Subsidieregeling Nederlandse Lacrosse Bond
Artikel 1 doel
Het bestuur van de Nederlandse Lacrosse Bond kan ter bevordering van de lacrosseport in
Nederland subsidie verstrekken aan natuurlijke personen en lacrosseverenigingen voor:
a. het oprichten van een lacrossevereniging; een vast bedrag van € 500;
b. het houden van een (Open) Nederlands kampioenschap boxlacrosse, ter dekking van
een financieel tekort, tot een maximum van € 1000;
c. het houden van een (Open) Nederlands kampioenschap beachlacrosse, ter dekking
van een financieel tekort, tot een maximum van € 500;
c. het organiseren van een ander lacrossetoernooi voor verenigingen of individuele
spelers, tot een maximum van € 500;
d. het aanschaffen van promotiemateriaal voor de lacrossesport, waaronder sticks, gear
en doelen voor clinics, tot een maximum van € 200 per vereniging per seizoen;
f. het organiseren van een ander evenement ter bevordering van lacrosse, tot een
maximum van € 300.
Artikel 2 subsidieplafond
1. Het subsidieplafond bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van de
Nederlandse Lacrosse Bond voor de verschillende in artikel 1 genoemde doeleinden
blijkt.
2. Over de subsidieaanvragen wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen,
met uitzondering van aanvragen bedoeld in artikel 1, onderdelen a, b en c.
Artikel 3 subsidieverlening
1. Ook voorafgaand aan de indiening van de aanvraag gemaakte kosten kunnen voor
subsidie in aanmerking komen.
2. Indien de aanvraag wordt ingediend als met de betrokken activiteit of activiteiten reeds is
begonnen, bevat de aanvraag:
a. een weergave van de stand van zaken tot dusverre, en
b. een toelichting waarom de aanvraag niet voor aanvang van de activiteit of activiteiten
is ingediend.
3. Het bestuur van de Nederlandse Lacrosse Bond beslist over de aanvraag binnen vier
weken na ontvangst.
Artikel 4 beperkingen en voorwaarden
1. Voor subsidie komt niet in aanmerking een winstopslag ten behoeve van de
subsidieontvanger.
2. De NLB bepaalt bij de verlening van de subsidie voor welke datum de activiteit moet zijn
verricht.
Artikel 5 voorschotverlening
1. De NLB kan voorschotten verstrekken tot 100 procent van de verleende subsidie.
Artikel 6 verantwoording
1. Binnen een door de NLB in het besluit bepaalde termijn stuurt de subsidie-ontvanger
schriftelijk een verantwoording aan de penningmeester van de NLB over de besteding van
de subsidie.
2. Indien de verantwoording niet tijdig wordt ingediend of als blijkt dat het doel waarvoor de
subsidie is toegekend niet is bereikt, kan de NLB het besluit tot verlening intrekken en
eventueel verstrekte voorschotten terugvorderen.
Vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Lacrosse Bond op 2 november 2015
Deze regeling treedt op 1 december 2015 in werking.

