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Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van de sport Berkelland
2010
De raad heeft een motie aanvaard. Deze motie stelt dat er een meer stimulerende werking dient uit te
gaan van de Beleidsregel subsidiëring sport Berkeland 2006. Dit geldt met name voor de onderdelen
kader en kadervorming.
Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland, ter uitvoering
van de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2006 (ASV), en op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht vast te stellen de:
“Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van de sport Berkelland 2010”

Artikel 1
Deze beleidsregel is een nadere uitwerking van de ASV.

Artikel 2
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Leden zijn natuurlijke personen die op de voor de subsidie van toepassing zijnde peildatum lid
zijn van de vereniging en contributie verschuldigd zijn aan de vereniging.
Jeugdleden zijn natuurlijke personen die op bovengenoemde peildatum de leeftijd van 18 jaar
nog niet bereikt hebben.
Kaderkosten zijn kosten van jeugdtrainers en/of trainers specifiek voor ouderenactiviteiten in de
vorm van salaris en/of vrijwilligersvergoedingen.
Kadervormingskosten zijn de kosten van cursussen gericht op de vrijwilligers die voor de vereniging
actief zijn en die zich bezighouden met: het geven van trainingen, begeleiding jeugdteams en activiteiten, bestuurszaken, beheer van de accommodatie (inclusief de kantine); kantinediensten,
ehbo en hartreanimatie.
Ouderenactiviteiten zijn specifieke activiteiten gericht op leden van 50 jaar en ouder.
Een vereniging heeft een regionaal karakter wanneer de vereniging niet gericht is op de gemeente
waar deze gevestigd maar op het grondgebied van meerdere gemeenten.
Accommodatiekosten zijn kosten die gemaakt worden voor het huren van sporthallen/gymnastieklokalen/zwembaden.
Normbedragen zijn vaste bedragen per eenheid, bijvoorbeeld per lid.

Artikel 3
1.

Voor een subsidie komen in aanmerking verenigingen die:
statutair gevestigd zijn in de gemeente Berkelland;
1.
zich in amateurverband bezighouden met de sportbeoefening;
2.
ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
3.
lid zijn van een bij de NOC*NSF aangesloten sportbond;
4.
per peildatum tenminste 20 contributiebetalende leden hebben;
5.
minimaal 2 boekjaren bestaan.
6.

2.

Het college kan afwijken van lid 1 van dit artikel als het een gehandicaptensportvereniging betreft
die een regionaal karakter heeft.

Artikel 4
Voor de vaststelling van de subsidie wordt gebruik gemaakt van het ledenaantal op 1 januari (peildatum)
van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar en de financiële gegevens die betrekking hebben op het
jaar 2 jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Als de vereniging met schooljaren werkt gaat het om het
schooljaar dat eindigt in het jaar 2 jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 5
Voor de berekening van de subsidie gelden de volgende grondslagen:
1.een bedrag per vereniging, afhankelijk van het aantal leden:
Bij 20 tot 50 leden € 250,00
Bij 50 tot 100 leden € 400,00
Bij 100 leden en meer € 500,00
een normbedrag per jeugdlid van € 9,00
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3.

een bedrag ten behoeve van jeugdtrainers en kadervorming gebaseerd op de werkelijke kosten
die zijn opgegeven bij de subsidieaanvraag.

Jaarlijks is er een budget beschikbaar ten behoeve van jeugdtrainers en trainers voor ouderenactiviteiten.
Dit bedrag wordt verdeeld op basis van de werkelijke kosten.
Subsidiabele kosten zijn:
de kosten van jeugdtrainers (salaris/vrijwilligersvergoeding);
·
de kosten van trainers specifiek voor ouderenactiviteiten (salaris/vrijwilligersvergoedingen);
·
Jaarlijks is er een budget beschikbaar ten behoeve van kadervormingskosten. Ook dit bedrag wordt
verdeeld op basis van de werkelijke kosten.
Subsidiabele kosten zijn:
de kosten van cursussen gericht op de vrijwilligers die voor de instelling actief zijn en die zich
·
bezighouden met: het geven van trainingen, begeleiding jeugdteams en -activiteiten, bestuurszaken,
beheer van de accommodatie (inclusief de kantine); kantinediensten, EHBO en hartreanimatie.
een normbedrag per lid van € 35,00 voor accommodatiekosten zwemverenigingen;
4.
in afwijking van lid 1, 2 en 3 ontvangen ijsverenigingen een normbedrag van € 500,00.
5.

Artikel 6
1.

De subsidie voor de VAS BRENG en Stichting Sport- en Spelinstuif Verstandelijk Gehandicapten
BRENG bestaat in afwijking van artikel 5 uit de volgende bestanddelen:
een bedrag gelijk aan 10% van de contributie- en donatieopbrengst van het jaar voorafgaande
a.
aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
een subsidie in de kosten van bevoegde leiding, gelijk aan ten hoogste 35% van de salarissen
b.
en sociale lasten van de trainers tot maximaal € 225,00;
een subsidie in de redelijkerwijs te maken reiskosten voor het deelnemen aan trainingen in
c.
verenigingsverband binnen het grondgebied van de vijf BRENG-gemeenten;
een bedrag gelijk aan ten hoogste 50% van de door burgemeester en wethouders goedged.
keurde kosten van huur van sportaccommodaties in het gebied van de vijf BRENG-gemeenten
(Borculo, Ruurlo, Eibergen, Neede en Groenlo).

2.

De subsidie bestaat voor de gehandicaptensportvereniging Hart in Beweging uit de bestanddelen
als genoemd in het eerste lid van dit artikel onder a., b. en d.

Artikel 7
De subsidie ten behoeve van de Stichting Paardrijden voor Gehandicapten in de Oost-Achterhoek is,
in afwijking van artikel 5, gelijk aan € 140,00 per in de gemeente Berkelland woonachtige deelnemer.

Artikel 8
De subsidie als bedoeld in de artikelen 5 en volgende van deze verordening wordt uitsluitend uitbetaald
ten behoeve van de in de gemeente Berkelland woonachtige deelnemers van de desbetreffende instellingen. De subsidie van de gemeente Berkelland wordt als volgt berekend: de subsidie wordt vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het totaal aantal leden van de betreffende instelling en de teller gelijk is aan het aantal in de gemeente Berkelland woonachtige leden van de instelling.

Artikel 9
1.

Het subsidieplafond voor subsidies die vallen onder deze beleidsregel is vastgesteld op
€ 149.700,00 onder te verdelen in de volgende deelbudgetten:
normbedragen: € 107.533,07
subsidiabele kaderkosten: € 25.250,00
subsidiabele kadervormingskosten: € 10.000,00
gehandicaptensport: € 6.200,00
Totale budget: € 148.983,07

2.

Overschrijdingen van het deelbudget gehandicaptensport worden ten laste gebracht van het
deelbudget voor normbedragen.
Wanneer het totale budget voor de subsidies die vallen onder deze beleidsregel wordt overschreden
worden alle subsidies gekort met het percentage van deze overschrijding.
Wanneer er sprake is van een overschot wordt dit overschot toegevoegd aan de reserve ten behoeve van investeringssubsidies op het terrein van de sport.

3.
4.

Artikel 10
Bij een aanvraag voor subsidie dient de aanvrager tevens de volgende bescheiden te overleggen:
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a.
b.
c.
d.

een exemplaar van de oprichtings- of stichtingsakte, de statuten en/of een exemplaar van het
huishoudelijk reglement;
een opgave van de bestuurssamenstelling;
de jaarrekening van het jaar gelegen 2 jaar voorafgaand aan het subsidiejaar;
Bij vervolgaanvragen kunnen de onder sub a genoemde bescheiden achterwege gelaten worden.

Artikel 11
Het college kan de subsidie vaststellen zonder voorafgaande beschikking tot verlening van de subsidie.

Artikel 12
-

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2010.
Met de in werking treding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel subsidiëring instellingen
op het terrein van de sport Berkelland 2006 ingetrokken.

Artikel 13
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van
de sport Berkelland 2010".
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Berkelland van 17 februari 2009.
De secretaris, De burgemeester,
drs. A.G. Dekker. mr. H.L.M. Bloemen.
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