Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten ingaande per 1 december 2017
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem,
Overwegende:
dat het gewenst is sport- en beweegaanbieders gedurende het gehele jaar te ondersteunen met
subsidie voor initiatieven die een bijdrage zullen leveren aan het sportieve klimaat in Haarlem
Gelet op
- artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,
- Raadsstuk Agenda voor de Sport 2015-2019, 'Samen Bewegen' d.d. 26 maart 2015 (2015/29476)
besluit vast te stellen de volgende regeling:
Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten
Artikel 1. Begripsomschrijving
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem
2. Algemene subsidieverordening (ASV): Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem
ingaande 1 december 2013
3. Breedtesport: sport die door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op amateurbasis
4. LHBT’s: lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders
5. Kader: trainers, bestuurders, scheidsrechters, officials
6. Sport- en beweegaanbieder: organisatie of vereniging waarbij het aanbieden van sport en/of
bewegen de hoofdactiviteit is.
7. Beoordelingscommissie: een commissie van minimaal drie personen met een brede kennis van
sport, zowel op lokaal als landelijk niveau. De leden hebben geen subsidierelatie met de
gemeente.
Artikel 2. Doelstelling
Het doel van de regeling is het verhogen van de sportdeelname en/of het versterken van sport- en
beweegaanbieders die een bijdrage leveren aan het sportieve klimaat in Haarlem.
Artikel 3. Doelgroep
1. De subsidie wordt verstrekt aan sport- en beweegaanbieders zonder winstoogmerk.
2. Natuurlijke personen kunnen alleen aanvragen in een samenwerkingsverband met een
rechtspersoon.
Artikel 4. Subsidiabele activiteiten
1. De subsidie is een impuls voor het opstarten van een nieuwe activiteit of een activiteitenreeks. De
volgende activiteiten komen in aanmerking:
a. sport- of beweegactiviteiten, aanvullend op het bestaande aanbod:
b. activiteiten om vrijwillige inzet te stimuleren of kader te versterken bij sport- en beweegaanbieders;
c. Ledenwerfactiviteiten.
2. Het college kan besluiten voor andere dan de hierboven vermelde activiteiten subsidie te
verstrekken voor zover deze bijdragen aan het realiseren van het doel van de subsidie genoemd
in artikel 2.

Artikel 5. Nadere voorwaarden
1. Voor subsidie komen activiteiten, zoals genoemd in artikel 4, in aanmerking die voldoen aan één of
meer van de volgende voorwaarden:
a. de activiteiten sluiten aan op actuele ontwikkelingen met maatschappelijke relevantie en
hebben een sociaal versterkend effect;
b. de activiteiten zijn gericht op sportparticipatie van alle burgers, met name van mensen voor
wie sportdeelname niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen in sociaal isolement, (jonge)
mensen met gedragsproblematiek, langdurig werklozen, mensen in de maatschappelijke
opvang, chronisch zieken, inactieve jeugd/jongeren, mensen met een geestelijke/fysieke
beperking en/of activiteiten gericht op gelijke behandeling in de sport, bijvoorbeeld op
acceptatie van LHBT’s;
c. de activiteiten worden gekenmerkt door bijzondere vormen van samenwerking met lokale
organisaties die de doelgroep goed kunnen bereiken.
2. Subsidie voor een activiteit kan eenmalig worden aangevraagd.
3. De activiteiten vinden plaats in Haarlem.
4. Bij meerdere aanvragers die voldoen aan de vereisten genoemd in artikel 4 en 5 wordt bij
voorrang subsidie verstrekt op aanvragen waarbij:
a. extra aandacht wordt besteed aan sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk en/of
b. een buurtsportcoach wordt betrokken bij de aanvraag en/of
c. de aanvrager voor het eerst subsidie voor activiteiten aanvraagt en/of
d. is beschreven hoe de borging van de activiteit is georganiseerd nadat de subsidieperiode is
verstreken.
Artikel 6. Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor de breedtesportactiviteiten is € 50.000,- per jaar. Daarbinnen is het
subsidieplafond voor aanvragen genoemd in artikel 9 lid 2 is € 6.000,-- per jaar.
Artikel 7. Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per aanvraag genoemd in artikel 9 lid 1 van deze regeling.
Voor aanvragen, zoals genoemd in artikel 9 lid 2 van deze regeling, die buiten de gestelde
indieningstermijnen zijn ingediend bedraagt de subsidie maximaal € 2.000,- per aanvraag.
Artikel 8. Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de ASV wordt de subsidieaanvraag in ieder geval
geweigerd indien:
a. niet wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden of –criteria zoals genoemd in deze
uitvoeringsregeling
b. de aanvrager vóór de indieningstermijn genoemd in artikel 9 lid 1 van deze regeling gestart is met
de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
c. het betreffende subsidieplafond voor dat jaar is bereikt.
Artikel 9. Procedure voor het indienen van een aanvraag en beslistermijn
1. Aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend gedurende twee tijdvakken, namelijk vóór 1 mei en
vóór 1 november. Plannen voor de eerste helft van een kalenderjaar kunnen worden ingediend
voor 1 november in het voorafgaande kalenderjaar. Voorstellen voor de tweede helft van een
kalenderjaar kunnen worden ingediend voor 1 mei van het lopende kalenderjaar. Het college
beslist op een aanvraag om subsidie binnen 8 weken na de uiterste indieningsdatum.
2. Aanvragen van activiteiten die vanwege onvoorziene redenen vóór de termijnen plaatsvinden,
kunnen het hele jaar door worden ingediend. Het betreft een eenmalige aanvraag van maximaal
€ 2.000,-. Er wordt hierbij gestreefd naar een afhandelingstermijn binnen twee weken, doch uiterlijk
binnen vier weken na registratie van de aanvraag.
3. De aanvrager dient de aanvraag in met een door het college vastgesteld aanvraagformulier dat
juist en volledig ingevuld en ondertekend is.
4. De aanvrager voegt ten minste bij het aanvraagformulier:
a. Een beschrijving van het initiatief en het doel wat hiermee bereikt gaat worden.
b. Een beschrijving van het ontstaan van het initiatief.

c.
d.
e.
f.

De eventuele samenwerkingspartners.
Een opgave van financieringsbronnen.
Een begroting.
Een beschrijving van het plan, voorzien van een planning op maximaal 4 pagina’s.

Artikel 10. Beoordeling van de aanvragen/criteria voor de beoordeling
De aanvragen worden door een beoordelingscommissie gerangschikt op grond van de volgende
criteria:
1. Er moet worden voldaan aan de vereisten gesteld in de artikelen 4 en 5 van deze regeling.
2. Aanvragen zullen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie die bestaat uit personen
die geen subsidierelatie hebben met de gemeente Haarlem.
3. Verlening vindt plaats voor zover de beschikbare middelen dat toelaten.
Artikel 11. Betaling subsidie
Na het besluit tot toekenning wordt aan de subsidieontvanger een voorschot verleend van 100% van
het toegekende subsidiebedrag.
Artikel 12. Verantwoording
Uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van het project of de activiteiten dient de subsidieontvanger een
inhoudelijk verslag in, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is vastgesteld, zijn
uitgevoerd.
Artikel 13. Slotbepalingen
1. Deze regeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt in de Stadskrant en het
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties.
2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2017.
3. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten’ .
4. De regeling Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteitend.d. 28 april 2015 (2015/138121) vervalt.

