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Geachte heer/mevrouw, 

De Europese Unie heeft 2011 uitgeroepen tot het Europees jaar van de ~~illiger. ~ __ _ 
In het kader daarvan hebben Provinciale Staten in november 2010 besloten een eenmalige bijdrage van 
E 67.500,- beschikbaar te stenen voor Zeeuwse vrijwilligersorganisaties. Dit bedrag is bestemd voor initia
tieven enlof projecten van bovenlokale aard. 

Wij verzoeken u deze brief zo breed mogelijk te verspreiden onder vrijwilligersorganisaties. 

Als uw organisatie een beroep wil doen op een deel van de middelen, dient u aan de volgende voorwaarden 
te voldoen: 

1. de activiteit dient een maatschappelijk belang te hebben; 
2. de activiteit dient boven lokaal uitgevoerd te worden; 
3. subsidie wordt verleend aan: 

a. een organisatie die geheel uit vrijwil1igers bestaat; 
b. een organisatie die merendeels uit vrijwilligers bestaat en waarbij beroepskrachten aanvullend zijn ; 
c. een organisatie die een vereniging of een stichting is. 

4. de organisatie of een afdeling daarvan is gevestigd in de provincie Zeeland; 
5. de activiteit dient in 2011 uitgevoerd te worden; 
6. de subsidieaanvraag dient voorafgaand aan het realiseren van een activiteit te worden ingediend; 
7. de subsidieaanvraag moet voorzien zijn van een sluitende begroting; 
8. de subsidie dient voor 1 november 2011 aangevraagd te worden. Indien het beschikbare bedrag van 

E 67.500,- voor 1 november 2011 is besteed, worden nieuwe aanvragen niet meer gehonoreerd; 
9. per organisatie wordt maximaal eenmaal subsidie verstrekt. 

De subsidie betreft een stimuleringssubsidie van minimaal E 500,- en maximaal E 2.500,- per organisatie . 
Gedeputeerde Staten kunnen in een individueel geval op schriftelijk gemotiveerd verzoek van de aanvrager 
besluiten, van het vorenstaande af'.Nijken. 



U kunt uw subsidieaanvraag inclusief een sluitende begroting voor 1 november 2011 sturen naar: 

College van gedeputeerde staten van Zeeland 
Afdeling welzijn, 
t.a.v. mevrouw P.D. Oieleman 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

Hoogachtend, 

gedeputeerde staten, 

, voorzitter 

,secretaris 
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