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Is uw organisatie BTW plichtig?
Ja, btw nummer
Nee
Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uw organisatie geen BTW kan verrekenen dan mag u de
bedragen inclusief BTW opnemen.
Invullen wat van toepassing is. In deze begroting kunt u de totale kosten van uw activiteit(en)
opnemen, verdeeld over de kolommen subsidiabel en niet-subsidiabel zoals benoemd in de
Subsidieregeling samen sociaal en vitaal Den Haag 2021, Artikel 1.6 (zie ook bijlage 1).
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Kosten
Kostensoort

Extra toelichting

Totale kosten

Deel totale kosten dat
in aanmerking komt
voor subsidie

Deel totale kosten dat
niet in aanmerking
komt voor subsidie

Personeel dat direct
verbonden is met, en
noodzakelijk is voor, de
uitvoering van de
activiteit(en).

€

€

€

Opleidingen, cursussen etc.

€

€

€

Huisvesting

Noodzakelijke ruimte voor de €
activiteit.

€

€

Materiaalkosten

De eventuele restwaarde van
de specifiek voor de
subsidiabele activiteiten
aangeschafte apparatuur
komt niet voor subsidie in
aanmerking.

€

€

€

Communicatie/
Flyers, posters, website etc.
promotie activiteit of
werving vrijwilligers

€

€

€

Catering

€

€

€

€

€

€

1. Personeelskosten
Loonkosten

Deskundigheids
bevordering

Aantal
manuren

2. Activiteitenkosten

De kosten voor catering die
maximaal 15% van de totale
kosten van de subsidiabele
activiteiten zijn en die
maximaal €2.500 in totaal
zijn, zijn subsidiabel.

Overig
3. Vrijwilligerskosten
Waarderingskosten

Maximaal €15 per vrijwilliger €
per jaar tot €5.000 per
aanvraag is subsidiabel.
Aantal
vrijwilligers

€

€

Deskundigheids
bevordering
vrijwilligers

Opleidingen, cursussen,
intervisie etc.

€

€

€

Overig

Reiskosten, onkosten,
verzekeringskosten en VOG
kosten voor vrijwilligers zijn
niet subsidiabel.

€

€

€

Alle kosten die naar oordeel
van het college niet direct
zijn verbonden met en
noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van een activiteit
als bedoeld in artikel 1.4.

€

€

€

5. Overige kosten

€

€

€

Totaal kosten

€

€

€
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4. Overhead
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Baten
Financieringsbronnen

Specificatie financiering

Deelnemersbijdragen en/of contributie van leden
Fondsen

Andere subsidieregelingen*

Sponsoring

Totale baten

Status
(in behandeling/
toegekend)

€
Naam fonds 1

€

Naam fonds 2

€

Naam fonds 3

€

Naam fonds 4

€

Naam fonds 5

€

Naam regeling 1

€

Naam regeling 2

€

Naam regeling 3

€

Naam regeling 4

€

Naam regeling 5

€

Naam organisatie 1

€

Naam organisatie 2

€

Naam organisatie 3

€

Naam organisatie 4

€

Naam organisatie 5

€

In natura

€

Overig

€

Totale baten

€

*Alle baten uit andere subsidieregelingen kunnen hier worden opgenomen. De baten vanuit andere subsidieregelingen van
Gemeente Den Haag gelden daarbij niet als cofinanciering, maar moeten wel in de tabel worden opgenomen.
Subsidieaanvraag

Omschrijving

Aan te vragen bedrag

Nog te dekken kosten via subsidie samen sociaal
en vitaal*

Totale kosten – totale baten

€

*Aangezien een aantal kosten niet gesubsidieerd worden, kan het aan te vragen subsidiebedrag niet hoger zijn dan het totaalbedrag in
de kolom bedrag dat in aanmerking komt voor subsidie.
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Toelichting

A

Personeelskosten (Beschrijving aantal fte, manuren, functies en benodigd opleidingsniveau
per functie)

B

Activiteitenkosten (Per post een beschrijving van hoe de kosten zijn opgebouwd)
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C

Vrijwilligerskosten (Beschrijving van het aantal vrijwilligers en manuren, het bedrag van
waardering per vrijwilliger en de vorm van waardering)

D

Overheadkosten (Per post een beschrijving van hoe de kosten zijn opgebouwd)

E

Overige kosten (Een beschrijving van hoe de kosten zijn opgebouwd)

F

Cofinanciering (Beschrijving van waar de cofinanciering vandaan komt, eventuele uitsplitsing
van het bedrag naar de verschillende financieringsbronnen en de status van de
cofinancieringsaanvragen)
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Bijlage 1
Artikel 1:6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijkerwijs gemaakte kosten die resteren na
aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college direct zijn verbonden met
en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten als bedoeld in artikel 1:4.
2. Niet voor subsidie in aanmerking komen:
a. de eventuele restwaarde van specifiek voor de subsidiabele activiteiten aangeschafte
apparatuur;
b. de kosten die eerder door het college op basis van deze subsidieregeling of anderszins zijn
gesubsidieerd;
c. loonkosten voor professionals:
1° bij Haags Ontmoeten basislocaties bedoeld in artikel 1:4, tweede lid, onder f, sub 1°:
loonkosten die hoger zijn dan de loonkosten nodig voor het aanbieden van de activiteit
gedurende 25% van het totaal aantal openingsuren;
2° bij Haags Ontmoeten pluslocaties bedoeld in artikel 1:4, tweede lid, onder f, sub 2°:
loonkosten die hoger zijn dan de loonkosten nodig voor het aanbieden van de activiteit
gedurende het totaal aantal openingsuren, met een maximum van 7 dagen per week en 8 uur
per dag;
d. de kosten die gemaakt worden voor de waardering van de aan de subsidiabele activiteiten
verbonden vrijwilligers die meer bedragen dan € 15,- per vrijwilliger per jaar of € 5.000,- per
aanvraag;
e. de reis- en onkostenvergoedingen van de vrijwilligers;
(Binnen de Den Haag Doet Webwinkel kunnen vrijwilligers onder meer HTM-reiskosten tegoed
krijgen)
f. de kosten voor de verzekering van vrijwilligers;
(De Haagse Polis is de vrijwilligersverzekering waar alle vrijwilligers en mantelzorgers in
Den Haag gebruik van kunnen maken)
g. de kosten van Verklaringen Omtrent het Gedrag van vrijwilligers (VOG);
(Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) voor vrijwilligersorganisaties kunnen gratis worden
verkregen dankzij de Rijksoverheid)
h. de kosten voor catering en consumpties die meer bedragen dan 15% van de totale kosten van
de subsidiabele activiteiten of € 2.500,- per aanvraag;
i. de kosten die naar het oordeel van het college niet in verhouding staan tot de activiteiten;
j. de verrekenbare BTW over de gesubsidieerde kosten.
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