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Besluit over uw subsidieaanvraag  
 
 
 
Beste , 
 
U heeft een subsidie aangevraagd. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. 
 
Ons besluit op uw aanvraag 
Voor dit project verlenen wij u een subsidie van maximaal € 37.000,-. 
U krijgt een voorschot van € 29.600,-. Dit is 80% van de verleende subsidie. 
 
Het voorschot krijgt u in één keer uitbetaald. Wij streven ernaar om het bedrag binnen een week aan u 
over te maken. 
 
Belangrijk om te weten 
Als er iets verandert in uw project kan dat gevolgen hebben voor de subsidie. U moet een verandering 
daarom altijd bij ons melden. 
 
De subsidie is nog niet definitief. Voor het definitief vaststellen van de subsidie moet u na afloop van 
uw project een aanvraag indienen. 
 
Meer informatie 
Alles wat van belang is voor deze subsidie vindt u in de bijlage. De bijlage maakt onderdeel uit van dit 
besluit. Lees de informatie in de bijlage daarom goed door. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf. 
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BIJLAGE 
 
1 Activiteitenomschrijving 
 
1.1 Activiteiten 

De subsidie is uitsluitend bestemd voor de activiteiten met betrekking tot de versterking van 
de infrastructuur.  
 

Activiteit Bedrag 

Versterking van de infrastructuur 

Verbetering van de stroomvoorziening (o.a. voldoen aan 
brandveiligheidsvoorwaarden i.v.m. toenemende aantal bezoekers) 

€ 22.000,- 

Aansluiten van nutsvoorzieningen en verbeteren akoestiek in 
onderwijspaviljoens 

€ 13.000,- 

Verbeteren telefonische bereikbaarheid in grond gedekte kazerne € 2.000,- 

Totaal € 37.000,- 

 
1.2 Looptijd 

Uw project loopt van 1 september 2018 tot en met 31 december 2018. 
 
1.3 Verlaging subsidie 

Als uw project niet is uitgevoerd volgens de projectomschrijving zoals genoemd onder 1, 
wordt de subsidie lager vastgesteld. Dit gebeurt in ieder geval als de activiteiten niet, niet 
volledig of zonder toestemming van ons gewijzigd zijn uitgevoerd. 

 
Ook als u niet voldoet aan één of enkele verplichtingen zoals genoemd onder 2, kan de 
subsidie lager worden vastgesteld. 

 
2 Verplichtingen 

Aan uw subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden; 
2.1 activiteiten uitvoeren; 
2.2 veranderingen melden; 
2.3 aanvraag indienen voor het vaststellen van de subsidie; 
2.4 administratie bijhouden en bewaren. 
 

2.1 Activiteiten uitvoeren 
 U voert de activiteiten uit zoals deze zijn beschreven onder 1.1 
 
2.2 Veranderingen melden 
 Als er iets verandert in uw project, bent u verplicht dit te melden. Bijvoorbeeld bij: 

 wijzigingen van de activiteiten; 

 wijzigingen in de looptijd; 

 wijzigingen van de rechtspersoon. 
 

Ook als u uw verplichtingen niet, niet op tijd of niet volledig kunt nakomen, bent u verplicht 
om dit te melden. Meld elke verandering binnen twee weken schriftelijk. Gebruik hiervoor 
ons meldingsformulier op www.gelderland.nl/subsidies. 
 

2.3 Aanvraag indienen voor het vaststellen van de subsidie 

 Het is verplicht om op tijd een aanvraag in te dienen voor het vaststellen van de subsidie. 

Doe dit in ieder geval vóór 1 april 2019. De aanvraag bestaat uit een inhoudelijk eindverslag 

en bewijsstukken.  
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 Inhoudelijk eindverslag 

 Maak een verslag van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, en vermeld eventuele 

knelpunten. 

  

 Bewijsstukken 

 U moet aantonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen zijn uitgevoerd en 

aan de verplichtingen bij deze subsidie is voldaan. Hiervoor vragen wij de volgende 

bewijsstukken: 

 Facturen of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat de activiteiten zijn uitgevoerd.  

 

2.4          Inhoudelijk eindverslag en bewijsstukken bewaren 

 U bent verplicht het inhoudelijk eindverslag en de bewijsstukken ten minste vijf jaar na het 

afronden van de activiteiten te bewaren. 

  

3 Administratie en verwerking 

  

3.1  Betaling 

 Alle betalingen maken wij over op IBAN-rekeningnummer  op 

naam van Stichting Geofort, en onder vermelding van het zaaknummer 2018-013201. Wij 

streven ernaar om binnen één week te betalen. De wettelijke termijn voor betaling is zes 

weken. 

  

3.2 Datum en zaaknummer 

 Vermeld datum en zaaknummer in al uw mondeling en schriftelijk contact over dit project. 

Stuur uw rapportages en meldingen uitsluitend digitaal. Zie www.gelderland.nl/subsidies. 

 

3.3 Communicatie over uw project 

 Wij vertrouwen erop dat u in uw communicatie duidelijk maakt dat de provincie deze 

activiteiten mede mogelijk heeft gemaakt. Daarmee maakt u de rol van de provincie in de 

samenleving zichtbaar. Op www.gelderland.nl/pers-downloads vindt u materialen die u 

daarvoor kunt gebruiken. 

 

4 Juridische grondslagen 

Voor dit besluit gelden: 

 de Algemene wet bestuursrecht; 

 de Algemene subsidieverordening Gelderland 2016; 

 de Regels Ruimte voor Gelderland 2016; 

 de Beleidsregel naleving subsidieverplichtingen. 

 

Wij verlenen deze subsidie op grond van het besluit van Provinciale Staten besluit PS2018-

716. 
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Wij verlenen het voorschot op grond van artikel 21, tweede lid, van de Algemene 

subsidieverordening Gelderland 2016. 

 

De activiteiten die u uitvoert met deze subsidie vallen onder steun voor cultuur en 

instandhouding van het erfgoed van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) 

(Verordening (EU) Nr. 651/2014) artikel 53 lid 5. Dit hebben wij gemeld bij de Europese 

Commissie. Kijk ook op www.europadecentraal.nl en www.ec.europa.eu.   
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kopie: 

  

  

  

   
 

 

 

 

 

 




