
• Het bevorderen van het culturele klimaat en 

 het kennisniveau van inwoners door uitleen 
 van boeken en andere media.

Wat doen we daarvoor al?
• Subsidiëring van de bibliotheek op basis van 
 een instapniveau, aangevuld met een huis-
 vestingscomponent en een pluspakket voor 
 de toeristische voorziening. 
• In samenwerking met de SBNF ontwikkelen van 
 activiteiten ter voorkoming en bestrijding van 
 laaggeletterdheid en het bevorderen van 
 digitale vaardigheden. In september 2019 is 
 het Digi-taalhuis geopend, hebben medewer-
 kers van het Eilandteam en van Thuiszorg 
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 Friesland deelgenomen aan een signalerings-
 training en zijn er (vrijwillige) taalmaatjes 
 geworven.
• In 2021 is ‘Bieb op school’ ingevoerd. Op alle 
 locaties (po en vo) is een Bieb op maat inge-
 richt en worden leesconsulenten ingezet.
• Er is een IDO, Informatiepunt Digitale Overheid, 
 gerealiseerd in de bibliotheek. 

Wat gaan we daarvoor (nog meer) doen? 
(trends, ontwikkelingen en voornemens)
• De stichting bibliotheken heeft een Beleidsplan 
 2023-2026 ontwikkeld. Per 1 januari 2023 is er 
 een nieuwe subsidieovereenkomst voor twee 
 jaar, waarin duidelijke afspraken zijn vastge-
 legd.
• Uitrollen signaleringstraining laaggeletterdheid 
 voor professionals (onderwijs en zorg) en voor 
 werkgevers.
• Eind 2023 wordt gestart met de zogenaamde 
 Gezinsaanpak ter voorkoming van laaggelet-
 terdheid
• Verkennen en onderbrengen van preventie- 
mogelijkheden bij de Bieb; o.a. het PING loket.

Wijzigingen ten opzichte van 2022
De subsidie voor het IDO werd voorheen op rijk-
sniveau aan de Koninklijke Bibliotheek verstrekt. 
In 2023 wordt deze middels een geoormerkte 
uitkering aan de gemeente toegekend, die deze 
weer als subsidie aan de bibliotheek verstrekt.

Relevante gemeentelijke beleidsstukken
• Nota gezondheidsbeleid de Friese Wadden-
 eilanden 

Soort subsidie
• De stichting Bibliotheken Noord Fryslân 
 ontvangt een exploitatiesubsidie. 

Aanvullende voorwaarden
De subsidievoorwaarden worden vastgelegd in 

een tweejarige subsidieovereenkomst.

Aan subsidie gekoppelde prestaties / maat-
schappelijk effect.
• De lokale bevolking heeft onbelemmerd 
 toegang tot alle openbare kennis en informa-
 tie, zodat iedereen volop zijn of haar ontwikke-
 lingskansen kan benutten. 
• De bibliotheek is minimaal 20 uur per week 
 geopend.
• De bibliotheek biedt een IDO, Informatiepunt 
 Digitale Overheid.
• De bibliotheek vervult een actieve rol in de 
 bestrijding en preventie van laaggeletterdheid 
 en de bevordering van digitale vaardigheden.

De bibliotheek biedt de volgende activiteiten 
aan:
• Het beheren, op peil houden en toegankelijk 
 maken van een bibliotheekcollectie van 
 media.
• Het tijdelijk beschikbaar stellen van materialen 
 (boeken, multimedia e.d.) aan leden en 
 bezoekers.
• Het verlenen van toegang tot internet. Het 
 informeren van gebruikers over inhoud en 
 vindplaats van de aanwezige media c.q. het 
 helpen vinden van informatie over onderwer-
 pen met gebruikmaking van in- en externe 
 bronnen (o.a. internet).
• Het organiseren van educatieve activiteiten.
• Het stimuleren van ontmoeting van biblio-
 theekbezoekers onderling. Jonge kinderen 
 worden in een vroegtijdig stadium in aanra-
 king gebracht bij het aanbod van bibliotheken. 
 Onderdeel van dit beleid zijn: boekstart en 
 gratis lidmaatschap voor jongeren tot 18 jaar.

Subsidieplafond Bibliotheekwerk
€ 203.000,-

Subsidies bibliotheekwerk

       2020  2021  2022  2023

Stichting Bibliotheken Noord Fryslân € 187.676,-  € 190.491,- € 193.158,- € 198.663,-

St. Bibliotheken Noord Fryslân - IDO -  -  -  € 4.117.-

Totaal beschikbaar    € 187.676,- € 190.491,- € 193.158,- € 202.780,-
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1.4.5 Budgetten Welzijn
De Wmo-subsidies zijn primair bedoeld om het 
eilander verenigingsleven te ondersteunen en 
te stimuleren. Daarom kunnen alleen eilander 
instellingen een beroep doen op de verschillende 
éénmalige welzijnsbudgetten. Dit met uitzon-
dering van het stimuleringsbeleid publicaties. 
Subsidieverlening van deze budgetten geschiedt 
onder de voorwaarde van ‘wie het eerst komt, 
het eerst maalt’. 

1.4.5.1 Welzijn – diversen
• Kadervorming of deskundigheidsbevordering
Verenigingen die hun vrijwilligers de mogelijkheid 
bieden om zich te bekwamen als kaderlid kun-
nen gedurende enig subsidiejaar een aanvraag 
indienen voor de kosten van kadervorming. 
Beroepsopleidingen of opleidingen waarvan het 
gebruikelijk is dat het bezit van het diploma recht 
geeft op een salaris of vergoeding, komen niet 
voor subsidie in aanmerking. 

De subsidieregeling ter stimulering van de ka-
dervorming van vrijwilligers ziet er als volgt uit: 
1. subsidiabel zijn de kosten van opleidingen van 
 bestuursleden, trainers en andere kaderleden, 
 niet zijnde een beroepsopleiding, noch gericht 
 op een geheel of gedeeltelijke bezoldiging van 
 de taak als trainer of bestuurder en voor zover 
 deze opleiding geschiedt in het belang van 
 de vereniging en wordt erkend door de daar
 toe bevoegde organisatie. 
2. tot de opleidingskosten worden uitsluitend 
 gerekend: 
 a. de cursus- en de examengelden 
 b. de cursusboeken 
3. de subsidie bedraagt 50% van deze kosten per 
 cursist tot een maximum van € 200,00. 
4. per instelling kan voor maximaal 3 cursisten 
 per jaar subsidie worden aangevraagd. 
5. voorwaarde voor uitbetaling van de subsidie 
 is dat, middels het overleggen van het behaal
 de diploma of certificaat, wordt aangetoond 
 dat de cursist de cursus succesvol heeft afge-
 sloten. 

• Evenementen
Een bijdrage kan worden verleend aan culturele, 

niet commerciële evenementen, georganiseerd 
door Terschellinger instellingen, wanneer die de 
draagkracht van de organisatie te boven gaat. 
Voorwaarde is dat een dergelijk evenement open 
staat voor alle Terschellingers. Als normering 
geldt een bijdrage van 1/3 van de geraamde 
kosten, met een maximum van € 750,- per eve-
nement.

Evenementen die geheel of grotendeels gericht 
zijn op toerisme worden financieel niet onder-
steund. Dergelijke evenementen moeten in staat 
zijn zichzelf te bekostigen zonder overheidsgeld.

• Congressen en seminars
In zijn algemeenheid worden financiële verzoe-
ken van buiten het eiland gehouden congressen/
seminars niet gehonoreerd. Los van het feit of ze 
inhoudelijk wel of niet op het eiland betrekking 
hebben.

Financiële verzoeken van op het eiland ge-
houden congressen/seminars worden enkel 
gehonoreerd als deze naar ons oordeel een 
voldoende bijdrage leveren aan lokale eilander 
problematiek/kwesties. Dit zal per geval worden 
afgewogen.

In dit subsidiejaarprogramma is geen specifiek 
budget voor congressen/seminars opgenomen. 
Eventuele dekking dient te worden gevonden in 
sectorale budgetten.

• Stimuleringsbeleid publicaties
Het beleid wil het (laten) verschijnen van pu-
blicaties - brochures, boeken, films - met een 
culturele, historische- of sociale waarde over 
Terschelling stimuleren. Voor publicaties in boek-
vorm geldt een minimum oplage van 500 stuks. 
Per jaar kan aan maximaal 3 publicaties een bij-
drage worden toegekend. In de regel wordt aan 
eenzelfde instelling slechts twee aaneengesloten 
jaren een bijdrage verleend. Als normering geldt 
een subsidie van € 1.250,- per publicatie. Voor 
stimulering van publicaties over Terschelling 
geldt dat ook subsidie aan niet-eilander organi-
saties kan worden verstrekt. 
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• Jubilea
Aanvragen om een bijdrage in jubilea worden 
beoordeeld als zij aan de volgende voorwaarden 
voldoen:
• De aanvrager is een Terschellinger organisatie 
 of is op Terschelling gevestigd.
• De organisatie is actief op het gebied van 
 cultuur, sport of welzijn, of levert aantoonbaar 
 een bijdrage aan de eilander leefbaarheid.
• Het betreft een non-commerciële aanvrager.
• Het betreft een 25-jarig (of veelvoud van 25) 
 jubileum. 
• Het jubileum heeft een min of meer officieel 
 karakter, hetgeen tot uiting komt in het houden 
 van een receptie waarvoor uitnodigingen zijn 
 verstuurd.

Bij eenmalige vieringen van een jubileum wordt 
een waarderingssubsidie verstrekt van:
• € 200,- bij een 25 jarig jubileum.
• Bij veelvouden van 25 wordt de bijdrage van 
 een 25 jarig jubileum telkens met € 100,- 
 verhoogd. Dus de bijdrage bij een 100 jarig 
 jubileum bedraagt € 500,-.
- Bij jubilea die breder worden gevierd geldt dat 
 de afweging over het al dan niet aanvullende 
 bijdragen plaatsvindt op basis van de inhoud 
 van de aanvraag en de toetsing aan het ge-
 meentelijke beleid (bijvoorbeeld de toeristi-
 sche toekomstvisie). Het is dus niet per defin-i
 tie zo dat alle aanvragen die aan de hierboven 
 genoemde criteria voldoen worden gehono-
 reerd.

1.4.5.2 Welzijn – knelpunten welzijn, 
cultuur en sport
Met deze post kunnen eilander instellingen wor-
den ondersteund met betrekking tot éénmalige 

aanvragen op het terrein van welzijn, cultuur en 
sport, op ontwikkelingen die in de loop van het 
boekjaar ontstaan en/of om bepaalde beleid-
sterreinen tijdelijk een impuls te geven. Voor 
structurele activiteiten kan geen beroep op het 
budget worden gedaan. 

1.4.5.3 Welzijn – vrijwilligersbeleid
Algemene doelstelling
Doelstelling van het beleid in onze gemeente be-
staat uit het creëren van een zodanige situatie, 
dat de eilander gemeenschap vrijwilligers weet 
te mobiliseren en vrijwilligersorganisaties daar-
door in staat zijn een belangrijke bijdrage aan 
maatschappelijke doelen te blijven leveren. 

Vraag- en aanbodgericht
Het vrijwilligerswerkbeleid is zowel aanbodge-
richt- als vraag gestuurd. Gezocht moet worden 
naar een goede balans tussen ondersteunen 
(vraaggericht) en stimuleren (aanbodgericht). 
Met het oog op onze visie zal de gemeente voor-
al faciliterend zijn.

Verdere professionalisering vrijwilligers
Een vrijwilliger blijft primair een vrijwilliger. De 
complexer wordende samenleving kan in voor-
komende gevallen wel eisen stellen aan de 
vrijwillige inzet, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
naleving van wet- en regelgeving, aansprake-
lijkheid, professionaliteit e.d. Waar mogelijk zullen 
wij dan ook in samenwerking met het vereni-
gingsleven bekijken hoe de deskundigheid van 
de vrijwilligers op het  vereiste niveau gebracht 
en behouden kan worden.

Subsidieplafond Welzijnsbudgetten
€ 15.000,-

Subsidies Welzijnsbudgetten

       2020  2021  2022  2023

Welzijn budget Diversen   € 4.500,- € 4.500,- € 4.500,- € 7.500,-

Welzijn budget Knelpunten   € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,- € 6.500,-

Welzijn budget Nieuw Beleid  € 5.111,- € 5.111,- € 5.111,- -

Welzijn budget Vrijwilligersbeleid  € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,-

Totaal beschikbaar    € 14.611,- € 14.611,- € 14.611,- € 15.000,-
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Dit hoofdstuk bevat nadere uitwerking van een 
aantal aspecten die voor alle subsidies relevant 
(kunnen) zijn. Het zijn regels die het college han-
teert ten aanzien van bijvoorbeeld aanvragen 
van subsidie en bevoorschotting.
De Algemene Subsidieverordening gemeente 
Terschelling (Asv 2011, vastgesteld 26 april 2011) 
vormt het kader op grond waarvan instellingen 
voor subsidie in aanmerking kunnen komen. In 
dit deel van het subsidiejaarprogramma zijn, 
conform artikel 3.3 Asv 2011, de nadere beleids-
regels ten behoeve van de uitvoering van deze 
verordening opgenomen.

2.1 Subsidieaanvragen
Aanvragen voor subsidie moeten worden in-
gediend op de door het college vastgestelde 
subsidieaanvraagformulieren (artikel 6.1 Alge-
mene subsidieverordening gemeente Terschel-
ling). Deze subsidieaanvraagformulieren zijn als 
bijlagen aan dit subsidiejaarprogramma toe-
gevoegd. Aanvragen die hier niet aan voldoen 
worden niet in behandeling genomen.

2.2 Meerjarige subsidies
Door het afgeven van meerjarige beschikkingen 
willen wij administratieve lastenverlichting be-
werkstelligen. Vanwege de aanstaande herzie-
ning van de Algemene Subsidieverordening en 
het Subsidiejaarprogramma, worden meerjarige 
beschikkingen in 2023 voor niet langer dan twee 
jaren toegekend.

De instellingen die meerjarige subsidie ontvan-
gen, moeten zich jaarlijks verantwoorden door 
het indienen van een activiteitenverslag. Zij hoe-
ven geen jaarlijkse aanvraag meer te doen.

De volgende instellingen krijgen vanaf 2023 een 

subsidiebeschikking voor de duur van 2 jaar (t/m 
2024):
- Stichting Guusjen
- Dorpshuis Ons Huis
- Verloskundig Samenwerkingverband 
 Terschelling
- Stichting Onder Opper
- Zorgcentrum De Stilen t.b.v. maaltijd-
 voorziening Tafeltje Dekje
- Muziekvereniging Schylge
- Chr. Muziekvereniging Jubal
- Chr. Zangvereniging Sursum Corda
- Happy Tune
- West Aleta Singers
- Wadvocaal
- Oranjecomité Oost en West i.h.k.v. koningsdag-
 activiteiten
- Stichting Sinterklaascomité Terschelling

De volgende instelling krijgt vanaf 2020 een
 subsidiebeschikking voor de duur van 4 jaar 
(t/m 2023):
- Sam voor het poëziefestival van Dichter bij Zee

De volgende instelling krijgt vanaf 2021 een 
subsidiebeschikking voor de duur van 3 jaar 
(t/m 2023):
- Sam voor de Eilanddichter van Dichter bij zee

De volgende instelling krijgt vanaf 2021 een 
subsidiebeschikking voor de duur van 4 jaar 
(t/m 2024):
- ‘t Schylger Jouw voor Gezondheidseducatie 
 VO & Bureau HALT

2.3 Voorschotten en uitbetaling 
subsidies
Burgemeester en wethouders kunnen voorschot-
ten verlenen als bedoeld in artikel 4:54 van de 

Deel II 
Beleidsregels
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Algemene wet bestuursrecht (Awb). Instellingen 
die van de gemeente een jaarlijkse budget-, 
waarderings- of exploitatiesubsidie ontvangen 
kunnen een voorschot krijgen van 100%. Aan 
instellingen die van de gemeente een eenmali-
ge subsidie ontvangen, kan een voorschot van 
maximaal 70% verleend worden. Garantstellin-
gen worden niet bevoorschot.

Voorschotten van subsidies van € 5.000,- en 
meer kunnen in termijnen uitbetaald worden. In 
de subsidiebeschikking staat hoe en wanneer de 
aanvrager het subsidiebedrag ontvangt.

2.4 Reservevorming
Voor de instellingen die een exploitatiesubsidie 
ontvangen zijn ten aanzien van de vorming van 
egalisatiereserve en bestemmingsreserves de 
volgende voorwaarden opgesteld:
• De instellingen die een exploitatiesubsidie 
 ontvangen mogen een egalisatiereserve 
 vormen van maximaal 15 % van het laatste-
 lijk verleende subsidiebedrag. Voor de 

 Stichting Bibliotheken Noord Fryslân geldt een 
 opbouw reserves zoals dat op regionaal
 niveau is overeen gekomen. 
• Als een instelling een hogere egalisatie-
 reserve vormt dan 15% van het laatstelijk 
 verleende subsidiebedrag of van de maximaal 
 toegestane reservevorming, dan leidt dit tot 
 een lagere subsidievaststelling of tot een in-
 trekking of wijziging van de subsidieverstrek- 
 king (verlening en vaststelling). De hierdoor 
 vrijkomende middelen worden toegevoegd 
 aan het welzijnsbudget Knelpunten.
• Naast het creëren van een egalisatiereserve 
 mogen de Stichting Jeugdwerk Terschelling 
 en de Stichting Bibliotheken Noord Fryslân 
 (een) bestemmingsreserve(s) creëren. In de 
 jaarlijkse beschikking wordt aangegeven welke 
 bestemmingsreserve(s) zijn toegestaan. 
• Instellingen dienen in begroting en rekening 
 toe- en onttrekkingen van de egalisatiereserve 
 aan te geven, alsmede voor welk doel de 
 bestemmingsreserve zal worden benut.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 31 januari 2023.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,    C.M. van de Pol,
secretaris/directeur   burgemeester
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Deel III 
Bijlagen
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Aanvraagformulier  jaarlijkse 
subsidie (2024)

Aan Burgemeester & Wethouders
van de gemeente Terschelling
Postbus 14
8880 AA  WEST-TERSCHELLING
gemeente@terschelling.nl

1. Gegevens organisatie
 Naam                                                          
 Straat + huisnummer  
 Postcode / Woonplaats  
 Bank- of gironummer                           
 Ten name van                                

2. Gegevens contactpersoon subsidieaanvraag
 Naam en voorletters  
 Functie (b.v. voorzitter)  
 Telefoonnummer overdag  
 E-mail  
 Mogen wij u besluiten digitaal toesturen ? ja / nee

3.  Rechtspersoonlijkheid
 De organisatie is een (a.u.b. aankruisen wat op uw organisatie van toepassing is):
 O Stichting          Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 
 O Vereniging      Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 
 O Anders:  
 O Aangesloten bij een landelijke / provinciale / regionale koepel:
 Namelijk: 

4. Subsidie 
 U kunt onderstaande vragen ook beantwoorden in een bijlage. 
a. Bovengenoemde organisatie verzoekt om in aanmerking te komen voor een subsidie van
 € 
b. Bovengenoemde organisatie heeft de volgende doelstelling opgenomen in de statuten: 



c. De subsidie wordt aangevraagd voor de volgende activiteit(en): 
(Naast de inhoud van de activiteiten, het doel en de resultaten, dient u in ieder geval in te gaan op 
het aantal Terschellinger deelnemers en de frequentie van de activiteiten).

d. De activiteit(en) leveren de volgende bijdrage aan de vastgestelde gemeentelijke beleidsdoelen:

5. Bij de subsidieaanvraag dient u de volgende stukken te voegen:
(door het aankruisen van de vakjes verklaart u de stukken te hebben bijgevoegd) 
O Activiteitenplan voor 2024
O Een begroting 2024 en dekkingsplan van de kosten (inclusief bijdragen die u van andere instanties 
dan de gemeente ontvangt of heeft aangevraagd) van de activiteiten waar de subsidie voor wordt 
aangevraagd.
O Indien u voor de eerste maal een jaarlijkse subsidie aanvraagt, een exemplaar van de statuten, 
alsmede het jaarverslag, de jaarrekening of balans van het voorgaande jaar.
O De stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag (alleen bij exploitatie- 
subsidies).

6. Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ook staat hij/zij in voor de 
inhoud van de bijlagen.

Ondergetekende is bekend met de subsidievoorwaarden/-criteria die zijn verbonden aan de subsi-
dieverstrekking, zoals vermeld in de:
• Algemene wet bestuursrecht
• Algemene Subsidieverordening gemeente Terschelling 2011
• Subsidiejaarprogramma gemeente Terschelling
• Beleidsregels die op de activiteiten betrekking hebben

 Naam: 

 Plaats:       Datum:

Handtekening aanvrager:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Terschelling via 0562-446244 of 
gemeente@terschelling.nl. Alleen ondertekende en volledig ingevulde formulieren worden in behandeling 
genomen. De door u verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft ver-
strekt. Verwerking van deze gegevens vindt plaats overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.



Aanvraagformulier eenmalige subsidie

Aan Burgemeester & Wethouders
van de gemeente Terschelling
Postbus 14
8880 AA  WEST-TERSCHELLING
gemeente@terschelling.nl

1. Gegevens organisatie
 Naam                                                          
 Straat + huisnummer  
 Postcode / Woonplaats  
 Bank- of gironummer                           
 Ten name van                                

2. Gegevens contactpersoon subsidieaanvraag
 Naam en voorletters  
 Functie (b.v. voorzitter)  
 Telefoonnummer overdag  
 E-mail  
 Mogen wij u besluiten digitaal toesturen ? ja / nee

3.  Rechtspersoonlijkheid
 De organisatie is een (a.u.b. aankruisen wat op uw organisatie van toepassing is):
 O Stichting          Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 
 O Vereniging      Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 
 O Anders:  
 O Aangesloten bij een landelijke / provinciale / regionale koepel:
 Namelijk: 

4. Subsidie 
 U kunt onderstaande vragen ook beantwoorden in een bijlage. 
a. Bovengenoemde organisatie verzoekt om in aanmerking te komen voor een subsidie van
 € 
b. Bovengenoemde organisatie heeft de volgende doelstelling opgenomen in de statuten: 



c. De subsidie wordt aangevraagd voor de volgende activiteit(en): 
(Naast de inhoud van de activiteiten, het doel en de resultaten, dient u in ieder geval in te gaan op 
het aantal Terschellinger deelnemers en de frequentie van de activiteiten).

d. De activiteit(en) leveren de volgende bijdrage aan de vastgestelde gemeentelijke beleidsdoelen:

5. Bij de subsidieaanvraag dient u de volgende stukken te voegen:
(door het aankruisen van de vakjes verklaart u de stukken te hebben bijgevoegd) 
O Activiteitenplan (dit mag u ook reeds bij vraag 4 invullen)
O Een begroting en dekkingsplan van de kosten (inclusief bijdragen die u van andere instanties dan 
de gemeente ontvangt of heeft aangevraagd) van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aan-
gevraagd.

6. Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ook staat hij/zij in voor  
de inhoud van de bijlagen.

Ondergetekende is bekend met de subsidievoorwaarden/-criteria die zijn verbonden aan de  
subsidieverstrekking, zoals vermeld in de:
• Algemene wet bestuursrecht
• Algemene Subsidieverordening gemeente Terschelling 2011*
• Subsidiejaarprogramma gemeente Terschelling
• Beleidsregels die op de activiteiten betrekking hebben

 Naam: 

 Plaats:       Datum:

Handtekening aanvrager:

*) Wij attenderen u er op dat in artikel 7, lid 2 van de hiervoor aangehaalde subsidieverordening is opgenomen 
dat een aanvraag voor een eenmalige subsidie tenminste 8 weken voor de aanvang van de te realiseren activi-
teit moet worden ingediend. Te laat ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Terschelling via 0562-446244 of 
gemeente@terschelling.nl. Alleen ondertekende en volledig ingevulde formulieren worden in behandeling 
genomen. De door u verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft ver-
strekt. Verwerking van deze gegevens vindt plaats overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.


