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Beschikking subsidie vervanging clubgebouw

Geacht bestuur,
Uw vereniging heeft in de brief van 31 maart 2021 een subsidie aangevraagd voor de vervanging van het
verenigingsclubgebouw. Met deze brief antwoorden wij u.
Besluit
In de collegevergadering van 14 september 2021 hebben wij - op grond van de Algemene
subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 en de Uitvoeringsregeling financiën subsidies gemeente
Tynaarlo – besloten:
In te stemmen met het verlenen van een subsidie van max. € 200.000 voor de vervanging van het
clubgebouw, onder voorbehoud van beschikbaarstelling van het budget door de gemeenteraad.
In de vergadering van 12 oktober 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beschikbaarstelling van
het budget voor de vervanging van het clubgebouw van tennisvereniging AYR te Vries.
Motivering
Volgens het gemeentelijke sportbeleid komen de kosten vervanging de gedeelten van het clubgebouw,
benodigd voor het beoefenen van de wedstrijdsport in aanmerking voor subsidie; maximaal 2/3e deel van
de noodzakelijke investeringskosten. Het gemeentelijke sportbeleid gaat uit van “sober en doelmatig”. Dat
wil zeggen dat:
➢ uitgegaan wordt van minimale capaciteit benodigd voor de sport;
➢ “vervangingsinvesteringen hebben voorrang boven uitbreidingsinvesteringen”;
➢ “uitgegaan wordt van renovatie/ vervanging van dezelfde kwaliteit als er nu is; de meerkosten van
verbeteringen komen voor rekening van de profijthebber”.
De investeringskosten van de vervanging van het clubgebouw zijn geraamd op € 400.000. De gemeente
neemt hiervan max. de helft voor rekening: € 200.000.

Postadres

Bezoekadres

Website

Bankrelaties

Postbus 5, 9480 AA Vries

Kornoeljeplein 1, Vries

www.tynaarlo.nl

IBAN: NL02BNGH0285079050
IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges)

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mail

[0592] 26 66 62

[085] 20 84 923

info@tynaarlo.nl

BIC: BNGHNL2G

Verplichtingen
Bij deze subsidie horen een aantal verplichtingen. Hieraan dient u te voldoen. Het niet voldoen aan de
verplichtingen kan leiden tot intrekken, terugvorderen of lager vaststellen van de subsidie. Op deze
verlening verklaren wij de bepalingen en verplichtingen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Titel
4.2. Subsidies, de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo (ASV) en de Uitvoeringsregeling
financiën van toepassing.
U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over:
1. besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten, waarvoor subsidie is
verleend, dan wel ontbinding van de stichting;
2. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;
3. ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden
voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen;
4. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de
bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.
Vaststellen subsidie
U dient een aanvraag tot vaststelling in bij het college uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de
activiteiten. De aanvraag tot vaststelling bevat in ieder geval:
a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
b. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of
jaarrekening);
c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.
Bevoorschotting subsidie
De subsidie wordt als volgt aan u overgemaakt:
✓ 40% na opdrachtverlening aan de uitvoerende aannemer;
✓ 30% halverwege het project;
✓ 30% binnen zes weken na vaststelling van de subsidie.
Bovenstaande bedragen worden overgemaakt op rekeningnummer t.n.v tennisvereniging Are You Ready
te Vries.
Bezwaar
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending
beroep aantekenen bij de Rechtbank. Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank
verzoeken om het besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen. Voor de wijze waarop u
in deze gevallen dient te handelen verwijzen wij u naar bijgevoegd informatieblad.
Vragen
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met
dhr. A.J. Mulder, tel. 0592-266861 of mail. a.j.mulder@tynaarlo.nl.
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