
STICHTING HUBERTUS AANVRAAG FORMULIER 2022 
 

V20220601 

Stichting Hubertus aanvraag formulier  
 
 
Dit formulier is bedoeld om een aanvraag te doen bij Stichting Hubertus voor financiele 
ondersteuning.  
Uitsluitend verenigingen en stichtingen, welke jaarlijks een contributie afdracht doen aan 
Scouting Regio het Gooi kunnen dit formulier in dienen. 
Gelieve alleen de ingevulde pagina in te dienen (inclusief de bijbehorende criteria /bijlage(n). 
 
De meest recente versie van het Bestedingsbeleid en dit document vind je op de website 
van Regio het Gooi. De criteria gemeld in het Bestedingsbeleid zijn leidend in de 
beoordeling, maar finale beoordeling is aan de bestuursleden van Stichting Hubertus. 
 
Voor meer informatie en/of vragen: neem contact op met hubertus@regiogooi (punt) nl 
  



STICHTING HUBERTUS AANVRAAG FORMULIER 2022 
 

V20220601 

Formulier voor Regio het Gooi: ACADEMY 
 

AANVRAGER 
Organisatie onderdeel Scouting Regio het Gooi 
Contactpersoon/Afdeling Scouts Academy 
Straat   
Huisnummer   
Postcode   
Plaats   
IBAN   
Ten name van   

 
Item Bijdrage voor Scouting Academy- Regionale Training 

Doel bijdrage Ondersteuning bij kennis bevorderende trainingen voor het scouting spel (EHBO, 
veiligheid,CWO)  

Hoogte bijdrage 
50% van de kosten (incl BTW) 
Maximum van 25 euro (incl BTW) per deelnemer 

Tijdvak aanvraag Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat de training heeft plaatsgevonden 
Uitbetaling Achteraf aan Regiopenningmeester 

Voorwaarden en criteria 
Afgetekende deelnemerslijst(en) bijgevoegd/inschrijving vanuit SOL 
Factuur kosten bijgevoegd 

Aanvraag indienen hubertus@regiogooi.nl 
 

AANVRAAG 

Datum Training  
Beschrijving Training   

Aantal deelnemers  
Deelname kosten per deelnemer  
Totaal aan te vragen bedrag  

 
  



STICHTING HUBERTUS AANVRAAG FORMULIER 2022 
 

V20220601 

Formulier voor Regio het Gooi: ACTIVITEIT 
 

AANVRAGER 
Organisatie onderdeel Scouting Regio het Gooi 
Contactpersoon/Afdeling Penningmeester Regio het Gooi 
Straat   
Huisnummer   
Postcode   
Plaats   
IBAN   
Ten name van   

 
Item Aanvraag bijdrage voor vrijwilligers actief op Regioactiviteit 

Doel bijdrage 
Het waarderen van de vrijwilliger welke actief is in de Regio: weekendactiviteit 
georganiseerd onder volledige verantwoordelijkheid van regio Het Gooi (bijvoorbeeld 
RSW/RWW/Admiraliteitsweekend) 

Hoogte bijdrage 50% van de begeleiders deelname kosten. 
Tijdvak aanvraag Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat de training heeft plaatsgevonden 
Uitbetaling Achteraf aan Regiopenningmeester 

Voorwaarden en criteria 

Deelnemende stafleden in bezit VOG registratie in SOL 
Reele verhouding begeleiders-deelnemers 
Afgetekende deelnemerslijst(en) bijgevoegd/inschrijving vanuit SOL 

Aanvraag indienen hubertus@regiogooi.nl 
 

AANVRAAG 

Startdatum activiteit  
Naam activiteit   

Aantal deelnemers  
Deelname kosten per deelnemer  
Totaal aan te vragen bedrag  

 
  



STICHTING HUBERTUS AANVRAAG FORMULIER 2022 
 

V20220601 

Formulier voor Regio het Gooi: CALAMITEIT 
 

AANVRAGER 
Organisatie onderdeel Scouting Regio het Gooi 
Contactpersoon/Afdeling Penningmeester Regio het Gooi 
Straat   
Huisnummer   
Postcode   
Plaats   
IBAN   
Ten name van   

 
Item Aanvraag bijdrage in geval van calamiteit 
Doel bijdrage In geval van een calamiteit kan de Regio een beroep doen op een calamiteitensubsidie.  
Hoogte bijdrage Niet vastgesteld, te bepalen per casus. 
Tijdvak aanvraag Niet vastgesteld, te bepalen per casus. 
Uitbetaling Niet vastgesteld, te bepalen per casus. 
Voorwaarden en criteria Niet vastgesteld, te bepalen per casus. 
Aanvraag indienen hubertus@regiogooi.nl 

 
AANVRAAG 

Datum aanvraag  
Calamiteit   

Totaal aan te vragen bedrag  
 
  



STICHTING HUBERTUS AANVRAAG FORMULIER 2022 
 

V20220601 

Formulier voor Verenigingen: Promotiemateriaal 
 

AANVRAGER 
Groepsnaam  
Contactpersoon  
Contactpersoon telefoonnr  
Straat   
Huisnummer   
Postcode   
Plaats   
IBAN   
Ten name van   

 
Item Bijdrage voor promotie materiaal (Flyers, spandoeken, vaandels, etc) 
Doel bijdrage Aanschaf promotiemateriaal ter ondersteuning werving leden en/of stafleden 

Hoogte bijdrage 
100% van de kosten 
Maximum van 100 euro per groep (inclusief BTW) per kalenderjaar 

Tijdvak aanvraag Indienen binnen maximaal 3 maanden na aanschaf 
Uitbetaling Achteraf aan verenigingspenningmeester 

Voorwaarden en criteria 
Factuur bijgevoegd 
Foto materiaal 

Aanvraag indienen hubertus@regiogooi.nl 
 
 

AANVRAAG 

Datum aanvraag  
Type promotiemateriaal   

Totaal aan te vragen bedrag  
 
  



STICHTING HUBERTUS AANVRAAG FORMULIER 2022 
 

V20220601 

Formulier voor Verenigingen: Academy in eigen groep 
 

AANVRAGER 
Groepsnaam  
Contactpersoon  
Contactpersoon telefoonnr  
Straat   
Huisnummer   
Postcode   
Plaats   
IBAN   
Ten name van   

 
Item Bijdrage voor Scouting Academy op locatie (Vereniging- en persoonlijke trainingen) 

Doel bijdrage 

Ondersteuning bij te zake doende kennis bevorderende trainingen voor het scouting 
spel (EHBO, veiligheid,CWO) welke niet direct door de regio wordt gefaciliteerd, maar 
op initiatief van de groepen zelf wordt georganiseerd bij henzelf 

Hoogte bijdrage 
50% van de kosten (incl BTW)  
Maximum van 25 euro (incl BTW) per deelnemer 

Tijdvak aanvraag Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat de training heeft plaatsgevonden 
Uitbetaling Achteraf aan penningmeester vereniging 

Voorwaarden en criteria 

Deelname aan training is open voor andere groepen uit de Regio 
Akkoord van Regiobestuur(per mail) op organisatie van training 
Deelnemende stafleden in bezit VOG registratie in SOL 
Afgetekende deelnemerslijst(en) bijgevoegd/inschrijving vanuit SOL 
Factuur bijgevoegd 

Aanvraag indienen hubertus@regiogooi.nl 
 
 

AANVRAAG 

Datum training  
Beschrijving training   

Aantal deelnemers  
Aantal deelnemers uit 
verschillende verenigingen  

Deelname kosten per deelnemer  

Totaal aan te vragen bedrag  
 
  



STICHTING HUBERTUS AANVRAAG FORMULIER 2022 
 

V20220601 

Formulier voor Verenigingen: Spelmethodes 
 

AANVRAGER 
Groepsnaam  
Contactpersoon  
Contactpersoon telefoonnr  
Straat   
Huisnummer   
Postcode   
Plaats   
IBAN   
Ten name van   

 

Item 
Aanschaf spelmethodes Scouting Nederland, relevante handboeken ten bate van 
Scouting Spel. 

Doel bijdrage Ondersteuning van gekwalificeerde leidingteams met spelmethode boeken 

Hoogte bijdrage 
50% van de aanschafwaarde  
Maximum van 100 euro (inclusief BTW) per kalenderjaar 

Tijdvak aanvraag Indienen binnen maximaal 3 maanden na aanschaf 
Uitbetaling Achteraf aan verenigingspenningmeester 
Voorwaarden en criteria Factuur bijgevoegd 
Aanvraag indienen hubertus@regiogooi.nl 

 
 

AANVRAAG 

Datum training  
Titel(s)   

Totaal aantal spelmethode(s)  

Totaal aan te vragen bedrag  
 



STICHTING HUBERTUS AANVRAAG FORMULIER 2022 
 

V20220601 

Formulier voor Verenigingen: Duurzaam spelmateriaal 
 

AANVRAGER 
Groepsnaam  
Contactpersoon  
Contactpersoon telefoonnr  
Straat   
Huisnummer   
Postcode   
Plaats   
IBAN   
Ten name van   

 
Item Bijdrage voor aanschaf duurzaam spel materiaal 

Doel bijdrage 
Stimuleren van aanschaf van duurzaam “spel” materiaal en onderhoud om het “spel” 
materiaal te onderhouden. Zie beleid voor verdere uitleg. 

Hoogte bijdrage 
50% van de aanschafwaarde 
Maximum van 250 euro (inclusief BTW) per kalenderjaar 

Tijdvak aanvraag Indienen binnen maximaal 3 maanden na aanschaf 
Uitbetaling Achteraf aan verenigingspenningmeester 

Voorwaarden en criteria 

Voldoet aan criteria van "duurzaam materiaal" (zie bestedingsbeleid) 
Onderbouwing van aanvraag (waarom?) 
Factuur bijgevoegd  

Aanvraag indienen hubertus@regiogooi.nl 
 
 

AANVRAAG 

Datum aanschaf  
Type materiaal   

Totaal aan te vragen bedrag  
 
  



STICHTING HUBERTUS AANVRAAG FORMULIER 2022 
 

V20220601 

Formulier voor Verenigingen: Scout-in / NaWaKa 
 

AANVRAGER 
Groepsnaam  
Contactpersoon  
Contactpersoon telefoonnr  
Straat   
Huisnummer   
Postcode   
Plaats   
IBAN   
Ten name van   

 
Item Aanvraag bijdrage deelname Scout-In 

Doel bijdrage 
Stimuleren van de deelname aan de 2 jaarlijkse evenement voor uitwisseling van kennis 
en opdoen van inspiratie ten bate van het Scouting spel en de ontwikkeling. 

Hoogte bijdrage 
25% van de reguliere deelnemerskosten/inschrijfkosten  
Maximum van 500 euro per vereniging 

Tijdvak aanvraag Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat evenement heeft plaatsgevonden 
Uitbetaling  Achteraf aan penningmeester vereniging 

Voorwaarden en criteria 
Deelnemende leden in bezit VOG registratie in SOL 
Afgetekende deelnemerslijst(en) bijgevoegd/inschrijving vanuit SOL 

Aanvraag indienen hubertus@regiogooi.nl 
 

Item Aanvraag bijdrage deelname NaWaKa 

Doel bijdrage 
Stimuleren van deelname als begeleider/staflid van eigen groep aan de NaWaKa, het 4-
jaarlijkse waterkamp van 2 weken. 

Hoogte bijdrage 
25% van de reguliere deelnemerskosten/inschrijfkosten per staflid  
Maximum van 500 euro per vereniging 

Tijdvak aanvraag Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat evenement heeft plaatsgevonden 
Uitbetaling Achteraf aan penningmeester vereniging 

Voorwaarden en criteria 

Deelnemende stafleden in bezit VOG registratie in SOL 
Reele verhouding begeleiders-deelnemers 
Afgetekende deelnemerslijst(en) bijgevoegd/inschrijving vanuit SOL 

Aanvraag indienen hubertus@regiogooi.nl 
 
 

AANVRAAG 

Datum evenement  
Naam evenement   

Totaal aantal deelnemers  

Deelname kosten per deelnemer  

Totaal aan te vragen bedrag  
 
  



STICHTING HUBERTUS AANVRAAG FORMULIER 2022 
 

V20220601 

Formulier voor Verenigingen: deelname internationale kampen 
 

AANVRAGER 
Groepsnaam  
Contactpersoon  
Contactpersoon telefoonnr  
Straat   
Huisnummer   
Postcode   
Plaats   
IBAN   
Ten name van   

 
Item Aanvraag bijdrage deelname Internationale Kampen & Activiteiten 

Doel bijdrage 
Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van stafleden door deelname aan 
internationale uitwisselingskampen in de rol van deelnemer, begeleider of organisator 

Hoogte bijdrage 
25% van de reguliere deelnemerskosten/inschrijfkosten  
Maximum van 100 euro per deelnemer (incl BTW) 

Tijdvak aanvraag Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat evenement heeft plaatsgevonden 
Uitbetaling  Achteraf aan penningmeester vereniging,  

Voorwaarden 
Deelnemende leden in bezit VOG registratie in SOL (indien mogelijk) 
Afgetekende deelnemerslijst(en) bijgevoegd/inschrijving vanuit SOL 

Controle criteria Niet van toepassing 
Aanvraag indienen hubertus@regiogooi.nl 

 
 

AANVRAAG 

Datum evenement  
Naam evenement / kamplocatie   

Naam deelnemers & SN nummer  

Totaal aantal deelnemers  

Deelname kosten per deelnemer  

Totaal aan te vragen bedrag  
 
  



STICHTING HUBERTUS AANVRAAG FORMULIER 2022 
 

V20220601 

Formulier voor Verenigingen: Organisatie regionale activiteit 
 

AANVRAGER 
Groepsnaam  
Contactpersoon  
Contactpersoon telefoonnr  
Straat   
Huisnummer   
Postcode   
Plaats   
IBAN   
Ten name van   

 

Item 
Bijdrage voor de organisatie van regionale (groeps)activiteiten door 
Scoutingverenigingen  

Doel bijdrage 

Het stimuleren van de samenwerking in de Regio door middel van het organiseren van 
activiteiten voor Scoutingverenigingen uit de Regio. 
Dit zijn activiteiten welke niet regulier binnen/of door de Regio wordt aangeboden en 
daarom op eigen initiatief van de Scoutingvereniging(en) wordt georganiseerd. De 
Scoutingvereniging(en) zijn zelf eindverantwoordelijk. 

Hoogte bijdrage 
50% van de kosten 
Maximum van 250 euro (inclusief BTW) per activiteit. 

Tijdvak aanvraag Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat activiteit heeft plaatsgevonden 
Uitbetaling Achteraf aan verenigingspenningmeester 

Voorwaarden en criteria 

Organisatie bestaat uit minimaal 3 groepen uit de Regio 
Organisatieleden in bezit van geldig VOG, geregistreerd in SOL 
Akkoord van Regiobestuur(per mail) op organisatie van training 
Deelname activiteit is open voor alle groepen in de Regio 
Actieve promotie via Social Media en/of andere media 
Deelnemerslijst(en) bijgevoegd/inschrijving vanuit SOL 
Factuur kosten / afrekening kosten 

Aanvraag indienen hubertus@regiogooi.nl 
 
 

AANVRAAG 

Datum evenement  
Beschrijving evenement   

Total Aantal deelnemers  

Totale kosten evenement  

Totaal aan te vragen bedrag  
 
  



STICHTING HUBERTUS AANVRAAG FORMULIER 2022 
 

V20220601 

Formulier voor Verenigingen: Herbouw/verbouw/nieuwbouw 
 

AANVRAGER 
Groepsnaam / 
beheerstichting  
Contactpersoon  
Contactpersoon telefoonnr  
Straat   
Huisnummer   
Postcode   
Plaats   
IBAN   
Ten name van   

 
Item Bijdrage aan investering in accommodatie van Scoutingvereniging 

Doel bijdrage 
Het stimuleren van verbetering van de / verbouwing van/ herbouwing van / nieuwbouw 
van accommodatie. 

Hoogte bijdrage 
50% van de kosten incl BTW 
Maximum van 1000 euro per 3 jaar. 

Tijdvak aanvraag Niet van toepassing 
Uitbetaling Aan verenigings- of stichtingspenningmeester 

Voorwaarden en criteria 
Onderbouwing van aanvraag 
Uitvoering dient maximaal binnen 3 jaar plaats te vinden 

Aanvraag indienen hubertus@regiogooi.nl 
 
 
 

AANVRAAG 

Aanvraag datum  
Item bouw   

Totaal aan te vragen bedrag  
 
  



STICHTING HUBERTUS AANVRAAG FORMULIER 2022 
 

V20220601 

Formulier voor Verenigingen: Duurzaamheidsinvestering 
 

AANVRAGER 
Groepsnaam / 
beheerstichting  
Contactpersoon  
Contactpersoon telefoonnr  
Straat   
Huisnummer   
Postcode   
Plaats   
IBAN   
Ten name van   

 
Item Bijdrage aan duurzaamheidsinvestering in accommodatie van Scoutingvereniging 

Doel bijdrage 
Het stimuleren van energiebesparende maatregelen en/of zelf energieopwekkende 
maatregelen. 

Hoogte bijdrage 
50% van de kosten incl BTW 
Maximum van 1000 euro per 3 jaar. 

Tijdvak aanvraag Niet van toepassing 
Uitbetaling Aan verenigings- of stichtingspenningmeester 

Voorwaarden en criteria 

Opbrengst van middelen dienen direct ten gunste te komen van aanvrager 
Aangeschafte materialen dienen geplaatst te worden op eigen opstal 
Onderbouwing van aanvraag 
Uitvoering dient maximaal binnen 3 jaar plaats te vinden na goedkeuring 

Aanvraag indienen hubertus@regiogooi.nl 
 
 
 

AANVRAAG 

Aanvraag datum  
Item   

Totaal aan te vragen bedrag  
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