Stimuleringsregeling Regio Maastricht & Mergelland
Scouting Regio Maastricht en Mergelland heeft een stimuleringsregeling opgezet met als doel het
stimuleren van samenwerking tussen de verschillende groepen binnen de Regio. Op deze manier verwacht
het Regiobestuur een goede invulling te kunnen geven aan het streven om meer binding binnen de Regio
tot stand te brengen en tegelijkertijd op een verantwoorde wijze de tot haar beschikking staande middelen
aan te wenden.
De stimuleringsregeling kent een omvang van € 3.000 en is opgebouwd uit 2 keer 3 subsidie toekenningen
van € 500 maximaal. Er zijn twee momenten waarop een subsidie kan worden aangevraagd. Alle groepen
uit de Regio kunnen een aanvraag voor een subsidie indienen. De stimuleringsregeling is eenmalig en
ingesteld voor het seizoen 2016-2017. Er zijn twee deadlines van indiening van een aanvraag voor een
bijdrage vanuit het stimuleringsfonds. De eerste inleverdatum is uiterlijk 15 september, dan dient de
aanvraag bij het Regiobestuur ingediend te zijn (via secretaris@regiomaastrichtenmergelland.nl)! Uiterlijk 1
oktober worden de winnende aanvragen bekend gemaakt. De tweede inleverdatum is 15 januari 2017,
deze kan op hetzelfde mailadres ingediend worden. Uiterlijk 1 februari worden de winnende aanvragen
bekend gemaakt van deze ronde. Per inleverdatum worden maximaal 3 subsidies toegekend.

Voorwaarden regeling
Om in aanmerking te komen voor de regeling dient minimaal aan de volgende voorwaarden te worden
voldaan:
1. Aan de activiteit dienen tenminste twee Scouting groepen uit de Regio Maastricht en Mergelland
deel te nemen. Deelname van meerdere Scouting groepen is toegestaan, ook als er groepen van
buiten de Regio of niet-Scouting groepen meedoen.
2. De aanvraag moet een nieuwe activiteit betreffen, of een dusdanige verandering van een
bestaande activiteit dat deze als nieuw kan worden beschouwd.
3. De aanvraag dient onderbouwd te worden met een begroting.
4. De activiteit moet een Scoutingspel zijn.
5. De stimuleringsregeling vergoedt alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten. De indieners van de
aanvraag dienen deze kosten te verantwoorden.
6. De maximale vergoeding bedraagt € 500. Aan een activiteit wordt slechts eenmaal een vergoeding
uitgekeerd.
7. De activiteit dient in het seizoen 2016-2017 uitgevoerd te worden, tenzij redelijkerwijs aangetoond
kan worden dat uitstel van de activiteit niet aan de indieners toe te rekenen is.
8. Tegen de uitslag kan geen bezwaar worden ingediend.

Beoordeling aanvragen
De aanvragen voor het stimuleringsfonds worden beoordeeld door een afvaardiging van het bestuur van de
Scouting Regio Maastricht en Mergelland. Bij de beoordeling wordt op de volgende punten gelet:
1. De originaliteit van de activiteit;
2. Het aantal deelnemende groepen aan de activiteit: hoe meer groepen hoe meer kans;
3. Uitstraling van de activiteit voor de Regio;
4. Het aantrekken van nieuwe groepen of personen in het scoutingnetwerk.

