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Wethouder van Deutekomstichting 

Helmondse verenigingen en stichtingen kunnen bij de Wethouder van 

Deutekomstichting een aanvraag doen voor een financiële bijdrage. Al vele jaren maakt 

de Wethouder van Deutekomstichting een wezenlijk verschil voor vele Helmondse 

verenigingen en stichtingen op het gebied van cultuur, sport, recreatie en jongerenwerk. 

Sinds 2016 zijn de toetsingsgronden voor nieuwe aanvragen gewijzigd.  

Benieuwd naar welke mogelijkheden de Wethouder van Deutekomstichting te bieden 

heeft voor uw vereniging of stichting?  In deze flyer leest u hier alles over.    

Richtlijnen 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet u aan de volgende richtlijnen 

voldoen: 

• Uw vereniging of stichting staat middels een Kamer van Koophandel registratie 

 geregistreerd in de gemeente Helmond. 

•  De activiteiten van uw vereniging of stichting bevinden zich op cultureel of 

 sportief vlak.

•  Het mag géén aanvraag zijn voor reguliere activiteiten, reguliere attributen of 

 exploitatielasten. Deze behoren tot het normale reilen en zeilen van uw vereniging 

 of stichting. 

•  Het mag géén aanvraag zijn voor kleding of ondersteunende administratieve 

 apparatuur.

•  Het mag géén aanvraag met terugwerkende kracht zijn.

Daarnaast stimuleert de Wethouder van Deutekomstichting vernieuwing. De volgende 

elementen vormen dan ook een plus op uw aanvraag en in de besluitvorming:

•  De aanvraag bevat een vernieuwend element. 

•  Het betreft een extra/nieuwe activiteit of een bijzondere aanschaf (van attributen) 

 buiten de reguliere bezigheden van uw vereniging of stichting.

•  De aanvraag is gerelateerd aan jeugdactiviteiten, jeugddoelen of maatschappelijke

  doelgroepen.



Wanneer kunt u een subsidieaanvraag insturen?

•   Uw vereniging of stichting mag maximaal 1 keer per jaar een aanvraag indienen

  voor een nieuwe of vernieuwende activiteit of aanschaf.

•   En mag 1 keer in de 5 jaar voor dezelfde aanvraag, aanschaf of activiteit een 

 aanvraag indienen ingaande vanaf 2016. 

•   Aanvragen worden 4 keer per jaar beoordeeld. 

In voorkomende gevallen kan een afwijzing plaatsvinden op basis van weging of het 

bereiken van het subsidieplafond. Daarnaast kan het bestuur van de Wethouder 

van Deutekomstichting desgewenst adviseren een aanvraag op een later moment 

nogmaals in te dienen.

Subsidiebedragen 

De wethouder van Deutekomstichting kan - afhankelijk van de aanvraag - besluiten 

een bedrag  tussen de €100,- en €1.500,- toe te kennen. Hierin is het volgende 

onderscheid te maken:

•  Voor de aanvraag van activiteiten geldt een bovengrens van €1.500,-. 

•  Bij een aanvraag voor een bijzondere activiteit bestaat geen matchingsverplichting 

 oftewel cofinanciering. 

•  Voor aanschaf van bijzondere (sport)materialen wordt een maximaal bedrag van 

 €500,- gesubsidieerd. 

•  Een aanvraag voor (sport)materialen dient vergezeld te gaan van een matching 

 (of cofinanciering) van minstens 25% door de aanvrager. Dit betekent dat uw 

 vereniging of stichting zelf de helft van de kosten dient te financieren.



Inhoudelijke eisen subsidieaanvraag    

Gezien de financiële middelen van de Wethouder van Deutekomstichting bekijkt het 

bestuur iedere aanvraag nauwkeurig. Uw aanvraag wordt dan ook beoordeeld op de 

volgende aspecten:

•  Uit uw aanvraag moet duidelijk blijken waarom uw vereniging of stichting zelf niet 

 in staat is de desbetreffende aanschaf te financieren. 

•  Afhankelijk van de aanvraag dient aangegeven te worden in hoeverre uw vereniging 

 zelf, of uit andere bronnen, bijdraagt aan de aanschaf/uitgave. 

•  Nieuwe of vernieuwende activiteiten hebben de voorkeur, boven de aanschaf van 

 materialen.

•  Samenwerkingsverbanden met andere verenigingen hebben een plus.

Technische eisen subsidieaanvraag 

Daarnaast dient uw aanvraag vergezeld te zijn van (een) offerte(s).  

Naast de inhoudelijke onderbouwing dient u de volgende gegevens mee te sturen 

met uw aanvraag:

•  Kamer van Koophandel gegevens.

•  Het aantal leden dat uw vereniging of stichting heeft met in het bijzonder 

 jeugdleden.

•  Inzicht geven in uw contributie systematiek.

Aanvraag indienen  

U kunt uw aanvraag digitaal indienen op de website van de gemeente Helmond via 

de link: https://www.helmond.nl/vandeutekomstichting 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat 

van de stichting via telefoonnummer 0492 – 58 76 30 of via e-mail: 

wethoudervandeutekomstichting@helmond.nl
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