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Gemeente Haarlem

Contactgegevens eerste contactpersoon

Voorletter(s) S.

Achternaam incl.
tussenvoegsel(s)

de Best

E-mailadres sdebest@haarlem.nl

Telefoonnummer +31(0) 235113057

Contactgegevens tweede contactpersoon (plaatsvervanger)

Voorletter(s) M.

Achternaam incl.
tussenvoegsel(s)

de Boorder

E-mailadres mdeboorder@haarlem.nl

Telefoonnummer +31(0) 023511363

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 34369366

Begroting

Onroerende zaken (sportaccommodaties)

BTW-belaste kostenposten: Onroerende zaken
(sportaccommodaties)

Waar in de
begroting terug te
vinden (pagina en
kopje)

Bedrag (bruto incl.
BTW)

1.1 - Onroerende zaken – Nieuwbouw 1.1 € 3.802.124,00

1.2 - Onroerende zaken – Renovatie 1.1 € 2.102.133,00

1.3 - Onroerende zaken – Onderhoud 5.1 € 1.662.770,00
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1.3 - Onroerende zaken – Onderhoud 1.1 € 314.194,00

1.1 - Onroerende zaken – Nieuwbouw

€ 7.881.221,00

Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering

BTW-belaste kostenposten: Roerende zaken
sportbeoefening en sportstimulering

Waar in de begroting
terug te vinden
(pagina en kopje)

Bedrag (bruto incl.
BTW)

2.2 - Roerende zaken - Dienstverlening door derden 1.1 € 160.500,00

2.2 - Roerende zaken - Dienstverlening door derden 1.1 € 182.688,00

€ 343.188,00

Overige kosten

BTW-belaste kostenposten:
Overige kosten

Waar in de begroting terug te
vinden (pagina en kopje) Bedrag (bruto incl. BTW)

3.3. Overige 1.1 € 2.068.598,00

€ 2.068.598,00

Totaal

Totale kosten € 10.293.007,00

De specifieke uitkering is vastgesteld op (maximaal) 17,5% van het totaalbedrag en wordt hieronder automatisch
berekend.

Max. hoogte uitkering € 1.801.276,23

Verklaring

De aanvrager verklaart dat:
1. Enkel een aanvraag wordt ingediend voor btw op activiteiten waarvoor bij de gemeente tot 2018 de
mogelijkheid op aftrek bestond onder de btw-sportvrijstelling;
2. Er op de aangevraagde activiteiten gedurende 10 jaar geen recht op aftrek van omzetbelasting bestaat op
grond van de Wet op de omzetbelasting 1968, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het
btw-compensatiefonds;
3. Voor de in deze aanvraag opgevoerde activiteiten niet eerder subsidie is ontvangen of aangevraagd op grond
van deze regeling of de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties;
4. De opgegeven activiteiten geen betrekking hebben op horeca gevestigd op de sportlocatie(s);
5. De opgegeven activiteiten geen betrekking hebben op bewegingsonderwijs (bv. gymlokalen);
6. Als de uitgaven van een aan de gemeente verbonden lichaam zijn opgevoerd, dit verbonden lichaam over het
jaar van aanvraag niet ook een aanvraag voor de BOSA indient;
7. De gegevens en bijlagen volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

Akkoord Ik ga akkoord met bovenstaande verklaringen.
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Tekenbevoegdheid

Ondertekening door (Loco) burgemeester of (plv) gemeentesecretaris

Tekenbevoegde

Voorletter(s) .

Achternaam (incl.
tussenvoegsel)

.

Functie .

Ondertekenen
Handtekening tekenbevoegde:

Plaats:

Datum:


