Voorwaarden en regelingen aanvraag sportsubsidie gemeente Aa en Hunze
1. Stimulering sportdeelname:
Voor een sportstimulering jeugd (0-17 jaar), ouderen (55 jaar en ouder), gehandicapten en
chronisch zieken, alsook activiteiten die tot doel hebben mensen met obesitas te bereiken
wordt een subsidie van € 250,-- beschikbaar gesteld.
Voorwaarden:
• De activiteit wordt georganiseerd door een sportvereniging
• Deelname aan de activiteit is bij voorkeur ook voor niet-leden
2. Activiteiten en prestaties
Subsidie voor toernooien: Het subsidiebedrag bedraagt € 250,--.
Voorwaarden:
• Het toernooi wordt georganiseerd door de sportvereniging die de subsidie aanvraagt
• Per vereniging wordt per jaar voor één toernooi subsidie beschikbaar gesteld.
Subsidie voor sport- en bewegingsevenementen
Breed toegankelijk en laagdrempelige sportevenementen die tot doel hebben de bevolking te
stimuleren om meer te gaan bewegen komen in aanmerking voor subsidie van € 250,--..
Voor evenementen, waarbij de beoordeling van de aanvraag wordt ingeschat dat het
evenement kostendekkend is, wordt een waarderingsbijdrage van € 100,-- beschikbaar
gesteld.
Voorwaarden:
• De activiteit wordt georganiseerd door een sportvereniging
• Deelname aan de activiteit bij voorkeur ook door niet-leden
3. Samenwerking
Voor verenigingen die beleid en activiteiten op het gebied van samenwerkingsvormen kan
een bijdrage beschikbaar worden gesteld.
Voorwaarde:
• bij de ontwikkeling van het beleid wordt een beroep gedaan op de expertise van
Sport Drenthe
• als de samenwerking uitmondt in concrete activiteiten kan een subsidie van maximaal
€150,-- beschikbaar worden gesteld.
4. Behoud en werving vrijwilligers
Er kan een bijdrage beschikbaar worden gesteld in de kosten van activiteiten,
opleiding/cursus die door vrijwilligers worden gevolgd ter verbetering van het functioneren
van de vereniging.
Er zal een bijdrage van 50% in de daadwerkelijk gemaakte kosten (minus inkomsten van
voorliggende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de bond of cursussen via Sport Drenthe of
Steunpunt Vrijwilligerswerk) worden verleend met een maximum van € 500,-- per jaar.
Vrijwilligersuren en reiskosten zijn niet subsidiabel.

5. Behoud en werving (nieuwe) leden
Er kan een bijdrage beschikbaar worden gesteld in de kosten van activiteiten van € 150,-ten behoeve van behoud en werving van (nieuwe) leden.
Voorwaarde:
• bij de ontwikkeling van de activiteiten wordt een beroep gedaan op de expertise van
Sport Drenthe
Overige criteria voor subsidieverlening
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•
•
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de organisatie is een vereniging met een volledige rechtsbevoegdheid en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
de activiteiten van de organisatie hebben sport en bewegen als doel
de organisatie heeft geen winstoogmerk
de organisatie vraagt aan haar deelnemers een eigen bijdrage
door de organisatie worden activiteiten uitgevoerd voor, met of door inwoners van Aa
en Hunze
de activiteiten vinden plaats binnen de grenzen van de gemeente en zijn toegankelijk
voor inwoners van Aa en Hunze. Voor organisaties die hun activiteiten gedwongen
buiten de gemeentegrenzen dienen te organiseren omdat de faciliteiten binnen Aa en
Hunze ontbreken kan door het college een uitzondering worden gemaakt
de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dragen bij aan de uitvoering van
en passen in (een onderdeel van) het gemeentelijk sportbeleid
de organisatie steunt voornamelijk op eigen inkomsten en eigen bijdragen van leden
of deelnemers
jaarlijks zijn er vier data waarvoor een subsidieverzoek kan worden ingediend, te
weten: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Voor iedere termijn is ¼ deel van het
subsidiebudget beschikbaar
verenigingen moeten zijn aangesloten bij een landelijke erkende sportbond of
sportkoepel

