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1. Subsidiebepalingen
Het stimuleringsbudget vormt een belangrijk sturingsinstrument bij het verwezenlijken van beleidsdoelen uit
het programma Inclusief Sporten en Bewegen in het grotere geheel van het landelijk gesloten Sportakkoord.
Het programma Inclusief Sporten en Bewegen schrijft een aantal aandachtsgebieden voor in het kader van de
uitvoering van de plannen behorende tot het stimuleringsbudget. Ook stelt het programma Inclusief Sporten
en Bewegen beleidsregels vast over het doel, de inhoud en de omvang van het stimuleringsbudget.
Het stimuleringsbudget kan aangevraagd worden door sport- en beweegaanbieders die op basis van behoefte
aanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen voor inclusieve doelgroepen. Deze inclusieve doelgroepen
relateren direct aan de achterban van de partijen uit de Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’
(NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Sportkracht 12, MEE NL, John Blankenstein Foundation,
Stichting Life Goals, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Fonds Gehandicaptensport, Nationaal Ouderenfonds en Bas
van de Goor Foundation). Meer informatie over deze alliantie is te vinden
op: https://www.allesoversport.nl/Sportakkoord/inclusief-sporten-en-bewegen/.
De sport- en beweegaanbieders vragen het budget bijvoorbeeld aan om een samenwerking met
revalidatiecentrum, zorgcentrum, wijkcentrum, verzorgingstehuis, vluchtelingcentrum op te zetten. Of voor
het aanschaffen van specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook
valt te denken aan het verbeteren van het promoten van de sport- en beweegactiviteiten voor inclusieve
doelgroepen.
Het stimuleringsbudget kan alleen worden verstrekt indien aan de criteria van het format (doel en inhoud) is
voldaan en met instemming van de lokaal of regionaal contactpersoon vanuit gemeente, sportbedrijf of
sportservice én een contactpersoon van de betreffende sportbond. Alleen aanvragen die aan bovenstaande
bepalingen voldoen worden in behandeling genomen door de NOC*NSF-beoordelingscommissie[1] Inclusief
Sporten en Bewegen. De NOC*NSF beoordelingscommissie doet de beoordeling om deze aanvraag wel of niet
toe te kennen.
De volgende voorwaarden[2] gelden na toekenning van het stimuleringsbudget:
de sport- en beweegaanbieder is verplicht om het verantwoordingsformulier, met daarin o.a. een korte
beschrijving van de uitvoering, een foto en citaat gerelateerd aan de inzet van het stimuleringsbudget,
aan te leveren.
de sport- en beweegaanbieder is bereid om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan regionale of
landelijke bijeenkomsten op verzoek van NOC*NSF;
de sport- en beweegaanbieder is bereid om good practices en learnings te ontsluiten;
De bijdrage wordt verder onvoorwaardelijk verstrekt. Dit betekent dat na toekenning de sport- en
beweegaanbieder, op eerder genoemde voorwaarden na, geen verantwoording hoeft af te dragen aan
NOC*NSF. Het onvoorwaardelijke karakter van het stimuleringsbudget zorgt ervoor dat sport- en
beweegaanbieders minder last hebben van bureaucratie en minder tijd aan administratieve lasten ervaren.
Ook maakt het de aanvraagprocedure eenvoudig en transparant te hanteren voor zowel de sport- en
beweegaanbieder als de subsidieverstrekkende.
2. Beoordelingsprocedure
Het stimuleringsbudget dat beschikbaar is voor het uitbreiden en versterken van sport- en beweegaanbod
wordt uitgekeerd via NOC*NSF en is maximaal €850,- (inclusief btw) per sport- en beweegaanbieder.
1. NOC*NSF stelt een aanvraagformat op om sport- en beweegaanbieders te versterken, met bijbehorende
voorwaarden, zoals cofinanciering, gebruik makend van de set aan goede voorbeelden en werkzame
elementen voor sport- en beweegaanbieders.

2. De lokaal of regionaal contactpersoon vanuit gemeente, sportbedrijf, sportservice of sportbond brengt
sport- en beweegaanbieders op de hoogte van de mogelijkheid om gebruik te maken van het
stimuleringsbudget.
3. De sport- en beweegaanbieder gebruikt het aanvraagformat om een plan in te dienen om het sportaanbod
te versterken of te vernieuwen, en vraagt hierbij ondertekening van de lokaal of regionaal contactpersoon
vanuit gemeente, sportbedrijf of sportservice én een contactpersoon van de betreffende sportbond. Deze
ondertekening van de aanvraag is verplicht. De instemming staat garant voor de kwaliteit van de aanvraag.
4. De NOC*NSF-beoordelingscommissie beoordeelt het plan op vooraf overeengekomen criteria en controleert
de ondertekening.
4.1 Indien de NOC*NSF beoordelingscommissie het plan als onvoldoende beoordeelt of de ondertekening niet
klopt, dan wordt maximaal één keer schriftelijk en één keer telefonisch feedback gegeven aan betreffende
sport- en beweegaanbieder.
4.2 Indien de NOC*NSF beoordelingscommissie het plan als voldoende beoordeelt dan wordt de aanvraag
toegekend en wordt de aanvrager en ondertekenaars hiervan per mail op de hoogte gesteld.
5. De Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ en het ministerie van VWS worden per kwartaal
geïnformeerd over de voortgang van het stimuleringsbudget. Op verzoek informeren we de lokaal of regionaal
contactpersoon vanuit gemeente, sportbedrijf, sportservice of sportbond over de voortgang van het
stimuleringsbudget.
Aantallen en verdeling stimuleringsbudget:
Voor de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2021 is een totaalbudget van maximaal
€123.250,- beschikbaar. Indien het budget eerder dan 31 december 2021 is uitgeput, is er geen mogelijkheid
meer tot aanvragen van het stimuleringsbudget.
Sport- en beweegaanbieders kunnen maximaal €850,- aanvragen. Dit bedrag kan naar behoefte ook lager
liggen. In bovenstaande berekeningen is ervan uitgegaan dat alle sport- en beweegaanbieders €850,aanvragen. In de praktijk verwachten we niet dat alle sport- en beweegaanbieders €850,- aanvragen. Het
resterende bedrag komt altijd ten goede aan het totaalbudget, waar sport- en beweegaanbieders aanspraak
op kunnen maken.
Sport- en beweegaanbieders kunnen in de periode t/m 31 december 2021 eenmalig maximaal €850,aanvragen.
3. Criteria
De aanvraag van de sport- en beweegaanbieder moet gericht zijn op:
1. het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
2. het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
3. het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod
Maximaal een derde deel van het budget mag besteed worden aan het aanschaffen van sportmateriaal.
Indien in de aanvraag meer dan een derde deel van het budget voor het aanschaffen van sportmateriaal
begroot wordt, heeft NOC*NSF het recht om de aanvraag niet toe te kennen.
Sport- en beweegaanbieders kunnen in de periode t/m 31 december 2021 eenmalig maximaal €850,aanvragen.
1. Uitgangspunten versterken en/of vernieuwen van het sport en beweegaanbod:
lokaal en/of regionaal wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande samenwerkingen;
zorgen voor een passende samenwerking met o.a. andere sport- en beweegaanbieders en partijen uit
de buurt, en fondsen;
de behoeften en mogelijkheden van de (potentiële) sporter staat voorop;
het gaat om de sociale, praktische, en financiële toegankelijkheid van de sport;
samen sporten wanneer samen kan, apart sport organiseren wanneer nodig;
aandacht voor voortzetting (borging) na inzet stimuleringsbudget.
2. Doelgroep:
Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische
achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen.
3. Het verhogen van de sportdeelname:
Om de ambitie om meer mensen in beweging te krijgen waar te maken, geven we ter inspiratie onderstaand
een aantal voorbeelden van sport- en beweegaanbod in het kader van inclusief sporten en bewegen.
Deze voorbeelden kunnen gebruikt worden in de aanvraag.
[1] Bestaande uit medewerkers van de afdeling sportparticipatie van NOC*NSF
[2] De sport- en beweegaanbieder kan dus worden bevraagd op inhoud en resultaten voor het project. Hiervoor is een
format beschikbaar.

Akkoord
Ik heb het gehele formulier gelezen, begrepen, en ga akkoord met de voorwaarden
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Aanvraagformulier Stimuleringsbudget
Algemene gegevens sport- en beweegaanbieder (club, vereniging, stichting, etc.)
Naam sport- en beweegaanbieder:
Sport:

<maak uw keuze>

Entiteit sport- en beweegaanbieder:
Postadres:
Postcode:
Plaats:

<maak uw keuze>

Gemeente:

<maak uw keuze>

Provincie:

<maak uw keuze>

Email:
Website:

http://

Nummer KvK
Rekeningnummer (IBAN):
Ten name van:
Plaats

<maak uw keuze>

Contactgegevens aanvrager:
Naam contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon aanvraag:
E-mail contactpersoon aanvraag:

Test formulier...

Contactgegevens lokaal of regionaal contactpersoon vanuit gemeente, sportbedrijf of
sportservice:
Let op: er is instemming nodig voor deze aanvraag!
Naam contactpersoon:
Organisatie:
Functie
Gemeente:

<maak uw keuze>

Provincie:

<maak uw keuze>

Telefoon:
E-mail:

Contactgegevens sportbond:
Let op: er is instemming nodig van de sportbond voor deze aanvraag (indien het gaat om het versterken van
het sportaanbod van een van de bij NOC*NSF aangesloten bonden)!

Naam contactpersoon:
Bond:

<maak uw keuze>

Functie:
Telefoon:
E-mail:
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Beschrijving van de aanvraag
De aanvraag van de sport- en beweegaanbieder moet gericht zijn op:
1. het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
2. het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
3. het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod
We raden sterk aan om maximaal een derde van het budget te besteden aan het aanschaffen van
sportmateriaal. Sport- en beweegaanbieders kunnen in de periode t/m 31 december 2021 eenmalig maximaal
€850,- aanvragen.
Let op: Onderstaande vragen zijn verplicht om de aanvraag voor het stimuleringsbudget te voltooien. Indien
één of meerdere punten niet past in jullie aanvraag moet dit toegelicht worden.

1. Geef een beknopte omschrijving van
de aanvraag (maximaal 100 woorden):

(0 tekens)

2. Beschrijf hoe het sport-en
beweegaanbod versterkt of vernieuwd
wordt (maximaal 100 woorden):

(0 tekens)

3. Beschrijf hoe de doelgroep bereikt
wordt (vraaggericht) (maximaal 100
woorden):

(0 tekens)

4. Beschrijf hoe de deelname van de
doelgroep verhoogt wordt (maximaal
100 woorden):

(0 tekens)

5. Kies de doelgroep die het dichts bij

Ouderen

jou aanvraag past en beschrijf deze
kort:

Mensen met een beperking
Kwetsbare mensen
LHBTI+
Mensen met een laag inkomen

5.1. Geef een korte toelichting van de
doelgroep:

6. Vink aan met welke aandachtspunten rekening wordt gehouden (en voeg indien van toepassing
documenten toe):
Lokaal en/ of regionaal wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande samenwerkingen;
Zorgen voor een passende samenwerking met o.a. andere sport- en beweegaanbieders en partijen uit de
buurt en fondsen;
De behoefte en mogelijkheden van de (potentiële) sporter staat voorop;
De sociale, praktische, financiële toegankelijkheid van de sport;
Samen sporten wanneer samen kan, apart sport organiseren wanneer nodig;
Aandacht voor voortzetting (borging) na inzet stimuleringsbudget.
Voeg eventueel een begeleidend document
toe:

7. Begroting (+ eventuele cofinanciering die aan het
stimuleringsbudget gekoppeld is):

(0 tekens)
Totaalbedrag van deze aanvraag:

Akkoord
Ik heb het gehele formulier gelezen,
begrepen en alles naar waarheid ingevuld:
Ik registreer me als sport- en
beweegaanbieder op het platform voor clubs.
Dit platform is van NOC*NSF en de
gezamenlijke sportbonden. (In de
bevestigingsmail ontvangt u een
registratielink.):

Element toevoegen

