Specifieke nadere regels sportsubsidies 2016
Artikel 8:1 Definities
a. Schoolsporttoernooien: een- of meerdaagse sportwedstrijden met deelname van scholenteams
bestaande uit leerlingen van het primair en/of voortgezet onderwijs, met een minimale
deelname van tien Bredase scholen voor primair onderwijs, of vier Bredase scholen voor
voortgezet onderwijs.
b. Side-events: sportactiviteiten die aangeboden worden naast het wedstrijdprogramma van een
topsportevenement, die onder verantwoordelijkheid van dezelfde organisatie georganiseerd
worden en die tot doel hebben een breed publiek met de betreffende sport kennis te laten
maken.
c. Sportvereniging: een vereniging die activiteiten organiseert die gericht zijn op de uitoefening
van een sport die erkend is door NOC*NSF en die is aangesloten bij een overkoepelende
organisatie, dan wel een organisatie die activiteiten organiseert die gericht zijn op het in
algemene zin stimuleren van actieve lichaamsbeweging door middel van de uitoefening van
sport- en spelactiviteiten onder deskundige leiding een en ander ter beoordeling van het
college.
d. Sportgala: een evenement waar op waardige wijze Bredase sporters (of sporters die lid zijn van
een Bredase sportvereniging) worden geëerd voor hun prestaties in het afgelopen jaar en
waarbij o.a. de sportvrouw, sportman, sportploeg en sporttalent van het jaar worden gekozen.
Artikel 8:2 Vigerend beleidskader
Het beleidskader voor subsidies uit dit hoofdstuk is de nota Sportimpuls Breda, sportnota 2011-2014
zoals vastgesteld door de raad op 22 september 2011.
Artikel 8:3 Voor wie
Bredase sportverenigingen en andere sportorganisaties die activiteiten organiseren die gericht zijn
op de uitoefening van een sport die erkend is door NOC*NSF, dan wel organisaties die activiteiten
organiseren die gericht zijn op het in algemene zin stimuleren van actieve lichaamsbeweging door
middel van de uitoefening van sport- en spelactiviteiten onder deskundige leiding een en ander ter
beoordeling van het college en die met de activiteiten een aantoonbare bijdrage leveren aan de
vastgestelde gemeentelijke beleidsdoelen zoals opgenomen in het vigerend beleidskader.
Artikel 8:4 Met welk doel
Subsidie wordt verstrekt teneinde mede mogelijk te maken dat de vastgestelde gemeentelijke
beleidsdoelen zoals opgenomen in het vigerend beleidskader gerealiseerd worden.
Artikel 8:5 Wat
1. Eenmalige subsidie kan worden verstrekt voor uitsluitend de volgende activiteiten c.q.
maatregelen:
a. breedtesportevenementen;
b. topsportevenementen;
c. organisatie van het jaarlijkse sportgala;
d. investeringen ten behoeve van sporters met een beperking;
e. investeringen in duurzaamheid.
2. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt op basis van de in de hieronder genoemde artikelen
opgenomen criteria.
Artikel 8:6 Breedtesportevenementen
1. Onder breedtesportevenementen vallen:
a. Schoolsporttoernooien waarvan er maximaal twee toernooien per sport per jaar voor
subsidie in aanmerking komen;
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b. Side-events van Bredase topsportevenementen met minimaal 100 Bredase deelnemers aan
de tot het side-event behorende activiteit;
c. Sportkennismakingsactiviteiten van Bredase sportverenigingen die in Breda plaatsvinden met
minimaal 25 deelnemers per activiteit en waarbij maximaal twee
sportkennismakingsactiviteiten per vereniging, per jaar voor subsidie in aanmerking komen.
De subsidie bedraagt maximaal een derde van de door het college aanvaardbaar en noodzakelijk
geachte kostenbestanddelen op de begroting.
Organisaties die gebruik kunnen maken van de inzet van het activiteitenbudget van een
‘sportcoach’, komen niet voor aanvullende subsidie in aanmerking.

Artikel 8:7 Topsportevenementen
1. Een evenement wordt aangemerkt als een topsportevenement als het voldoet aan de volgende
voorwaarden:
a. Het betreft een Nationaal Kampioenschap, Europees Kampioenschap, Wereldkampioenschap
dan wel een sportevenement dat een aantoonbare bijdrage levert aan de promotie van de
desbetreffende sport in Breda; en
b. Er zijn minimaal drie deelnemers / deelnemende teams uit de top 8 ranking (Nationaal,
Europees en Wereld).
2. Er wordt geen subsidie verleend voor start- en prijzengelden.
3. De subsidie bedraagt maximaal een derde van de door het college aanvaardbaar en noodzakelijk
geachte kostenbestanddelen.
Artikel 8:8 Organisatie jaarlijks sportgala
Subsidie voor de organisatie van het jaarlijkse sportgala wordt bij voorkeur verleend aan een
organisatie die hiermee aantoonbare ervaring heeft.
Artikel 8:9 Investeringen ten behoeve van sporters met een beperking
1. Onder investeringen ten behoeve van sporters met een beperking vallen:
a. Investeringen in specifieke hulpmiddelen om sporters met een beperking te laten sporten,
niet gericht op één individuele sporter;
b. Investeringen in aanpassingen aan de accommodatie (inclusief het terrein) die eigendom is
van een sportvereniging met als doel deze toegankelijk te maken voor sporters met een
lichamelijke beperking (bijv. een aangepast toilet of kleed/wasvoorziening).
2. Aanvragen voor subsidie voor investeringen ten behoeve van sporters met een beperking zijn
voorzien van een recente aanbeveling van de betreffende bond dan wel van het Kenniscentrum
Sport.
3. De subsidie bedraagt maximaal een derde van de door het college aanvaardbaar en noodzakelijk
geachte kostenbestanddelen.
Artikel 8:10 Investeringen in duurzaamheid
1. Onder investeringen in duurzaamheid worden verstaan investeringen gericht op
energiebesparing of het opwekken van duurzame energie voor een (sport)accommodatie die
eigendom is van een sportvereniging, waarbij sprake is van aantoonbare positieve effecten, ter
beoordeling van het college.
2. Aanvragen voor subsidie voor investeringen in duurzaamheid omvatten (het opstellen van) een
objectieve rapportage of meting (bijvoorbeeld een energiescan) waaruit de positieve effecten
blijken.
3. Aanvragen zijn voorzien van een planning waaruit blijkt dat de maatregelen binnen één jaar
gerealiseerd kunnen worden.
4. Sportverenigingen kunnen slechts één maal een beroep doen op subsidie op grond van artikel
8:10 Investeringen in duurzaamheid van de Specifieke nadere regels sportsubsidies 2016.
5. De subsidie per aanvraag bedraagt (in beginsel) maximaal € 20.000.
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De subsidie is aanvullend op andere (bovenlokale) subsidiemogelijkheden.
De subsidie bedraagt maximaal een derde van de door het college aanvaardbaar en noodzakelijk
geachte kostenbestanddelen.

Artikel 8:11 Aanvullende bepalingen
1. Alle aanvragen voor subsidie worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld
aanvraagformulier.
2. Alle aanvragen voor subsidie zijn voorzien van een sluitende begroting.

