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1. Instemmen met een nieuwe budgetperiode voor de jaren 2021-2024 voor scouting Vasanta, Flevo en 
Montegomery.
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Door het aanleveren van jaarstukken hebben de scoutingverenigingen aangetoond dat de prestaties 
die gevraagd zijn gedurende de budgetperiode, zijn geleverd.

Scouting Flevo ontvangt een jaarlijkse budgetsubsidie van € 2.575,- waarvoor de volgende prestatie 
moet worden verricht:

• het jaarlijks in tenminste 8 speltakken activiteiten aanbieden voor tenminste 150 kinderen.

Scouting Montgomery ontvangt een jaarlijkse budgetsubsidie van € 1.930,-. waarvoor de volgende 
prestaties moet worden verricht:

• wekelijks uitvoeren van bijeenkomsten in 4 speltakken; de activiteiten bestaan o.a. uit 
verkennen in/van de natuur, handarbeid, samenspel, sportactiviteiten etc.;

• incidenteel organiseren van weekends en wedstrijden ten behoeve van de diverse speltakken 
o.a. onderlinge scoutingwedstrijden, sportactiviteiten, zwerftochten etc.;

• organiseren van kampen voor de diverse speltakken;
• (doen) organiseren van cursussen ten behoeve van de leiding;
• te realiseren ledenaantallen: minimaal 54 en maximaal 76 kinderen (richtlijn Scouting 

Nederland).

• Scouting Vasanta budgetsubsidie € 4,365-, kostenplaats 6302101
• Scouting Flevo budgetsubsidie € 2.575,-,kostenplaats 6302103
• Scouting Montgomery budgetsubsidie € 1.930,-, kostenplaats 6302100

Scouting Vasanta ontvangt een jaarlijkse budgetsubsidie van € 4.365- waarvoor de volgende 
prestaties moeten worden verricht:

• wekelijks uitvoeren van bijeenkomsten ten behoeve van de “landtak” onderverdeeld in 7 
speltakken; de activiteiten bestaan o.a. uit verkennen in/van de natuur, handenarbeid, 
samenspel, sportactiviteiten, koken etc.;

• organiseren van zomerkampen voor de diverse speltakken;
• (doen) organiseren van cursussen ten behoeve van de leiding; - realiseren van een minimum 

ledenaantal van 125.

Aanleiding
Voor de drie scoutingverenigingen loopt de budgetperiode (2017-2020) af.

Kaders
Algemene Subsidieverordening Huizen 2019

Uitvoering en evaluatie
De beschikkingen in de bijlagen versturen als ingestemd is met het collegevoorstel.

Alternatieven
De budgetperiode niet verlengen.

Financiën
De jaarlijkse budgetsubsidie voor 2021-2024 en de dekking:

Communicatie
N.v.t.
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Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling,

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Bijlagen
• Akkoordmail afdeling financiën

Beschikking 2021 Scouting Vasanta 
Beschikking 2021 Scouting Flevo 
Beschikking 2022 Scouting Montgomery



Hi Angelique,

Akkoord met het voorstel.

Groet.
Andries

Van: Rebel, Andries <a.rebel@huizen.nl>
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 13:20
Aan: Dijkers, Angelique <a.dijkers@huizen.nl>
Onderwerp: RE: Collegevoorstel budgetsubsidie 3 scoutingverenigingen


