
Sport en Bewegen 
 

21. Sport - sportkennismaking 

Grondslag voor subsidie Cultuur en Recreatie 

Subsidievorm éénmalige subsidie 

Doel van de subsidie Sportverenigingen financieel ondersteunen bij het realiseren van het doel: 

(meer) inwoners (*) (meer) structureel aan het sporten en bewegen te krijgen 

en te houden 

(*) focus op mensen met een beperking en/of minder financiële draagkracht en 

jeugd 

Deze regeling sluit aan bij de kadernota Sport en Bewegen op het gebied van 

kwetsbare groepen, vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van 

sportverenigingen. 

Te subsidiëren activiteiten Er wordt subsidie verleend voor activiteiten op het gebied van 

sportkennismaking: 

 een nieuwe groep opzetten 

o een reeks bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 (en 10 voor sport met 

beperking) groepsbijeenkomsten  

o meer reeksen organiseren mag 

o de bijeenkomsten vinden niet als schoolactiviteit plaats 

o per uur wordt maximaal € 25,- (en € 35,- voor sport met beperking) + 

zaalhuur gesubsidieerd 

o de kennismakingsactiviteiten worden gratis aangeboden 

n.b. training met inloop komt niet in aanmerking voor subsidie 

 een evenement (met een onderdeel) sportkennismaking organiseren 

o u organiseert een evenement waar de nadruk ligt op sportkennismaking 

o per uur wordt maximaal € 80,- + zaalhuur gesubsidieerd 

 aanpassing in de (semi) openbare ruimte realiseren om sporten en 

bewegen te stimuleren (bijvoorbeeld routes) 

o 50% van de projectkosten met een maximum van € 2.000,- wordt 

gesubsidieerd 

Subsidieaanvraag 

voorwaarden 

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij 

de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de 

subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort 

daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die 

worden ingediend op grond van deze regeling. 

Subsidieaanvraag 

verplichtingen 

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag. 

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier. 

De aanvraag minimaal 4 weken voor aanvang indienen. 

Subsidieverlening/ 

verantwoording 

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling. 

 

Subsidieplafond Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Sport bedraagt € 74.241,- . De 

uitvoeringsregeling kent vier subthema’s waarvoor afzonderlijk de volgende 

subsidieplafonds gelden: 

 Sportkennismaking: € 15.000,- 

 Deskundigheidsbevordering: € 17.500,- 

 Sporten met een beperking mogelijk maken: € 26.741,- 

 Duurzaamheid: € 15.000,- 

De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 15 september 2022. Het 

subsidiebedrag is geïndexeerd met 1,03% 

Subsidieverdeling Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

Het subsidieplafond voor het substhema sportkennismaking geldt tot 15 

september. Daarna kan er vrijelijk tussen de subthema’s geschoven worden 

met inachtneming van het totale subsidieplafond en behandeling op volgorde 

van binnenkomst.  

Overige informatie De uitvoeringsregeling Sport bestaat uit drie onderdelen die samenhangen voor 

wat betreft budget en de verdeling daarvan. 

 



2 
 

 

22. Sport – deskundigheidsbevordering 

Grondslag voor subsidie Cultuur en Recreatie 

Subsidievorm éénmalige subsidie 

Doel van de subsidie Sportverenigingen financieel ondersteunen bij het realiseren van het doel: 

(meer) inwoners (*) (meer) structureel aan het sporten en bewegen te krijgen 

en te houden 

(*) focus op mensen met een beperking en/of minder financiële draagkracht en 

jeugd 

Deze regeling sluit aan bij de kadernota Sport en Bewegen op het gebied van 

kwetsbare groepen, vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van 

sportverenigingen. 

Te subsidiëren activiteiten Er wordt subsidie verleend voor deskundigheidsbevordering: 

  (bij)scholing voor trainer, coach, jury en scheidsrechters volgens de KSS 

niveau 1, 2 en 3 

 (bij)scholing voor het begeleiden van sporten en bewegen van (groepen) 

mensen met een beperking 

 bijscholing op het gebied van EHBO, sociale hygiëne, bestuur, veilig 

sportklimaat 

Voorwaarden: 

 subsidie kan worden aangevraagd voor opleidingen, (bij)scholingen en 

cursussen door verenigingsleden gedaan en afgesloten tussen 1 september 

2021 en 31 augustus 2022 

 de subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van een opleiding, 

cursus en/of (bij)scholing 

 de subsidie wordt achteraf verleend, dus nadat een diploma of certificaat 

is behaald 

 reis- en verblijfkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

Subsidieaanvraag 

voorwaarden 

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij 

de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de 

subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort 

daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die 

worden ingediend op grond van deze regeling. 

Subsidieaanvraag 

verplichtingen 

Zie de Asv hoofdstuk subsidieaanvraag. 

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier. 

U vraagt de subsidie voor 15 september 2022 aan. 

Subsidieverlening/ 

verantwoording 

Zie de Asv hoofdstuk subsidievaststelling. 

 

Subsidieplafond Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Sport bedraagt € 74.241,- . De 

uitvoeringsregeling kent vier subthema’s waarvoor afzonderlijk de volgende 

subsidieplafonds gelden: 

 Sportkennismaking: € 15.000,- 

 Deskundigheidsbevordering: € 17.500,- 

 Sporten met een beperking mogelijk maken: € 26.741,- 

 Duurzaamheid: € 15.000,- 

De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 15 september 2022.  

Indien op 15 september 2022 het subsidieplafond voor deskundigheids-

bevordering nog niet is bereikt, wordt het resterende bedrag ingezet voor de 

overige subthema’s.  

Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 1,03% 

Subsidieverdeling Aanvragen worden voor 15 september 2022 ingediend. 

Bij de subsidie voor deskundigheidsbevordering geldt dat indien het 

subsidieplafond voor deskundigheidsbevordering is bereikt en er op 15 

september 2022 geen geld meer kan worden ingezet vanuit de overige 

subthema’s, de subsidiebedragen naar evenredigheid worden gekort. 

Overige informatie De uitvoeringsregeling Sport bestaat uit drie onderdelen die samenhangen voor 

wat betreft budget en de verdeling daarvan. 
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23. Sport – sporten met een beperking mogelijk maken 

Grondslag voor subsidie Cultuur en Recreatie 

Subsidievorm éénmalige subsidie 

Doel van de subsidie Sportverenigingen financieel ondersteunen bij het realiseren van het doel: 

(meer) inwoners (*) (meer) structureel aan het sporten en bewegen te krijgen 

en te houden 

(*) focus op mensen met een beperking en/of minder financiële draagkracht en 

jeugd 

Deze regeling sluit aan bij de kadernota Sport en Bewegen op het gebied van 

kwetsbare groepen, vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van 

sportverenigingen. 

Te subsidiëren activiteiten Er wordt subsidie verleend voor activiteiten die sporten met een beperking 

(**) mogelijk maken. 

Voor subsidie komen in aanmerking, kosten op het gebied van: 

 huur accommodatie tijdelijk en structureel 

 materiaal 

 begeleiding tijdelijk en structureel 

 vervoer 

Subsidieaanvraag 

voorwaarden 

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij 

de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de 

subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort 

daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die 

worden ingediend op grond van deze regeling. 

Subsidieaanvraag 

verplichtingen 

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag. 

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier. 

De gemeente wil maatwerk leveren, daarom is (telefonisch) contact vooraf 

noodzakelijk. 

De vragen op het aanvraagformulier worden samen beantwoord en ingevuld 

om tot een afspraak te komen! 

Subsidieverlening/ 

verantwoording 

Zie de Asv hoofdstuk subsidievaststelling. 

 

Subsidieplafond Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Sport bedraagt € 74.241,- . De 

uitvoeringsregeling kent vier subthema’s waarvoor afzonderlijk de volgende 

subsidieplafonds gelden: 

 Sportkennismaking: € 15.000,- 

 Deskundigheidsbevordering: € 17.500,- 

 Sporten met een beperking mogelijk maken: € 26.741,- 

 Duurzaamheid: € 15.000,- 

De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 15 september 2022. Het 

subsidiebedrag is geïndexeerd met 1,03% 

Subsidieverdeling Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

Het subsidieplafond voor het substhema sporten met een beperking mogelijk 

maken geldt tot 15 september. Daarna kan er vrijelijk tussen de subthema’s 

geschoven worden met inachtneming van het totale subsidieplafond en 

behandeling op volgorde van binnenkomst.  

Overige informatie (**) Een beperking van een verenigingslid kan ervoor zorgen dat voor dezelfde 

sport op het hetzelfde niveau voor een vereniging een verschil in financiën 

ontstaat door behoefte aan extra begeleiding (kwantiteit en/of kwaliteit), 

aangepast materiaal, groepsgrootte versus accommodatie en (aangepast) 

vervoer. Doel van deze subsidie is om dat verschil zoveel mogelijk te beperken. 

De gemeente wil voor dit onderdeel maatwerk leveren daarom wordt u 

verzocht telefonisch contact op te nemen om gezamenlijk het formulier in te 

vullen. 

De uitvoeringsregeling Sport bestaat uit drie onderdelen die samenhangen voor 

wat betreft budget en de verdeling daarvan. 

 



4 
 

 

24. Sport – duurzaamheid 

Grondslag voor subsidie Cultuur en Recreatie 

Subsidievorm éénmalige subsidie 

Doel van de subsidie Sportverenigingen bewegen om middels energiebesparing bij te dragen aan 

duurzaamheid. 

Deze regeling sluit aan bij de kadernota Sport en Bewegen op het gebied van 

duurzaamheid en de Global Goals. 

Te subsidiëren activiteiten Er wordt subsidie verleend voor de aanschaf van middelen die bijdragen aan 

energiebesparing – zie de lijst met mogelijkheden bij overige informatie. 

Er wordt 50% gesubsidieerd met een maximum van € 500,- voor in 2022 

aangeschafte middelen. Een vereniging kan per jaar maximaal € 500,- subsidie 

aanvragen. 

Subsidieaanvraag 

voorwaarden 

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij 

de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de 

subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort 

daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die 

worden ingediend op grond van deze regeling. 

Subsidieaanvraag 

verplichtingen 

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag. 

U schaft de producten eerst aan 

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier. 

U voegt een kopie van de bon(nen) toe waarop de aangeschafte middelen op 

staan vermeld. 

Subsidieverlening/ 

verantwoording 

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling. 

 

Subsidieplafond Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Sport bedraagt € 74.241,- . De 

uitvoeringsregeling kent vier subthema’s waarvoor afzonderlijk de volgende 

subsidieplafonds gelden: 

 Sportkennismaking: € 15.000,- 

 Deskundigheidsbevordering: € 17.500,- 

 Sporten met een beperking mogelijk maken: € 26.741,- 

 Duurzaamheid: € 15.000,- 

De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 15 september 2022.  

Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 1,03% 

Subsidieverdeling Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

Het subsidieplafond voor het subthema duurzaamheid geldt tot 15 september. 

Daarna kan er vrijelijk tussen de subthema’s geschoven worden met 

inachtneming van het totale subsidieplafond en behandeling op volgorde van 

binnenkomst.  

Overige informatie De uitvoeringsregeling Sport bestaat uit vier onderdelen die samenhangen voor 

wat betreft budget en de verdeling daarvan. 

Lijst van mogelijke besparingsmiddelen: 

 tochtstrips en borstels 

 deurdrangers/veren 

 radiatorfolie/kozijnfolie 

 leidingisolatie 

 isolatieplaatmateriaal/op rol 

 radiatorventilator 

 slimme (klok)thermostaat 

 thermostatische radiatorkraan of thermostaatkraan 

 infraroodverwarming in incidenteel gebruikte ruimtes 

 thermostatische waterkraan 

 waterbesparende perlator/douchekop 

 ledlampen 

 lamp met bewegingssensor/melder 

 buitenverlichting op zonne-energie 

 bespaarstekker/master-slave 

 tijdklok/schakelaar 

 energieverbruiksmanager/meter 

 pompschakelaar vloerverwarming 

 aanschaf witgoed (nieuwe energie B-label) 

 waterzijdig inregelen installatie 

Neem bij twijfel contact op met de gemeente – afdeling sport 



5 
 

 

25.  Sport – FBK Games 

Grondslag voor subsidie Cultuur en Recreatie 

Subsidievorm jaarlijkse subsidie 

Doel van de subsidie De stichting FBK-Games in staat stellen om het topsportevenement FBK-Games 

in het FBK-stadion te organiseren en te promoten. 

Te subsidiëren activiteiten Gesubsidieerd worden de FBK-Games voor marketing en promotie en de 

organisatie van het topsportevenement 

Subsidieaanvraag 

voorwaarden 

In uw aanvraag komen PR/promotie/media, talentontwikkeling, verbinding met 

lokale initiatieven en kwetsbare doelgroepen aan bod. 

In overleg met de accountmanager FBK Games werkt u het beschikbaar stellen 

van vrijkaarten voor specifieke doelgroepen uit. 

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij 

de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de 

subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort 

daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvraag die 

worden ingediend op grond van deze regeling. 

Subsidieaanvraag 

verplichtingen 

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag. 

 

Subsidieverlening/ 

verantwoording 

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling. 

In het jaarverslag komen in ieder geval bezoekersaantallen, herkomst, 

mediaverslag en partijen waarmee wordt samengewerkt aan bod. 

Subsidieplafond Het subsidieplafond bedraagt € 65.000,- (zie tekst bij subsidieaanvraag 

voorwaarden) 

Subsidieverdeling Alleen de stichting FBK-Games/Global Sports kan een aanvraag doen. 

• € 50.000,- als bijdrage voor de financiering van het topsportevenement. 

• € 15.000,-  als bijdrage voor marketing en promotie van de FBK-Games, 

waardoor het evenement meer zichtbaar is in de stad/regio. 

Overige informatie Er is een separate subsidie beschikbaar voor de (inzet van de) 

combinatiefunctionaris FBK-breedtesport. Dit gaat via de 

combinatiefunctieregeling. Over de inzet worden - via de beschikking – 

afspraken gemaakt. 

 


