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Subsidieregeling sportbeoefening
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam;
overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan een gezonde levensstijl
van de inwoners, in het bijzonder van jongeren;
gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Werkendam 2010
besluit
vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling sportbeoefening
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Werkendam 2010;
1.
vereniging: een in de gemeente Werkendam gevestigde vereniging, die:
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

de sportbeoefening van haar leden als doel heeft;
voor het uitoefenen van een substantieel deel van haar activiteiten is aangewezen op een overdekte accommodatie of een zwembad;
is aangesloten bij een door de Nederlandse Sport Federatie erkende sportbond;
organisatiecomité avondvierdaagse: een instelling die in een kern van de gemeente jaarlijks de
avondvierdaagse organiseert;
leden: op de peildatum in de gemeente Werkendam, Aalburg of Woudrichem woonachtige leden
die:
regelmatig contributie betalen;
regelmatig aan de sportbeoefening deelnemen;
zijn ingeschreven bij een door de Nederlandse Sport Federatie erkende sportbond;
leden met een beperking: een lid dat is ingeschreven bij de sportbond “Gehandicaptensport Nederland” dan wel een G-afdeling van een reguliere sportbond;
peildatum: 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar;
accommodaties: door burgemeester en wethouders goedgekeurde sportvoorzieningen.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het uitvoeren van alle activiteiten
1.
die de vereniging ter realisatie van haar doelstelling noodzakelijk vindt. Vooral trainingen en het
beoefenen van de wedstrijdsport alsmede de organisatie van sportieve evenementen.
De activiteiten dienen een bijdrage te leveren aan een gezonde levensstijl van de leden.
2.
Artikel 3 Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen die aan de volgende
voorschriften voldoen:
a. de vereniging ontplooit regelmatig en in voldoende mate activiteiten op het terrein van actieve
sportbeoefening en/of sportieve recreatie;
het aantal leden voor verenigingen op het terrein van voetbal en tennis bedraagt minimaal 100
1.
Werkendamse leden;
Het aantal leden voor de overige buitensporten (korfbal, beachsport, jeu de boules, zwemmen en
2.
atletiek) bedraagt minimaal 50 Werkendamse leden;
Het aantal leden voor de binnensport bedraagt minimaal 25 Werkendamse leden;
3.
de leiding van de activiteiten van de vereniging berust bij leiders/trainers die in staat zijn de onder
4.
a. bedoelde activiteiten op een kwalitatief aanvaardbaar nivo op de leden over te brengen;
het onder b. en c. bepaalde is niet van toepassing op de organisatie van de avondvierdaagse.
5.
Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden
en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor uitoefening van de omschreven activiteiten.
Artikel 5 Berekening van de subsidie
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1. Het subsidie wordt als volgt berekend:
voor voetbalverenigingen en tennisverenigingen per leeftijdsgroep een bijdrage per lid (norm
1.
2013):
groep 0 tot 12 jaar € 12,00;
groep 12 tot 18 jaar € 18,00;
groep 18 tot 55 jaar € 4,00;
groep 55 jaar en ouder € 12,00;
leden met een beperking € 18,00.
voor voetbalverenigingen een vast bedrag van € 1.000,00, een subsidie per veld van € 4.330,00
1.
en een subsidie van € 3.389,00 per hectare groen;
voor tennisverenigingen een vast bedrag van € 750,00 en een bijdrage per baan van € 769,00.
2.
voor beachsport verenigingen en Jeu de Boules-verenigingen per leeftijdsgroep een bijdrage per
3.
lid (norm 2013):
groep 0 tot 12 jaar € 7,50;
groep 12 tot 18 jaar € 11,25;
groep 18 tot 55 jaar € 2,50;
groep 55 jaar en ouder € 7,50;
leden met een beperking € 11,25.
voor kaatsverenigingen en korfbalverenigingen per leeftijdsgroep een bijdrage per lid (norm
1.
2013):
groep 0 tot 12 jaar € 15,00;
groep 12 tot 18 jaar € 22,50;
groep 18 tot 55 jaar € 5,00;
groep 55 jaar en ouder € 15,00;
leden met een beperking € 22,50.
voor kaatsverenigingen een subsidie per veld van € 4.330,00 en een subsidie van € 3.389,00 per
1.
hectare groen;
voor korfbalverenigingen een vast bedrag van € 250,00, een subsidie per veld van € 4.330,00 en
2.
een subsidie van € 3.389,00 per hectare groen.
voor gymnastiekverenigingen en judoverenigingen (kleine zaalsport) per leeftijdsgroep een bij3.
drage per lid (norm 2013):
groep 0 tot 12 jaar € 6,00;
groep 12 tot 18 jaar € 9,00;
groep 18 tot 55 jaar € 2,00;
groep 55 jaar en ouder € 6,00;
leden met een beperking € 9,00.
een bijdrage van 20% in de huisvestingskosten van de kleine zaalsport;
1.
voor basketbalverenigingen, korfbalverenigingen, volleybalverenigingen, badmintonverenigingen
2.
en zwemverenigingen (overige zaalsport) per leeftijdsgroep een bijdrage per lid (norm 2013):
groep 0 tot 12 jaar € 36,00;
groep 12 tot 18 jaar € 54,00;
groep 18 tot 55 jaar € 12,00;
groep 55 jaar en ouder € 36,00;
leden met een beperking € 54,00.
een bijdrage van 20% in de huisvestingskosten van de overige zaalsport;
1.
een jaarlijkse bijdrage van € 500,00 (norm 2013) voor het organiseren van de avondvierdaagse
2.
in een kern van de gemeente Werkendam.
2. Verenigingen die niet in het onderhoud van velden en ha. groen voorzien en dit overlaten aan de
gemeente, komen niet in aanmerking voor een subsidie per veld en een subsidie per ha. groen.
3. Voor de berekening van de subsidie is het aantal leden per vereniging op de peildatum bepalend.
4. Voor de berekening van de subsidie op grond van lid 1 geldt voor omni-verenigingen, dat in het ledenbestand een splitsing wordt aangebracht in de verschillende takken van sport.
5. Voor de berekening van het jaarlijkse subsidiebedrag voor korfbalverenigingen wordt uitgegaan van
50% van de normering opgenomen onder lid 1. sub c. en 50% van de bijdrage per lid zoals opgenomen
onder lid 1. sub e. van dit artikel.
6. voor de berekening van de subsidie tellen ook de leden mee die woonachtig zijn in de gemeenten
Aalburg en Woudrichem.
7. Aanlevering van de ledenlijst geschiedt in het Excel format van de gemeente, te vinden op de gemeentelijke website www.werkendam.nl.
Artikel 6 Hardheidsclausule
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Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze regeling buiten
toepassing laten of daarvan afwijken. Het toepassen van dit artikel wordt gemotiveerd in het
besluit.
Artikel 7 Slotbepalingen
De Subsidieregeling sportbeoefening, vastgesteld op 08 januari 2013, wordt ingetrokken.
1.
Deze regeling treedt in werking op 01 januari 2013.
2.
De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sportbeoefening.
3.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 07 mei 2013.
Burgemeester en wethouders van Werkendam,
de secretaris, de burgemeester,

drs. H.A. Koenen mw. drs. C.G.J. Breuer
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