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Onderwerp[JA1] 
Subsidie bijzondere sportevenementen 2016 
 
 
Beslispunten[JA2]: 

1. In het kader van de “subsidieregeling bijzondere sportevenementen 2008”voor het jaar 2016 aan 19 

 Organisaties subsidie te verlenen volgens het bijgevoegde verdelingsvoorstel; 

2. Een zevental subsidieaanvragen gedeeltelijk te honoreren op basis van art. 9 van de “subsidieregeling 

bijzondere sportevenementen 2008”. 

3. Een tweetal subsidieaanvragen af te wijzen, omdat deze niet voldoen aan de “subsidieregeling bijzondere 

sportevenementen 2008”. 

  

  

 [D3]  
 

 

Aanleiding 

Sportverenigingen, instellingen en stichtingen die in Amersfoort zijn gevestigd en lid zijn van een bij de 

NOC*NSF aangesloten sportbond kunnen op basis van de “subsidieregeling bijzondere sportevenementen 

2008” een aanvraag indienen voor een bijdrage in de kosten van de organisatie van een bijzonder evenement 

in Amersfoort. In art. 1 van de subsidieregeling is opgenomen wat er onder een bijzonder sportevenement 

wordt verstaan: 

 

- nationale c.q internationale kampioenschappen voor de hoogste afdeling van de desbetreffende tak 

van sport; 

- wedstrijden, toernooien, demonstraties, waaraan nationale of internationale topteams c.q topatleten 

deelnemen; 

- wedstrijden, toernooien, demonstraties, die een éénmalig karakter hebben en van een dermate hoog 

niveau zijn, dat men kan spreken van een belangrijke propagandistische waarde voor de 

betreffende tak van sport. 

    

In totaal hebben 21 organisaties een aanvraag ingediend voor 26 bijzondere sportevenementen. In bijlage 1 

is een overzicht met alle sportorganisaties en evenementen opgenomen.  Voor meer dan de helft van de 

evenementen is ook in voorgaande jaren een aanvraag ingediend. St. Racing Team Holkerveen, Badminton 

Amersfoort Noord, ttv Hoogland, attc Over ’t Net, Boxing A’80en Gym XL dienden dit jaar voor het eerst 

een subsidieaanvraag in.   

BEOOGD EFFECT 
Het stimuleren van bijzondere sportevenementen in de gemeente Amersfoort. 
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ARGUMENTEN 
- Van de 26 aanvragen zijn er twee afgewezen. De aanvragen van Onderwatersportvereniging Aqua-

holic en attc Over ’t Net zijn afgewezen omdat ze niet voldoen aan de omschrijving van een 

“bijzonder evenement” zoals dat in art. 1 van de regeling is vastgesteld. 

- Een zevental subsidieaanvragen zijn gedeeltelijk afgewezen omdat er posten (bijv. kosten buffet, 

lunches, medailles/prijzen) waren opgenomen die niet voor subsidie in aanmerking komen op basis 

van weigeringgronden opgenomen in art. 9 van de subsidieregeling. 

KANTTEKENINGEN 
De subsidieaanvraag moet voor 15 december, voorafgaande aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt, 

worden ingediend. De beschikking hierop maken wij uiterlijk 15 maart van het jaar waarop de aanvraag 

betrekking heeft bekend. Om deze reden verlenen wij in 2016 voor in ieder geval één evenement de 

subsidie na het plaatsvinden van de betreffende evenement. Het betreft het Nieuwjaarstoernooi van 2 

januari 2016 van ZPC Amersfoort. Voor 2 andere evenementen die in maart worden georganiseerd zou dat 

ook kunnen gelden: KNZB Challenger van ZPC Amersfoort en Optiekwedstrijd 50 meter van ASV Prins 

Hendrik88. 

FINANCIËN 
Voor de “subsidieregeling bijzondere sportevenementen 2008” is binnen het programma sport voor 2016 

het subsidieplafond vastgesteld op €54.300,-. De sportorganisaties hebben samen voor €113.697,- subsidie 

aangevraagd, waarvan €105.164,- subsidiabel is. 

 

 

Kosten of opbrengsten in € Dekking kosten in € Dekking vastgelegd in 

 

       €  54.300,- 

 

 

    €  54.300,- 

 

Programma sport 

 

 

De totale subsidiabele kosten passen niet binnen het beschikbare budget voor bijzondere sportevenementen, 

waardoor we conform artikel 3 lid 2 van de regeling een verdeelsleutel van 51,6 % per aanvraag hanteren. 

Dit betekent dat de aanvragers 51,6 % van het totale subsidiabele bedrag verleend krijgen.  

 

De subsidie wordt in eerste instantie verleend en vervolgens op basis van eindafrekening vastgesteld. 

COMMUNICATIE  
Algemene berichtgeving over de verstrekking van de subsidie wordt gepubliceerd in Stadsberichten en op 

de website van ASF en in handen gegeven aan de Citymarketeer. 

Wij vragen de sportorganisaties om in communicatie uitingen over het betreffende evenement op te nemen 

dat het evenement ‘mede mogelijk is gemaakt door de gemeente Amersfoort’ met daarnaast plaatsing van 

het gemeentelogo. 

VERVOLGSTAPPEN  
De verenigingen lichten we via een beschikking in over het besluit omtrent hun subsidieaanvraag 

waarna zij zorg dragen voor de uitvoering van het ingediende plan. Na het indienen van de verantwoording 

en goedkeuring daarvan ontvangen de sportverenigingen de subsidie op hun bankrekening. 

 

 

 

 
 

Bijlage [JA11]: 
- Verdelingsvoorstel subsidieaanvragen bijzondere sportevenementen 2016 

- Kalender evenementen 
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