Sportsubsidieregeling Gemeente Kollumerland c.a.
Voor diverse sportactiviteiten kan subsidie worden aangevraagd bij onze gemeente. Het gaat
hier om activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. Hieronder vindt u een overzicht met
de subsidiemogelijkheden in onze gemeente. Een subsidieverzoek kunt u indienen met
behulp van het aanvraagformulier ‘Sportsubsidie’.

1.

Stimulering sportdeelname:

Subsidie voor sportstimulering jeugd (0-17 jaar), ouderen (55 jaar en ouder) en
Lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten.
Voor een sportstimuleringsactiviteit voor jeugd, ouderen en lichamelijk- of verstandelijk
gehandicapten wordt een subsidie van € 100 beschikbaar gesteld.
Voorwaarden:
- De activiteit wordt georganiseerd door een (sport)vereniging
- Deelname aan de activiteit is opengesteld voor niet-leden
- minimale deelname:
jeugd:
30 deelnemers
ouderen:
15 deelnemers
lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten: 5 deelnemers
Startsubsidie.
Een opstartende sportvereniging kan een startsubsidie van € 50 ontvangen.

2.

Activiteiten en prestaties:

Subsidie voor toernooien:
Toernooi met regionale / provinciale deelname € 50 (minimaal 20 deelnemers /
minimaal 8 teams)

Toernooi met landelijke deelname € 100 (minimaal 40 deelnemers / minimaal 8
teams)

Toernooi met internationale deelname € 200 (minimaal 50 deelnemers waarvan
10 deelnemers uit het buitenland / minimaal 16 teams waarvan minimaal 4 teams
uit het buitenland)
Voorwaarden:
- Het evenement/toernooi wordt (mede)georganiseerd door de sportvereniging die de
subsidie aanvraagt.
- Per vereniging wordt per jaar voor één toernooi subsidie beschikbaar gesteld.
Er wordt dus bijvoorbeeld geen subsidie beschikbaar gesteld voor een toernooi op
regionaal niveau en later in het jaar voor een toernooi op provinciaal niveau.


Subsidie voor sportevenementen
Breed toegankelijk en laagdrempelige sportevenementen die tot doel hebben de lokale
bevolking te stimuleren om meer te gaan bewegen komen in aanmerking voor subsidie
(bijvoorbeeld wandel- en fietstochten).
Voor evenementen, waarbij bij de beoordeling van de aanvraag wordt ingeschat dat het
evenement kostendekkend is, wordt een stimuleringsbijdrage van € 50 beschikbaar gesteld
(min of meer een sponsorbijdrage).
Overige evenementen zullen per geval bekeken worden en de aanvragen zullen ter
besluitvorming worden voorgelegd aan het college.

Subsidie voor algemeen bindende activiteiten
Voor algemeen bindende sportieve activiteiten voor alle leden (bijvoorbeeld een familiedag /
gymuitvoering) wordt € 100 beschikbaar gesteld.
Voorwaarden:
- De activiteit wordt georganiseerd door een sportvereniging
- Deelname / bezoek aan de activiteit is opengesteld voor niet-leden
- Per vereniging wordt er per jaar voor één activiteit subsidie beschikbaar gesteld.

3.

Kadervorming en vrijwilligersbeleid

Subsidie voor kader en vrijwilligers
Er kan een bijdrage beschikbaar worden gesteld in de kosten van een opleiding / cursus die
door vrijwilligers wordt gevolgd ter verbetering van het functioneren van de vereniging. Er
kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de volgende cursussen / opleidingen:
 EHBO – cursus,
 Trainerscursus,
 Scheidsrechtercursus,
 Opleiden bestuurskader,
 Sociale Hygiëne,
 Themabijeenkomst voor vrijwilligers
Er zal een bijdrage van 50% in de daadwerkelijk gemaakte kosten (minus inkomsten van
voorliggende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de bond) worden verleend met een maximum
van € 200 per jaar per vereniging. Vrijwilligersuren en reiskosten zijn niet subsidiabel.

4.

Algemene voorwaarden

Om voor een sportsubsidie in aanmerking te komen zijn de volgende algemene voorwaarden
opgenomen:
 Alleen (sport)verenigingen die lichamelijk (licht)intensieve activiteiten aan haar leden
aanbieden kunnen voor een sportsubsidie in aanmerking komen.
 Alleen (sport)verenigingen die (statutair) gevestigd zijn in de gemeente Kollumerland c.a.
komen voor een subsidie in aanmerking. Een uitzondering wordt gemaakt voor de
gehandicaptensport- verenigingen .
 Subsidie wordt alleen verstrekt als de activiteit is bedoeld voor mensen die woonachtig
zijn in de gemeente Kollumerland c.a.
 Slechts die verenigingen komen voor subsidie in aanmerking die door het gehele jaar
heen activiteiten voor hun leden aanbieden. Uitgangspunt daarbij is een periode van
minimaal 40 weken.
 Deze sportstimuleringsregeling is niet van toepassing op semi-beroepssport,
schoolsport en bedrijfssport.
 De verdeling van gelden vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst. Bij mogelijk
overschrijding van het totale beschikbare subsidiebudget zal de aanvraag worden
geweigerd tenzij er sprake is van een “Prestatie, jubilea of kampioenschap”. Hiervoor
zullen dan aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld door het college van
burgemeester en wethouders.
 Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de in deze regeling bepaalde
voorwaarden.
Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de heer M.J. Pander, tel.nr. 0511458932 of via e-mail: m.pander@kollumerland.nl.

