CVDR

Nr.
CVDR37071_1
12 december
2017

Officiële uitgave van Almere.

Nadere regels subsidies sportloket Almere 2010
Het college van burgemeester en wethouders van Almere;
Gelet op artikel 3, aanhef en onder h, en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Almere 2008;
BESLUIT:
Vast te stellen de Nadere regels subsidies sportloket Almere 2010.

NADERE REGELS SUBSIDIES SPORTLOKET ALMERE 2010
Arikel 1. Doel subsidies sportloket Almere
Doel van het verlenen van subsidies sportloket is verbetering van het sporttechnisch niveau van
sportverenigingen en verlening van bijdrage aan talentontwikkeling en niveau verbetering van de vereniging.

Artikel 2. Subsidieplafond
Op grond van artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van de Algemene subsidieverordening gemeente Almere 2008, stelt het college voor elk kalenderjaar het voor dat jaar geldende
subsidieplafond en de verdeelcriteria vast voor de diverse sportbudgetten. Het college verleent geen
subsidie voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 3. Algemene bepalingen
1.

Voor subsidie op grond van deze nadere regels komen in aanmerking sportverenigingen mits
deze
zijn gevestigd in Almere;
a.
volledige of beperkte rechtsbevoegdheid hebben;
b.
onderdeel zijn van een tak van sport die is aangesloten bij de NOC*NSF;
c.
geen professionele organisatie zijn.
d.

2.

Voor zover in deze nadere regels niet anders is bepaald, kunnen aanvragen het hele jaar door
worden ingediend.
Aanvragen worden ingediend bij een van gemeentewege voorgeschreven subsidieaanvraagformulier waarbij in afwijking van artikel 12, eerste lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Almere 2008 niet de aldaar vermelde stukken behoeven te worden overgelegd.
Subsidies die op grond van deze nadere regels worden verleend, worden voor 100% uitbetaald
en voor zover deze subsidies een bedrag van € 1.000 niet te boven gaan direct vastgesteld.
Enkel in geval de te verstrekken subsidie hoger is dan een bedrag van € 1.000 kan bij het desbetreffend subsidiebesluit een verantwoording worden gevraagd voor de besteding van de subsidie.

3.

4.
5.

Artikel 4. Subsidie sportopleidingen
Het college kan subsidie verlenen voor het volgen van kaderopleidingen breedtesport, gegeven
door algemeen erkende instituten of bondinstellingen om bestuursleden en sporttechnische leiding
de noodzakelijke vorming te geven voor de uitoefening van de (beoogde) taak van de genoemde
personen in de desbetreffende sportvereniging. De eerste € 50,00 wordt volledig vergoed, alles
daarboven wordt voor 1/3 deel vergoed (met een maximum van € 200,00 per deelnemer, inclusief
inschrijfkosten, boeken, etc.). Binnen het beschikbare budget wil het sportloket zoveel mogelijk
verenigingen ondersteunen. Daarom zal er niet meer dan €500,00 per jaar, per vereniging worden
vergoed. Per aanvraag zal worden beoordeeld of hier een uitzondering op gemaakt kan worden.
Bij de beoordeling zal rekening worden gehouden met de behoefte binnen de vereniging, eerdere
aanvragen en de tak van sport.

Artikel 5. Subsidie talentontwikkeling kernsporten
1.

1

Voor subsidie kernsport is elk jaar voor de jaren 2010, 2011 en 2012 een bedrag beschikbaar
van € 40.000 met als doel Almeerse sportverenigingen, die aantoonbaar al (bijna) op de
hoogste niveaus acteren, te stimuleren van een 8 naar een 9 te gaan. In geval er voor de
jaren 2011 en 2012 een lager bedrag beschikbaar is dan € 40.000, is het alsdan beschikbare
bedrag gelijk aan het voor het desbetreffende jaar bekend te maken subsidieplafond.
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2.

3.

4.

Aanvragen om subsidie dienen te zijn ontvangen vóór 1 juni 2010 en aanvragen voor de
jaren 2011 en 2012 vóór 1 april van dat jaar. Een aanvraag dient te zijn voorzien van een
onderbouwing van de talentontwikkeling waarvoor de subsidie wordt gevraagd.
Het college wijst voor de periode 2010 tot en met 2012 jaarlijks vier kernsporten aan waarvoor
per vereniging, die de desbetreffende sport beoefent, per jaar een maximum bedrag van €
10.000 aan subsidie kan worden verleend ten behoeve van talentontwikkeling. In geval van
een subsidieplafond is het maximum bedrag dat aan subsidie kan worden verleend gelijk
aan het bedrag van het subsidieplafond gedeeld door factor vier.
Het college zal bij de beoordeling welke kernsporten en sportverenigingen voor subsidieverlening in aanmerking komen de volgende criteria hanteren:
dichtheid sport (aantal verenigingen en participerende leden
a.
organisatorische basis/kracht verenigingen
b.
accommodaties en trainingsfaciliteiten
c.
ruimtelijke kracht en eigenheid Flevoland
d.
mogelijkheid voor organisatie evenementen
e.
de vereniging speelt bij de jeugd tot 18 jaar landelijk op het hoogste niveau of is hier
f.
één niveau van verwijderd
de subsidiebijdrage komt ten goede aan het collectief, een heel team, talentenklas
g.
en/of talentenschool.

Artikel 6. Subsidie menukaart sportloket
1.

2.

Voor de menukaart sportloket is elk jaar voor de jaren 2010, 2011 en 2012 een bedrag beschikbaar van € 30.000 met als doel Almeerse sportverenigingen de mogelijkheid te bieden
om hun niveau te verbeteren. In geval er voor de jaren 2011 en 2012 een lager bedrag beschikbaar is dan € 30.000, is het alsdan beschikbare bedrag gelijk aan het voor het desbetreffende jaar bekend te maken subsidieplafond.
Elke Almeerse sportvereniging kan per kalenderjaar een subsidie aanvragen ten behoeve
van maximaal twee van de drie hieronder aangegeven doeleinden/activiteiten:
a.
b.
c.

een financiële bijdrage voor het huren van extra zaalruimte ten behoeve van selectieteams ten bedrage van maximaal € 500
inkoop van één of twee videoanalyse(s)
masterclasses door specialisten die gericht kunnen zijn op tactiek, techniek, krachttraining of looptraining ten bedrage van maximaal € 300.

3.

De subsidie menukaart sportloket kan per sportvereniging niet vaker dan één keer per kalenderjaar worden verleend. Aanvragen om subsidie kunnen lopende het jaar worden ingediend.
In de aanvraag wordt vermeld voor welke doeleinden/activiteit(en) als bedoeld onder 2 de
subsidie wordt gevraagd en welk bedrag daarmee is gemoeid.

4.

Zodra per kalenderjaar een totaalbedrag van € 30.000 aan subsidie menukaart sportloket is
verleend dan wel tot het bedrag als vastgesteld bij subsidieplafond, worden aanvragen die
betrekking hebben op de resterende periode van dat kalenderjaar afgewezen. Aanvragen
kunnen overigens slechts worden ingediend in het kalenderjaar waarin de activiteit waarvoor
subsidie wordt aangevraagd, wordt gehouden.
Een sportvereniging die voor enig jaar in het kader van talentontwikkeling kernsporten een
subsidie heeft ontvangen, komt voor dat jaar niet in aanmerking voor een subsidie menukaart
sportloket.

5.

Artikel 7 Hardheidsclausule
Het college kan afwijken van het bepaalde in deze nadere regels indien toepassing ervan zou leiden
tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 8 Vervallen artikelen
De artikelen 5 en 6 vervallen per 1 januari 2013 maar blijven bestaan voor zo ver dat voor de afwikkeling van verleende en vastgestelde subsidies noodzakelijk is.

Artikel 9 Inwerkingtreding
Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag waarop deze bekend zijn gemaakt onder
gelijktijdige intrekking van de nadere regels voor de sportsubsidies sportloket Almere 2009.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Almere, d.d. 27 april 2010
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burgmeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,
A.J. Grootoonk A. Jorritsma-Lebbink

3

Cvdr 2017 nr. CVDR37071_1

12 december 2017

