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Subsidiebeleidsregels Sport 2019 
 

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht; 

 

 Gelet op afdeling 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 4 van de Algemene 

subsidie Verordening Sliedrecht (ASV); 

 Gelet op de door de raad vastgestelde Sportnota Sliedrecht 2019 en verder 

 

 

BESLUIT 

 

Vast te stellen de volgende beleidsregels: 

 

Subsidiebeleidsregels sport 2019   

 

 

Artikel 1: Begripsbepaling 
 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 

a. Organisatie: een vereniging, stichting, natuurlijk persoon, informele sportgroep of 
rechtspersoon die zich als hoofddoel stelt om voor iedereen toegankelijke sport- en 

beweegactiviteiten aan te bieden;  
b. Sportvereniging: een Sliedrechtse sportvereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die als 

voornaamste activiteit, al dan niet in competitieverband, aan haar leden gelegenheid biedt het 
hele jaar door sport te beoefenen, die is aangesloten bij één of meerdere door het NOC*NSF 

erkende sportbond, die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die geen mensen bij 

voorbaat uitsluit van lidmaatschap en die ten minste één jaar bestaat;  
c. Kwetsbare groepen: groepen inwoners met een (verhoogde kans op) beweegachterstand 

zoals mensen met een beperking en kwetsbare ouderen; 
d. Jeugdlid: sportend, contributie betalend lid van een sportvereniging in de leeftijd van 4 tot en 

met 18 jaar 

e. Schoolsporttoernooi: een sportwedstrijd georganiseerd in afstemming met de gemeente 
waarbij (meerdere) scholen welke gevestigd zijn in Sliedrecht actief betrokken worden en 

waarvan de organisatie in handen ligt van een sportvereniging; 
 

 

Artikel 2: Algemeen 

 

a. Deze beleidsregels zijn gebaseerd op: 

 De Algemene wet bestuursrecht, afdeling 4.2.; 

 De Algemene Subsidieverordening Sliedrecht; 

 Sportnota Sliedrecht 2019 en verder. 

 

b. Voor het verstrekken van subsidies is de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2017 en 

zijn de algemene subsidiekaders uit de Subsidiebeleidsregels Sociaal 2018 van toepassing.  

 

c. Deze beleidsregels zijn van toepassing op activiteitensubsidies en structurele 

prestatiesubsidies voor sportverenigingen en organisaties uit Sliedrecht op het gebied van 

sport en bewegen. 
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Artikel 3: Grondslag van subsidie 

 

Subsidies in het kader van sport en bewegen worden verstrekt ten behoeve van de volgende ambities 

uit de Sportnota Sliedrecht 2019 en verder: 

 

a. Alle inwoners van Sliedrecht hebben de mogelijkheid om hun leven lang te kunnen sporten en 

bewegen 

 In Sliedrecht is een passend sport en beweegaanbod aanwezig  

 Het sportaanbod wordt gegeven door gediplomeerd trainers  

 Het sportaanbod in Sliedrecht is inzichtelijk en vindbaar voor onze inwoners 

 Inwoners ervaren geen drempels om deel te nemen aan sportactiviteiten 

 

b. Sportverenigingen in Sliedrecht zijn toekomstbestendig en in staat om een maatschappelijke 

rol te vervullen 

 Sportverenigingen zijn geïnformeerd over actuele ontwikkelingen  

 Sportverenigingen worden ondersteund met betrekking tot knelpunten 

 Jaarlijks wordt er een sportontmoeting georganiseerd 

 Jaarlijks wordt vanuit de gemeente waardering uitgesproken voor sportprestaties  

 Sportverenigingen, onderwijs en organisaties werken waar kan samen 

 

c. De sportinfrastructuur is functioneel, kwalitatief op orde en duurzaam 

 Onze sportaccommodaties voldoen aan de gebruikerswensen 

 De sportvoorzieningen in Sliedrecht zijn toekomstbestendig en toegankelijk  

 Onze openbare ruimte nodigt inwoners uit om te bewegen 

 Alle (gemeentelijke) sportaccommodaties in Sliedrecht zijn in 2020 rookvrij 

 

 

Artikel 4: Subsidievoorwaarden 

 

a. De sportactiviteiten zijn gericht op breedtesport, niet op topsport; 

b. De sportactiviteiten worden op niet commerciële basis aangeboden; 

c. De sportvereniging zorgt voor een veilige sportomgeving en houdt zich aan de wettelijke en 

gemeentelijke richtlijnen; 

d. De sportvereniging geeft bij het indienen van een subsidieaanvraag aan welk beleid ze 

hanteren bij betalingsachterstanden van jongeren;  

e. Sportverenigingen met een eigen sportaccommodatie treffen waar mogelijk 

duurzaamheidsmaatregelen;  

f. Het college kan nadere afspraken over prestaties en aanvullende voorwaarden vaststellen in 

de subsidiebeschikking die elke subsidieontvanger krijgt na toekenning van de subsidie. 

 

 

Artikel 5: Maximaal subsidiebedrag 

 

Het verleende subsidiebedrag voor een boekjaar is het maximale subsidiebedrag;  
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Artikel 6: Weigerings- en intrekkingsgronden 

 

Het college kan naast het bepaalde in de artikelen 4:25, 4:35 en 4:48 van de Awb en artikel 11 van de 

Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2017 subsidie weigeren, lager vaststellen of intrekken 

indien: 

 

a. De aanvrager een organisatie of sportevenementorganisator is met winstoogmerk; 

b. De aanvrager ook zonder subsidie over de benodigde gelden, hetzij uit eigen middelen of uit 

middelen van derden kan beschikken om de kosten van zijn activiteiten te dekken;   

 

 

Artikel 7: Verdeling middelen subsidie 

 

Bij de verdeling van de beschikbare gelden over door organisaties georganiseerde activiteiten wordt 

uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

a. Aanvragen voor activiteitensubsidies worden op volgorde van binnenkomst beslist; 

b. De subsidies worden op individuele basis bepaald op basis van noodzaak en alternatieven. 

 

Artikel 8: Hardheidsclausule 

a. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van deze 

beleidsregels, in die gevallen waarin de beleidsregels niet voorziet of de toepassing van een of 

meer bepalingen van deze beleidsregels zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard. 

b. In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college. 

 

Artikel 9: Inwerkingtreding 

 

a. Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking. Subsidieaanvragen voor het 

boekjaar 2020 en verder worden vanaf deze inwerkingtreding beoordeeld en beschikt op basis 

van deze beleidsregels. 

b. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregels worden de geldende 

subsidiebeleidsregels 2010 ingetrokken 

 

 

Artikel 10: Overgangsbepaling 

 

Indien toepassing van deze beleidsregels voor de lopende subsidieontvangers bij een vervolg 

aanvraag nadelig uitvalt ten opzichte van toepassing van de subsidiebeleidsregels 2010 zal een 

redelijke afbouwregeling worden getroffen. 

 

 

Artikel 11: Citeertitel 

 

De beleidsregels worden aangehaald als 'subsidiebeleidsregels sport 2019'. 
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In Sliedrecht is een passend sport en beweegaanbod aanwezig  

Doelen 
 Het aanbod voor kwetsbare doelgroepen continueren en versterken 
 Samenwerking tussen sportverenigingen en organisaties stimuleren 

Doelgroep Kwetsbare groepen 

Activiteit Organiseren van sportactiviteiten voor kwetsbare doelgroepen 

Type subsidie Activiteitensubsidie  

Subsidiabele 

activiteiten 

 Organiseren van een toernooi of clinic 

 Opstarten van een structurele activiteit 

Maximale bijdrage € 500 per activiteit (maximaal 6 activiteiten in totaal) 

Voorwaarden 

 Er vindt samenwerking plaats tussen gemeente, lokale verenigingen 

en/ of organisaties 
 Indien de activiteit voor een langere termijn is, moet deze op den duur 

zelf kunnen voortbestaan zonder subsidie  
 De sportactiviteiten worden georganiseerd voor kwetsbare 

doelgroepen en zijn vrij en openbaar toegankelijk 

 

In Sliedrecht is een passend sport en beweegaanbod aanwezig  

Doel 
In elke wijk in Sliedrecht organiseren inwoners sportactiviteiten, aansluitend bij 
hun wensen en behoeften 

Doelgroep Alle inwoners van Sliedrecht 

Activiteit Het organiseren van sportactiviteiten in het dorp door inwoners van Sliedrecht 

Type subsidie Activiteitensubsidie  

Subsidiabele 
activiteiten 

 Het huren van sportattributen 

 Vergoeding van leges 

 Drukkosten 

Maximale bijdrage € 300 per activiteit 

Voorwaarden 

 De sportactiviteiten worden georganiseerd voor inwoners van 

Sliedrecht en zijn vrij en openbaar toegankelijk 

 De activiteit draagt bij aan ontmoeting en verbinding tussen 
verschillende groepen inwoners uit de buurt, wijk of dorp 

 Het initiatief kan op steun rekenen bij inwoners uit de buurt, wijk of 
dorp 

 Indien de activiteit voor een langere termijn is, moet deze op den duur 

zelf kunnen voortbestaan zonder subsidie  
 De sportactiviteiten worden georganiseerd onder begeleiding van een 

gekwalificeerd begeleider 
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In Sliedrecht is een passend sport en beweegaanbod aanwezig  
 

Doelen 

 Sportactiviteiten vinden plaats in sportaccommodaties die kwalitatief 

op orde zijn 
 Ondersteuning van sportverenigingen 

Doelgroep Alle inwoners van Sliedrecht 

Activiteiten 
Een tegemoetkoming in de huurkosten van plaatselijke sportaccommodaties 

voor sportverenigingen  

Type subsidie Structurele prestatiesubsidie  

Subsidiabele 
activiteiten 

40% vergoeding van de huurkosten van een plaatselijke sportaccommodatie 

met een maximumsubsidiebedrag of een vastgesteld bedrag per vereniging als 
tegemoetkoming in de kosten van de huur van bronbad de Lockhorst en het 

zwembad van ASVZ  

Maximale 

bijdrage 

Accommodaties: Maximumsubsidiebedrag 1 
De Stoep - grote zaal  €                          6.583,00  

De Stoep - kleine zaal  €                          1.220,00  

De Valk - grote zaal  €                          3.244,00  
De Valk - gymnastiekzaal  €                          2.108,00  

Het Crayenest - gymnastiekzaal  €                          2.270,00  
De Sprong - gymnastiekzaal  €                          2.270,00  

Sporthal de Lockhorst  €                          5.741,00  
Grienden  €                          2.160,00  

Sporthal de Basis  €                          6.583,00  

Havana  €                          2.160,00  
IJsclubgebouw de Vriendschap  €                          2.160,00  

Sportcomplex Thorbeckelaan  €                          2.310,00  
 

Vereniging Maximumsubsidiebedrag 

Door Water Fit - regulier  €                        20.000,00  

Door Water Fit - therapiezwemmen  €                          2.500,00  

Moby Dick  €                          3.000,00  

Stichting 't Vlot  €                          2.500,00  

  
 

Voorwaarden 

Indien een vereniging een clubgebouw gebruikt welke tot stand gekomen is 
met de medewerking van een gemeentelijke subsidie, wordt bij de berekening 

van de subsidie geen subsidie vertrekt in de kosten van huur van dit 
clubgebouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Indien de huurtarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties geïndexeerd worden, worden de 

   maximumsubsidiebedragen evenredig geïndexeerd.  
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Het sportaanbod wordt gegeven door gediplomeerd trainers  

Doelen 

 Inwoners met een beperking kunnen gebruik maken van de 

sportvoorzieningen in ons dorp 

 Sportactiviteiten zijn van kwalitatief goede aard en vinden plaats in 
een veilige sportomgeving 

 Ondersteuning van sportverenigingen  

Doelgroep Kwetsbare groepen 

Activiteit 
Een vaste bijdrage voor een gediplomeerd trainer bij een sportvereniging ter 
begeleiding van een G-team/ mensen met een beperking.  

Type subsidie Activiteitensubsidie  

Subsidiabele 
activiteiten 

Het trainen of begeleiden van mensen met een beperking tijdens 
sportactiviteiten 

Maximale bijdrage € 250 per sportvereniging (maximaal 6 activiteiten in totaal) 

Voorwaarden 
 De trainer is in het bezit van een diploma of licentie, afgegeven door 

de desbetreffende sportbond 

Opmerking 

Voor een subsidie voor een gediplomeerd trainer van een G- team dienen per 

situatie afzonderlijke afspraken gemaakt te worden. Dit betreft maatwerk en is 
onder andere afhankelijk van de doelgroep, de toegevoegde 

(maatschappelijke) waarde en hoe het zich verhoudt met een ander aanbod. 

 

 

Het sportaanbod wordt gegeven door gediplomeerd trainers  

Doelen 

 Sportactiviteiten van kwalitatief goede aard welke plaats vinden in een 

veilige sportomgeving  

 Ondersteuning van sportverenigingen 

Doelgroep Leden van sportverenigingen 

Activiteit Een bijdrage voor een gediplomeerd trainer bij een sportvereniging 

Type subsidie Structurele prestatiesubsidie  

Subsidiabele 

activiteiten 

25% vergoeding in de kosten van een sporttrainer, tot een maximum van  

€ 1.815 per trainer  

Voorwaarden 
 De trainer is in het bezit van een diploma of licentie, afgegeven door 

de desbetreffende sportbond 
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Inwoners ervaren geen drempels om deel te nemen aan sportactiviteiten 

Doelen 

 Het continueren en vergroten van sportdeelname van de jeugd 

 Het contributiegeld voor de jeugd bij sportverenigingen is betaalbaar 

 Sportactiviteiten van kwalitatief goede aard welke plaats vinden in een 
veilige sportomgeving  

 Ondersteuning van sportverenigingen 

Doelgroep Jeugd 

Activiteiten Een bijdrage aan het contributiegeld per actief jeugdlid 

Type subsidie Structurele prestatiesubsidie  

Subsidiabele 
activiteiten 

5% vergoeding per actief jeugdlid 

 

 

Inwoners ervaren geen drempels om deel te nemen aan sportactiviteiten 

Doelen 

 Het continueren en vergroten van sportdeelname van de jeugd 

 De samenwerking tussen sportverenigingen en onderwijs bevorderen 
en versterken 

 Sportactiviteiten van kwalitatief goede aard welke plaats vinden in een 
veilige sportomgeving 

Doelgroep Jeugd 

Activiteiten 

Organiseren van sportactiviteiten voor de jeugd door sportverenigingen in 

samenwerking met het onderwijs (eventueel met behulp van de 

combinatiefunctionaris) 

Type subsidie Activiteitensubsidie 

Subsidiabele 
activiteiten 

 Organiseren van schoolsporttoernooien  
 Het geven van sportlessen op school 

Maximale bijdrage € 500 per schooltoernooi/ activiteit (totaal van zes activiteiten) 

Voorwaarden 

 De trainer is in het bezit van een diploma of licentie, afgegeven door 

de desbetreffende sportbond 
 De sportactiviteiten worden gegeven naast het reguliere 

bewegingsonderwijs 
 Er vindt samenwerking plaats tussen gemeente, lokale verenigingen 

en/ of organisaties 

 

 


