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Betreft: Hulp bij aanvragen subsidie voor Hengelose sportverenigingen 
 
 
Geacht college,  
 
Onlangs heeft onze fractie kennis genomen van de nieuwe subsidieregeling van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze subsidieregeling biedt amateur-sportverenigingen de mogelijkheid tot 
het aanvragen van extra subsidies die zij kunnen investeren in hun accommodaties en voorzieningen. Er is in 
totaal 87 miljoen euro beschikbaar, maar hiervoor geldt wel dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst 
wordt verdeeld totdat de totale subsidie volledig is vergeven. (Bron: Staatscourant 2018, nr. 40859) 
 
Hengelo wil zich in de toekomst profileren als topsportstad en gezien de faciliteiten die in Hengelo zijn, behoort 
dit zeker tot de mogelijkheden. Met deze extra subsidies kunnen ook de Hengelose amateur-sportverenigingen 
mogelijk een financiële impuls ontvangen om hun faciliteiten te verbeteren. Anderzijds kunnen zij ook hiermee 
ook hun maatschappelijke functie versterken en sporten aantrekkelijk en bereikbaar te houden voor alle 
inwoners van Hengelo. 
 

Vraag: Is het college op de hoogte van deze nieuwe subsidieregeling? Zo ja, welke acties heeft u 
hierin genomen? Zo nee, bent u bereid hier actie in te ondernemen en dit actief bij de 
sportverenigingen onder de aandacht te brengen? 

 
Sportverenigingen missen vaak de kennis en ervaring, maar ook de tijd, als het gaat om vinden van 
subsidiepotjes en het aanvragen van de subsidies. Subsidies zijn in dit geval niet alleen belangrijk voor 
individuele sportverenigingen, maar dragen bij aan een sportiever Hengelo. En dat is wat wij als topsportstad 
willen! 
  

Vraag: Is het college bereid om de Hengelose sportverenigingen op korte termijn (gezien de 
subsidieregeling op=op) actief te ondersteunen bij het aanvragen van subsidies en de 
administratieve taken die dit met zich mee brengt? Mocht het college hier al een bijdrage in 
leveren, hoe ziet die bijdrage eruit? 

 
Wij kijken uit naar het antwoord op onze vragen.  
 
 
Namens Lokaal Hengelo, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeffrey Scholten 

 


