
Uitvoeringsregeling Sportstimulering 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort,  

 

Overwegende: 

 

dat het gewenst is sport- en beweegaanbieders gedurende het gehele jaar te ondersteunen met subsidie voor 

activiteiten die een bijdrage leveren aan de sportdoelstellingen van de Sportnota 2017+ ‘Meer met sport’.  

 

Gelet op  

- artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Zandvoort, 

- Raadsstuk  ‘Sportnota 17+ ‘Meer met sport’ d.d. 12 oktober 2017 (2017/09/000262), 

 

besluit vast te stellen de volgende regeling: 

 

Uitvoeringsregeling Sportstimulering 

 
Artikel 1. Begripsomschrijving 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

1. College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zandvoort 

2. Algemene subsidieverordening (ASV): de huidige Algemene Subsidieverordening gemeente Zandvoort 

3. Breedtesport: sport die door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op amateurbasis 

4. Kader: trainers, bestuurders, scheidsrechters, officials 

5. Sport- en beweegaanbieder: organisatie of vereniging waarbij het aanbieden van sport en/of bewegen de 

hoofdactiviteit is. 

 

Artikel 2. Doelstelling 
Het doel van de regeling is het verhogen van de sportdeelname en/of het versterken van sport- en 
beweegaanbieders die een bijdrage leveren aan het sportieve klimaat in Zandvoort. 
 

Artikel 3. Doelgroep  

1. De subsidie wordt verstrekt aan sport- en beweegaanbieders. 

2. Natuurlijke personen kunnen alleen aanvragen in een samenwerkingsverband met een rechtspersoon. 

 

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten 

1. De subsidie is een impuls voor het opstarten van een nieuwe activiteit of een activiteitenreeks. De 
volgende activiteiten komen in aanmerking: 
a. sport- of beweegactiviteiten, aanvullend op het bestaande aanbod:  
b. activiteiten om vrijwillige inzet te stimuleren of kader te versterken bij sport- en beweeg- aanbieders; 
c. ledenwerfactiviteiten. 
d. activiteiten die de duurzaamheid van sportaccommodaties stimuleren, zodat de sportaccommodaties 

voor verschillende doelgroepen geschikt zijn. 
2. Het college kan besluiten voor andere dan de hierboven vermelde activiteiten subsidie te verstrekken 

voor zover deze bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de subsidie genoemd in artikel 2. 

 



Artikel 5. Nadere voorwaarden  
De aanvraag moet de gemeente Zandvoort overtuigen dat de activiteit bijdraagt aan een of meerdere van de 
ambities opgenomen in de Sportnota 17+ Meer met sport. Dit houdt in:  

1a.       Sport voor iedereen in Zandvoort.  
 Van jong tot oud en van bewoner tot toerist kunnen gebruik maken van de activiteit, binnen of buiten 

een sportvereniging. Het gaat hierbij om vraaggericht aanbod. Ook activiteiten om een sportaanbieder 
vitaal te maken of houden, komen in aanmerking. 

b. Sport als maatschappelijke waarde inzetten. 
De laagdrempelige activiteit is gericht op kwetsbare burgers en stimuleert sociale participatie en eigen 
kracht. Door samen te werken met maatschappelijke partners wordt de activiteit ingezet bij 
participatietrajecten, als meerwaarde bij gezondheidspreventie of als communicatiestrategie om in 
contact te komen met specifieke doelgroepen. Naast de activiteit zijn de sociale aspecten en contacten 
minstens zo belangrijk, bijvoorbeeld als middel tegen eenzaamheid en voor connecties op de 
arbeidsmarkt. 

c. Economische kansen van sport benutten. 
 De activiteiten dragen bij aan toerisme en/of economie van Zandvoort, bijvoorbeeld ter promotie van 

Zandvoort of het trekken van bezoekers. Een side event bij een Zandvoorts evenement kan een optie 
zijn. 

d. Sportaccommodaties op niveau. 
 De activiteiten stimuleren de duurzaamheid van sportaccommodaties, zodat de sportaccommodaties 

voor verschillende doelgroepen geschikt zijn, bijvoorbeeld aanpassingen ten behoeve van  topsporters, 
recreatieve sporters of G-sporters.  

e. Sport optimaliseren in de openbare ruimte 
De activiteiten vinden plaats in de openbare ruimte, zodat inwoners worden uitgenodigd om 
sportief/actief te worden met de voordeur als uitgangspunt. 

2. Subsidie voor een activiteit kan eenmalig worden aangevraagd en heeft geen structureel karakter. 
3. De activiteiten vinden plaats in Zandvoort.  

 

Artikel 6. Subsidieplafond 

Het subsidieplafond voor de breedtesportactiviteiten is als volgt: 
2018:  € 15.000,- per jaar 
2019:  € 22.500,- per jaar 
2020:  € 30.000,- per jaar 
2021:  € 30.000,- per jaar 
vanaf 2022: € 30.000,- per jaar 
  

Artikel 7. Subsidiebedrag 

De subsidie bedraagt maximaal € 4.000,- per aanvraag. Subsidies kunnen worden ingediend totdat het 

subsidieplafond is bereikt.   

 

Artikel 8. Weigeringsgronden 

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de ASV wordt de subsidieaanvraag in ieder geval geweigerd 

indien: 

a. niet wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden of –criteria zoals genoemd in deze uitvoeringsregeling 

b. het betreffende subsidieplafond voor dat jaar is bereikt. 

  

Artikel 9. Procedure voor het indienen van een aanvraag en beslistermijn 

1.   Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend 

2. De aanvrager dient de aanvraag in met een door het college vastgesteld aanvraagformulier dat juist en 

volledig ingevuld en ondertekend is.  

3. De aanvrager voegt ten minste bij het aanvraagformulier:  

a. Een beschrijving van het initiatief en het doel wat hiermee bereikt gaat worden.  
b. Een beschrijving van het ontstaan van het initiatief.  
c. De eventuele samenwerkingspartners.  
d. Een opgave van financieringsbronnen.  
e. Een begroting.  
f. Een beschrijving van het plan, voorzien van een planning op maximaal 4 pagina’s.  



 

Artikel 10. Beoordeling van de aanvragen/criteria voor de beoordeling  

1.  De subsidieaanvraag wordt in behandeling genomen onder voorwaarde dat de aanvraag voldoet      

     aan de eisen uit de uitvoeringsregeling. 

2.  Er wordt advies ingewonnen bij de Sportraad. 

3.  Subsidie wordt verleend op volgorde van ontvangst van volledig ingediende aanvragen, zoals is    

     bedoeld in artikel 9. Wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie     
     aan te vullen, geldt de dag waarop die aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst van de  
     volledig ingediende aanvraag. 
4.  Indien bij het toekennen van een aanvraag het subsidieplafond wordt bereikt, wordt aan die   

     aanvraag maximaal het bedrag toegekend dat nog beschikbaar is zodat het subsidieplafond niet     

     wordt overschreden.  

 
Artikel 11. Betaling subsidie  
Na het besluit tot toekenning wordt aan de subsidieontvanger een voorschot verleend van 100% van het 
toegekende subsidiebedrag.  
 
Artikel 12. Verantwoording  
Uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van het project of de activiteiten dient de subsidieontvanger een 
inhoudelijk verslag in, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is vastgesteld, zijn uitgevoerd.  
 
Artikel 13. Slotbepalingen 
1. Deze regeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt in de Zandvoortse Courant, de 

gemeentelijke website en de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties.  
2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2018. 
3. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsregeling Sportstimulering’. 

  


