
IMPULSLOKET NATIONAAL 
PROGRAMMA GRONINGEN
Een subsidieaanvraag doen bij het Impulsloket van Nationaal Programma 
Groningen: Waar moet je op letten?
Het is mooi om te zien hoeveel goede initiatieven er in de provincie ontstaan. Toch is gebleken dat de kwaliteit 
en onderbouwing van aanvragen regelmatig reden is geweest voor een afwijzing. Om dit in de toekomst te 
voorkomen zetten we graag wat ins en outs op een rijtje.

Hoe dien je je aanvraag op de juiste manier in?
Het is van belang dat je zelf onderbouwd dat je aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling. 
Wanneer een club of vereniging bijvoorbeeld een aanvraag doet voor duurzame middelen moet deze kunnen 
onderbouwen waarom het gebruik van deze middelen van belang is voor het duurzame voortbestaan van de club. 
Puur en alleen het gebruik van deze middelen onder het mom van ‘duurzaam is beter’ is niet voldoende. Het 
duurzame gebruik van de middelen valt en staat immers met het voortbestaan van de club of vereniging. Er moet 
middels een meerjarenbegroting en een overzicht van het verloop van het ledenaantal worden aangetoond welke 
impact het gebruik van deze middelen zal hebben. 

Bij een eenmalig evenement is deze meerjarenbegroting niet noodzakelijk, maar ook daar moet een gedegen 
onderbouwing worden gegeven over waarom dit evenement van belang is voor zijn deelnemers, en welke 
langdurige impact het evenement zal hebben. 

Gezien de hoogte van de te verlenen maximale subsidie (€ 125.000,-) worden de aanvragen door de commissie 
vanuit een zakelijk perspectief bekeken. Dit betekent dat de begunstigde van de subsidie zélf verantwoordelijk is 
voor het feit dat alle beweringen en beloftes in de aanvraag voldoende onderbouwd zijn. Maar hoe weet je nou of 
jouw aanvraag voldoende onderbouwd is? Bij deze een aantal tips:
1. Zijn de kosten marktconform en in verhouding met de gevraagde subsidie?
De commissie moet beoordelen of de impact van jouw ingediende activiteit in verhouding is met de hoogte van de
subsidie die je aanvraagt. De commissie beoordeelt o.a. of de begrote kosten marktconform zijn. Om dit aan te tonen
lever je offertes van meerdere partijen aan bij je aanvraag.  In sommige gevallen is het verdedigbaar om één offerte op
te vragen. Dit accepteert de commissie echter alleen als de onderbouwing van het aanvragen van slechts één offerte
steekhoudend is.

2. Hoe ziet de toekomst eruit?
Een ander vereiste is dat jouw initiatief toekomstbestendig is. Die toekomstbestendigheid is echter voor ieder project
verschillend en op meerdere manieren te onderbouwen. Best lastig dus! Het is heel belangrijk dat je voor jouw eigen
idee kijkt naar hoe je die toekomstbestendigheid kunt aantonen. Maar om je toch een beetje houvast te geven vind je
hier een aantal vragen die de commissie stelt:

• hoe wordt het project verder gefinancierd nadat de subsidiebijdrage stopt?
• bij verenigingen: is de toekomstbestendigheid van de vereniging als geheel gewaarborgd?
• is de begroting zoals die nu is aangeleverd reëel?
• is er een meerjarenbegroting en is die reëel?
• hebben de eventuele samenwerkingspartners de samenwerking voor langere tijd toegezegd?

Bewijsstukken die bovenstaande vragen onderbouwen zijn o.a. een (meerjaren)begroting (uitgewerkt in verschillen-
de scenario’s), samenwerkingsovereenkomsten, gebruikersovereenkomsten, intentieverklaringen, etc.

3. Wie worden de gebruikers?
Ook het draagvlak onder de betrokkenen van het initiatief moet kunnen worden aangetoond om aan de voorwaar-
den van de subsidie te voldoen. Dit betekent dat de commissie zal kijken:

• of het draagvlak onder betrokkenen in het projectplan staat vermeld
• en of het benoemde draagvlak kan worden aangetoond met bewijsstukken



Is het draagvlak gebleken uit een ledenvergadering of heb je een enquête gehouden? Dan kun je bijvoorbeeld de 
notulen van de vergadering of de ingevulde enquêtes aanleveren als bewijsstukken.

Projecten die uitsluitend aanbodgericht zijn (“Ik wil iets maken omdat ík denk dat het een goed idee is”) maar geen 
bewezen draagvlak hebben, kunnen geen subsidie krijgen. Dus als je een project hebt waarbij je bijvoorbeeld een 
deel van een onderwijsprogramma van scholen wilt ontwikkelen, dan zal de wens van die scholen om dit specifieke 
programmaonderdeel te gaan gebruiken moeten worden aangetoond met een intentieverklaringen of samenwer-
kingsovereenkomst. 

4. Is je aanvraag compleet?
Voor het slagen van je subsidieaanvraag, is het van groot belang dat je je aanvraag in één keer goed en 
volledig indient. Na het beoordelen van jouw aanvraag door de commissie, kan deze namelijk niet meer worden 
aangevuld. Wanneer je van de commissie een antwoord met daarin een voornemen tot afwijzen ontvangt, krijg je 
alleen nog de mogelijkheid om te reageren op deze beoordeling wanneer je van mening bent dat de reeds 
aangeleverde informatie verkeerd geïnterpreteerd is.

5. Laat je aanvraag toetsen
Laat je aanvraag, voordat je hem indient, toetsen door Nationaal Programma Groningen. Het programmabureau 
heeft verschillende zaakbegeleiders die je advies geven over hoe je je aanvraag het beste kunt indienen. Deze 
advieslijn is te bereiken via 050 752 75 28. Vraag naar Marloes Buist. 

Deze subsidie wordt mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen en uitgevoerd door 
het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
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