KNCB JEUGDSUBSIDIE 2016
Aanvraagformulier
Vereniging:
Contactpersoon jeugdcommissie:
Email contactpersoon jeugdcommissie:
KNCB Jeugdsubsidie 2016 wordt verleend tot een maximumbedrag van € 1.500 per club.
Aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 november 2016.
Uitkering na goedkeuring geschiedt in december 2016.
Voor aanvraag op subsidie op jeugdmateriaal dat niet geleverd wordt door de KNCB, dient een kopie
van de factuur of aankoopbewijs mee gezonden te worden.
Voor aanvraag op subsidie op jeugd coaching en begeleiding jeugd clinics gelden de KNCB tarieven
voor coaching 2016.
Dit formulier bestaat uit 2 pagina’s.

Kosten
Cursussen
ECB Level 2

€ 335 per deelnemer

Intro cursus

€ 75 per club

Vrijwilligerscursus, voorjaar 2016

€ 500 per club

KNCB Coaching Congres

Geannuleerd

Subtotaal

Materiaal
Sticky Wickets
Plastic CricKIDS bat, maat 3

Gratis per 10 stuks
€ 20 per stuk

KNCB Kwiksets
(2 wickets, 2 bats, 2 ballen)
Incrediballs

€ 65 per stuk

Windballs

€ 25 per doos (6 stuks)

Flyers CricKIDS, folders jeugd

gratis

Helm, legguards, gloves

Kopie factuur toevoegen

Trainingsmateriaal
(batting pionnen, ballen, etc)
Subtotaal

Kopie factuur toevoegen

€ 45 per doos (6 stuks)

Aantal

Waarde

Vervolg Aanvraagformulier KNCB Jeugdsubsidies 2016
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Jeugd programma’s

Flamingo Indoor Toernooi

€ 75 dagdeel
€125 hele dag
€ 60 team/ochtend-middag

Organisatie jeugdevenement

Kopie factuur toevoegen

Drukwerk jeugdevenement

Kopie factuur toevoegen

Werving clinics

Subtotaal
Financiële ondersteuning van in E-cricket geregistreerde jeugdleden
(peildatum 1 september)
Verenigingen met spelers in de KNCB jeugdcompetitie ontvangen automatisch aan het einde van het
jaar subsidie op de in E-cricket geregistreerde jeugdleden (peildatum 1 september). Verenigingen
hoeven daarvoor dus geen extra aanvraag te doen. Verenigingen met jeugdleden die actief zijn buiten
de KNCB jeugdcompetitie, wordt verzocht dat kenbaar te maken op het KNCB aanvraagformulier.
Voor de afdracht van € 5 lidmaatschap voor jeugdleden door de verenigingen aan de KNCB, geldt de
volgende subsidie:
Tip en Runleden: 125 % subsidie
U9-U10-U12 leden: 100 % subsidie
U14-U16 leden: 50 % subsidie
Subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat jeugdleden correct in E-cricket zijn geregistreerd
met voornaam, achternaam, geboortedatum, volledige adresgegevens, J/M, begindatum lidmaatschap.

Totaal aanvraag KNCB Jeugdsubsidie 2016
Cursussen
Materiaal
Jeugdprogramma’s
E-cricket jeugdleden

Totaal
Aantal bijlagen

Contactpersoon en info indienen KNCB Jeugdsubsidie 2016
Marike Dickmann
Marike.dickmann@kncb.nl
Mob 06-24537100
Datum ontvangst

