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Officiële uitgave van Borsele.

Uitvoeringsregeling subsidie schoolsportactiviteiten gemeente Borsele 2011
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele:
Overwegende dat het gewenst is uitvoeringsregels vast te stellen ten behoeve van schoolsportactiviteiten
ter uitvoering van het door de gemeenteraad vastgelegde beleid op het gebied van sport en bewegen
zoals omschreven in de nota “Borsele blijft bewegen 2008-2012”
Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6 tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2011.BESLUIT:
Vast te stellen de volgende regeling:Uitvoeringsregels subsidiëring schoolsportactiviteiten gemeente
Borsele 2011

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze regeling wordt verstaan onder:
Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2011.
a.
Schoolsportactiviteiten: - Activiteiten georganiseerd door Borselse basisscholen vóór, tijdens,
b.
tussen en/of na schooltijd, met als doel hun leerlingen kennis te laten maken met verschillende
vormen van sport en/of bewegen of projectmatige activiteiten, die gedurende een bepaalde periode georganiseerd worden en waarbij sport en bewegen en/of gezondheid het belangrijkste thema
is.
Sportraad Borsele: De door het college ingestelde adviescommissie inzake sportaangelegenheden.
c.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
1

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor schoolsportactiviteiten als bedoeld
in artikel 1b. indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
De activiteit heeft betrekking op schoolsportactiviteiten zoals omschreven in artikel 1b.
a.
De activiteit is niet te beschouwen als een activiteit, die de aanvrager c.q de school reeds
b.
eerder heeft georganiseerd.

2

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen vrijstelling verlenen van
de in dit artikel in lid 1 genoemde voorwaarden.

Artikel 3 Procedurebepalingen
1
2

Aanvragen voor subsidieverlening in het kader van schoolsportactiviteiten dienen minimaal zes
weken voorafgaand aan de activiteit te worden ingediend.
In het kader van deze regeling kan een basisschool in de gemeente Borsele maximaal één maal
per schooljaar voor een subsidie in aanmerking komen

Artikel 4 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen
Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van:
De aanschaf van duurzame sportmaterialen;
a.
De kosten van activiteiten in het kader van jubilea;
b.
De kosten van prijzen en/of attenties voor de deelnemers;
c.
De kosten van verteer en vertier;
d.

Artikel 5 Berekening van de subsidie
1
2

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de goedgekeurde/subsidiabele kosten met en maximum
van €250 per activiteit.
Bij aantoonbare samenwerking met één of meerdere andere organisaties kan de bijdrage verhoogd
worden tot een maximum van € 350,-, met inachtneming van een maximum van 75% van de
goedgekeurde/subsidiabele kosten.

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel
4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt
al datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7 Slotbepalingen
1

1

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011
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Deze regeling vervalt op 31 december 2012
Wijzigingen in deze regeling kunnen niet eerder doorgevoerd worden, dan nadat de sportraad
Borsele hierover is gehoord
De regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie schoolsportactiviteiten

Heinkenszand, 21 december 2010
Burgemeester en Wethouders van Borsele,de secretaris,

de burgemeester,

Toelichting 1 Toelichting bij de beleidsregels voor subsidiëring ten
behoeve van schoolsportactiviteiten
Door middel van het subsidiëren van schoolsportactiviteiten wordt het scholen mogelijk gemaakt de
leerlingen bijvoorbeeld in samenwerking met een sportvereniging kennis te laten maken met verschillende takken van sport en bewegen.
Voor deze subsidieregeling komen uitsluitend basisscholen uit de gemeente Borsele in aanmerking.
De georganiseerde activiteiten dienen gericht te zijn op de eigen leerlingen.
Of er daadwerkelijk sprake is van samenwerking wordt beoordeeld door het college van burgemeester
en wethouders.
Indien een activiteit door omstandigheden niet doorgaat, dan worden uitsluitend de eventueel aantoonbaar noodzakelijk gemaakte kosten gesubsidieerd. Indien de subsidie reeds is verstrekt, dan wordt deze
derhalve (deels) teruggevorderd.
De subsidie moet worden aangevraagd door middel van een standaardformulier dat kan worden opgevraagd bij de afdeling Welzijn van de gemeente Borsele.
Voor een activiteit kan maximaal één maal subsidie worden verleend. Indien een basisschool een activiteit organiseert in samenwerking met één of meerdere andere organisaties, kan voor deze activiteit
slechts éénmalig subsidie worden verstrekt.
Sportactiviteiten die op dezelfde dag of aansluitende dagen plaatsvinden en georganiseerd worden
door dezelfde organisatie(s) worden aangemerkt als één activiteit.
Niet subsidieabel zijn de kosten van de aanschaf van duurzame sportmaterialen. Met duurzame materialen wordt bedoeld, materialen ten behoeve van een bepaalde tak van sport die gedurende langere
tijd (meer dan drie jaar) gebruikt kunnen worden en niet uitsluitend voor de te organiseren activiteit
gebruikt zullen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van honkbalknuppels of goals voor
een eenmalige activiteit. Wel subsidiabel zijn de kosten van de huur van dergelijke materialen en de
huur van een geschikte accommodatie. Ook zijn wel subsidiabel de kosten van sportgerelateerde verbruiksartikelen, die naar verwachting na de uitvoering van de activiteit niet hergebruikt kunnen worden.Voor jubilea kan apart subsidie worden aangevraagd op basis van de Uitvoeringsregeling subsidie
evenementenNiet subsidiabel zijn de kosten van bijvoorbeeld bekers, medailles en vaantjesNiet subsidiabel zijn de kosten van verteer en vertier, zoals bijvoorbeeld koffietafels, recepties, consumpties voor
de deelnemers, amusementsorkesten, uitstapjes met uitsluitend een recreatief karakter e.d. Activiteiten
die georganiseerd worden in samenwerking met andere organisaties (zoals bijvoorbeeld scholen,
sportverenigingen en/of kinderopvang) kunnen een extra financiële bijdrage ontvangen.
Subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
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