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Opmerkingen m.b.t. de regeling
Hieronder zijn aanvullende criteria voor de verstrekking van subsidies voor de breedtesport
opgenomen. Deze sluiten aan bij de kaders van de Algemene Subsidie Verordening (ASV) van de
gemeente en het vigerend beleid zoals vastgesteld bij besluitvorming en in beleidsnota’s
(doelstellingen).
Grondslagen
1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 4
2. Gemeentewet, art.149
3. Algemene Subsidie Verordening Velsen (ASV)
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
1.geen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerkingtreding
01-02-2012

Terugwerkende
kracht

Betreft

Ontstaansbron:
datum ondertekening;
bron bekendmaking

Nieuwe regeling

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. college

Inwerkingtreding:
datum ondertekening;
bron bekendmaking

Voorstel
gemeenteraad
19-01-2012

het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen;

b. organisatie

een rechtspersoon, of een ander door het college
geacht organisatorisch kader, die zich ten doel stelt
om zonder winstoogmerk en zonder financiële
vergoedingen voor de deelnemers sportactiviteiten te
verrichten (amateursport);

c. (sport-)subsidie

een aanspraak op financiële middelen door de
gemeente verleend met het oog op bepaalde (sport-)
activiteiten van de aanvrager;

d. breedtesport

sportbeoefening op amateurbasis met uitzondering van
topsport die toegankelijk is voor alle burgers, in
georganiseerd verband (bijv. sportvereniging), of nietof anders georganiseerd;
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e. ASV

de algemene subsidieverordening van de gemeente
Velsen;

f. bevoegde leiding

een sportleider of trainer die in het bezit is van een
diploma verleend door een instelling die erkende
sporttechnische opleidingen of cursussen geeft;

g. actieve leden

contributie betalende leden die de sportactiviteiten van
de organisatie beoefenen;

h. project

sportactiviteit(en) die zich uitstrekt(ken) over een
periode van ten hoogste 4 jaren en waarmee beoogd
wordt een of meerdere doelgroepen die nog niet of
minder deelnemen aan sportactiviteiten, het sporten te
stimuleren en/of mogelijk te maken;

i. deskundigheidsbevordering (sportkader)

bevordering van deskundigheid van het bestuurlijk
en/of sporttechnisch kader van de sportorganisatie;

j. sportpromotie

het bevorderen van de bekendheid van een bepaalde
tak van sport in Velsen, sport in het algemeen en/of
het vergroten van naamsbekendheid van Velsen door
middel van sportevenementen met een bovenlokale,
regionale of (inter-) nationale betekenis.

Artikel 2 Bevoegdheden
1. De raad stelt jaarlijks in het kader van de begrotingbehandeling het budget vast dat voor de
sportsubsidies beschikbaar is.
2. Het college is bevoegd tot het nemen van alle besluiten ter uitvoering van deze verordening.
Artikel 3 Grondslag voor verstrekking sportsubsidies
1. De sportsubsidies hebben betrekking op de beoefening van breedtesport zoals
gereglementeerd door de sportbonden en de Nederlandse Sport Federatie (NOC* NSF).
2. Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van de stimulering, versterking en ondersteuning
van jeugdsport, sportkader, gehandicaptensport, sportevenementen/toernooien,
(school)sportactiviteiten en projecten, jubileumactiviteiten en sportactiviteiten voor bepaalde
doelgroepen.
Artikel 4 Algemene voorwaarden
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een organisatie te voldoen aan de
voorwaarden van de ASV, alsmede:
1. De organisatie is statutair gevestigd in de gemeente Velsen en heeft hier ook de feitelijke
vestigingsplaats.
2. Met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd wordt een verhoging van de
sportdeelname en/of vergroting of verbetering van het bestaande sportaanbod in Velsen
gerealiseerd. Sportevenementen kunnen (mede)als doel hebben de tak van sport te promoten
en de naamsbekendheid van de gemeente te bevorderen.
3. De activiteiten dienen plaats te vinden binnen de gemeente Velsen.
4. Minimaal 50% van de actieve leden dient woonachtig te zijn in Velsen en dienen activiteiten
in belangrijke mate ten goede te komen aan de bewoners van Velsen.
5. De subsidieaanvraag wordt vergezeld van een gedetailleerde omschrijving (aard, omvang,
locatie, doelgroep van de activiteiten) en een begroting.
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Artikel 5 Subsidieplafond
1. Aan de subsidie kan een maximum per organisatie worden verbonden in relatie tot het
beschikbare budget van de sportsubsidies in het geheel of per subsidiesoort.
2. Wanneer ten gevolge van het aantal subsidieaanvragen het budgetplafond wordt overschreden
wordt het subsidiebedrag per aanvrager verhoudingsgewijs in relatie tot het subsidiebedrag
gekort.
3. Voor de subsidies ten aanzien van sportevenementen, (school-)sportactiviteiten, sportprojecten
en sport voor specifieke doelgroepen geldt het principe “op volgorde van binnenkomst”.
Artikel 6 Aanvraag, verlening en vaststelling sportsubsidie
1. Voor de aanvraag om een subsidie wordt gebruik gemaakt van een door het college
vastgesteld formulier.
2. Als een organisatie voor de eerste keer subsidie aanvraagt, voegt zij een exemplaar van de
oprichtingsakte, de statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel als bijlagen toe aan
de aanvraag.
3. Subsidie tot € 10.000,- wordt gelijktijdig verleend en vastgesteld, tenzij in de beschikking
door het college anders wordt beslist.
4. De verantwoording wordt geacht plaats te vinden bij de aanvraag van de subsidie, zoals in
artikel 6.3 van deze verordening.
5. Het college kan bepalen dat ook andere dan de in artikel 4.5, artikel 6.2 of in de afzonderlijke
subsidiesoorten van deze verordening bedoelde gegevens en bescheiden worden overlegd.
6. In geval van verlening van de subsidie kan tevens worden bepaald of en op welke wijze
voorschotten worden verstrekt.
7. Het college kan de aanvraag (gedeeltelijk) weigeren indien naar haar oordeel sprake is van
onredelijke kosten.
Artikel 7 Criteria subsidie jeugdsport
1. De subsidie voor jeugdsport is bestemd voor de binnensport, de zwemsport en de structurele
indooractiviteiten van overige takken van sport.
2. De aanvraag heeft betrekking op de sportdeelname van jeugd tot en met 12 jaar en jeugd 13
t/m 17 jaar.
3. De grondslag van de subsidie is een bedrag per (Velsens) jeugdlid; per categorie
sportverenigingen zijn de bedragen (peil 2012):
- gymnastiek € 15,- overige binnensport, zwemsport en denksport € 5,- waterpolo competitie/toernooien jeugd: € 50,- per uur (aanvullend op bedrag per lid)
- indoor-afdeling buitensport € 5,- voor jeugdleden van 13 t/m 17 jaar een extra bedrag van € 5,4. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van het aantal jeugdleden op
peildatum 31 december van het voorafgaande kalenderjaar.
5. Bij de aanvraag dient de sportvereniging een genummerde ledenlijst, gesplitst in de
categorieën 0-12 en 13-17 jaar, van het voorafgaande jaar mee te sturen met daarop de leeftijd,
geboortemaand en woonplaats.
6. De subsidieaanvraag wordt uiterlijk op 1 mei ingediend.
7. De subsidieaanvraag gaat vergezeld van:
a. een jeugdbeleidsplan
b. een lijst waaruit blijkt dat de aanvrager gediplomeerd en bevoegd technisch kader inzet ten
behoeve van de begeleiding van jeugdleden en -teams.

Artikel 8 Criteria sportkadersubsidie
1. De aanvraag heeft betrekking op een erkende opleiding (NOC*NSF) gericht op het (technisch)
leidinggeven/trainen aan jeugdleden, het bestuurlijk kader en erkende opleidingen voor
vrijwilligers, e.d.
2. De vergoeding bedraagt 50% van de goedgekeurde kosten met een maximum van € 150,00
per persoon en € 600,00 per vereniging (4 personen) per jaar.
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3. De aanvraag voor een sportkadersubsidie moet minimaal 3 maanden voor aanvang van de
opleiding of cursus worden ingediend.
4. Uitbetaling van het subsidiebedrag vindt achteraf plaats na beëindiging van de
cursus/opleiding en na toezending van een kopie van het diploma en betalingsbewijzen.

Artikel 9 Criteria gehandicaptensportsubsidie (aangepaste sport)
1. Subsidie kan worden verstrekt aan Velsense sportorganisaties voor de kosten van
sportactiviteiten die zich in het bijzonder richten op verstandelijk en/of lichamelijk
gehandicapten, of chronisch zieke mensen.
2. De organisatie stuurt bij de aanvraag het laatste jaarverslag van de organisatie mee.
3. Velsense - en niet-Velsense sportorganisaties met individuele leden woonachtig in Velsen
komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van sportbeoefening van € 95,-- per
persoon per jaar.
4. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van het aantal leden op
peildatum 31 december van het voorafgaande kalenderjaar.
5. Bij de aanvraag dient de sportvereniging een genummerde ledenlijst van het voorafgaande jaar
mee te sturen met daarop de leeftijd, geboortemaand en woonplaats.
6. De subsidieaanvraag wordt uiterlijk op 1 mei ingediend.

Artikel 10 Criteria subsidie sportevenementen/- toernooien
1. De aanvraag heeft betrekking op een bijdrage in de kosten van evenementen en activiteiten

2.
3.
4.
5.

6.

voor de breedtesport (amateursport) gehouden in Velsen, die een bijzonder karakter dienen te
hebben en niet terugkerend, wekelijks of periodiek plaatsvinden (bijvoorbeeld niet een eigen
jaarlijks toernooi).
Organisaties komen voor maximaal 1 activiteit per jaar in aanmerking voor een subsidie in
deze categorie.
De subsidie bedraagt maximaal € 750,- per jaar en is mede afhankelijk van inhoud, omvang en
kosten van de activiteit.
Aanvragen voor subsidie moeten minimaal 3 maanden van te voren worden ingediend.
De subsidieontvanger dient zelf zorg te dragen voor eventuele vergunningen die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de activiteiten.
De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit ten behoeve van de sportpromotie in de
(lokale) media te publiceren en deze minimaal 4 weken van te voren aan te melden voor
vermelding op de websites van de gemeente en het sportloket.

Artikel 11 Criteria subsidie schoolsportactiviteiten
1. De aanvraag heeft betrekking op een bijdrage in de kosten van de organisatie van interscolaire
sportactiviteiten, -toernooien, sportclinic’s en voor overige samenwerkingsverbanden voor
sport en bewegen van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Velsen.
2. Organisaties komen voor maximaal 1 activiteit per (school-)jaar in aanmerking voor een
subsidie in deze categorie met uitzondering van programma’s met clinics,
kennismakingslessen, e.d.
3. Subsidie wordt verstrekt aan schoolactieve (sport)verenigingen die een aanbod doen van
minimaal 16 contacturen op jaarbasis, een aanbod dat aansluit bij de onderwijssituatie, bij
voorkeur verzorgd wordt in de schoolomgeving en begeleid wordt door deskundig kader.
4. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,- per activiteit per (school-)jaar.
5. Ten behoeve van de schoolsportactiviteiten in dit kader, wordt aan de organisatie in principe
de gemeentelijke sportaccommodatie gratis ter beschikking gesteld.
6. Aanvragen voor subsidie moeten minimaal 3 maanden van te voren worden ingediend.
7. De aanvraag wordt geweigerd indien de aanvrager tijdens de activiteiten neveninkomsten kan
behalen, bijvoorbeeld in de vorm van kantineopbrengsten.
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Artikel 12 Criteria subsidie sportprojecten en sport voor doelgroepen
1. De aanvraag heeft betrekking op een bijdrage in de kosten voor buitengewone activiteiten en
projecten op het gebied van sportstimulering, bijvoorbeeld sportactiviteiten in Velsen voor een
wijk of aan specifieke doelgroepen zoals 55+ sportgroepen, mensen met een beperking of
chronische ziekte (aangepaste sport), probleemjongeren, allochtonen.
2. Organisaties komen voor maximaal 1 activiteit per jaar in aanmerking voor een subsidie in
deze categorie.
3. De subsidie bedraagt maximaal € 750,- per jaar en is mede afhankelijk van inhoud, omvang
en kosten van de activiteit.
4. Aanvragen voor subsidie moeten minimaal 3 maanden van te voren worden ingediend.
5. Bij een sportproject dient minimaal één maand voor de start een gespecificeerde opgave
gedaan te worden van de kosten en baten en de deelnemersgroep.
6. De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit ten behoeve van de sportpromotie in de
(lokale) media te publiceren en deze minimaal 4 weken van te voren aan te melden voor
vermelding op de websites van de gemeente en het sportloket.

Artikel 13 Criteria subsidie jubileumactiviteiten sportorganisaties
1. De aanvraag heeft betrekking op een bijdrage in de kosten van bijzondere (sport-)activiteiten
in het kader van een formeel jubileum van een sportvereniging.
2. De subsidie bedraagt bij een jubileum van 10 jarig bestaan: € 50,- ; 25 jaar: € 125,- ; 50 jaar: €
250,- ; 75 jaar: € 375,- en 100 jaar: € 500,3. De subsidie is niet bestemd voor bijdragen in de kosten van recepties, feesten, e.d.
4. Aanvragen voor subsidie moeten minimaal 3 maanden van te voren worden ingediend.
5. De subsidieontvanger dient zelf zorg te dragen voor eventuele vergunningen die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de activiteiten.
6. De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit ten behoeve van de sportpromotie in de
(lokale) media te publiceren en deze minimaal 4 weken van te voren aan te melden voor
vermelding op de websites van de gemeente en het sportloket.
Artikel 14 Hardheidsclausule
Het college kan, in bijzondere gevallen, artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of
daarvan afwijken, voor zover toepassing van deze artikelen, gelet op het belang van de aanvrager of
subsidieontvanger, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.
Artikel 15 ASV
De bepalingen van de ASV zijn van toepassing op deze regeling, voor zover daarvan in deze
verordening niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Artikel 16 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2012. Met ingang van deze datum vervallen alle
voorafgaande regelingen op het gebied van sportsubsidies m.u.v. van de subsidiesoorten Jeugdsport en
Gehandicaptensport. Deze blijven in stand tot en met 31 december 2012.
Artikel 17 Overgangsrecht
1. Sportsubsidies die zijn verleend voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening
worden geacht verleend te zijn op basis van deze verordening.
2. Aanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening worden
beoordeeld op basis van deze verordening, tenzij de huidige subsidieregeling een gunstiger
resultaat biedt.
3. In afwijking van het gestelde in lid 2 geldt voor de jeugdsport- en gehandicaptensportsubsidie
zoals bedoeld in artikel 7 en 9 dat aanvragen die na inwerkingtreding van deze verordening
worden ingediend tot 1 januari 2013 worden beoordeeld op grond van de huidige regelingen
Jeugdsport en Gehandicaptensport.
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Artikel 18 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening sportsubsidies gemeente Velsen 2012”,

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 25 oktober
2011; gemeenteraad van 19 januari 2012.
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