
 

 

1.4.5.1 Welzijn – diversen 

• Kadervorming of deskundigheidsbevordering 

Verenigingen die hun vrijwilligers de mogelijkheid bieden om zich te bekwamen als kaderlid 

kunnen 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 kadervorming 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 daartoe 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 

behaalde diploma of certificaat, wordt aangetoond dat de cursist de cursus succesvol 

heeft afgesloten.  

• 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 evenement. 

Evenementen die geheel of grotendeels gericht zijn op toerisme worden financieel niet 

ondersteund. Dergelijke evenementen moeten in staat zijn zichzelf te bekostigen zonder 

overheidsgeld. 

• Congressen en seminars 

In zijn algemeenheid worden financiële verzoeken 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 gehouden 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 publicaties - brochures, boeken, films - met een 

culturele, historische- of sociale waarde over Terschelling stimuleren. Voor publicaties in 
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boekvorm geldt een minimum oplage van 500 stuks. Per jaar kan aan maximaal 3 publicaties 

een bijdrage 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 organisaties kan worden verstrekt.  

• 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 gemeentelijke beleid (bijvoorbeeld de toeristische toekomstvisie). Het is 

dus niet per definitie zo dat alle aanvragen die aan de hierboven genoemde criteria 

voldoen worden gehonoreerd. 

 

1.4.5.2 Welzijn – knelpunten welzijn, cultuur en sport 

Met deze post kunnen eilander instellingen worden 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 beleidsterreinen 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 bestaat uit het creëren van een zodanige 

situatie, dat de eilander gemeenschap vrijwilligers weet te mobiliseren en 

vrijwilligersorganisaties daardoor in staat zijn een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke 

doelen te blijven leveren.  
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Vraag- en aanbodgericht 

Het vrijwilligerswerkbeleid is zowel aanbodgericht- 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 vooral faciliterend zijn. 

Verdere professionalisering vrijwilligers 

Een vrijwilliger blijft primair een vrijwilliger. De complexer wordende samenleving kan in 

voorkomende gevallen wel eisen stellen aan de vrijwillige inzet, bijvoorbeeld ten aanzien van 

de naleving van wet- en regelgeving, aansprakelijkheid, professionaliteit e.d. Waar mogelijk 

zullen wij dan ook in samenwerking met het verenigingsleven bekijken hoe de deskundigheid 

van de vrijwilligers op het  vereiste niveau gebracht en behouden kan worden. 

 

Subsidieplafond Welzijnsbudgetten 

€ 15.000,- 

 

Subsidieplafond Welzijnsbudgetten 

 2023 

Welzijn budget Diversen € 7.500,- 

Welzijn budget Knelpunten € 6.500,- 

Welzijn budget 

Vrijwilligersbeleid 

€ 1.000,- 

Totaal beschikbaar € 15.000,- 

 
 


