
Subsidieregeling voor sportverenigingen 2023 

 

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie? 

Het doel van deze subsidie is het bevorderen van regelmatige sportdeelname van jongeren in 

georganiseerd verband en het ondersteunen van zwem- en ijssportverenigingen in hun 

accommodatiekosten. 

 

Artikel 2 Woordenlijst subsidieregeling 

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit: 

1. College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

2. Subsidieplafond: Het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze 

subsidieregeling. Het college stelt de subsidieplafonds jaarlijks vast. Dit gebeurt na vaststelling 

van de begroting door de gemeenteraad in november. 

3. Jeugdleden: Leden die per 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd jonger 

zijn dan 19 jaar, woonachtig zijn in ‘s-Hertogenbosch en actief aan de betreffende sport 

deelnemen. Het gaat hier over leden die op of na 01-01-2004 geboren zijn. 

4. Ledenaantal: Aantal leden per 1 januari van het jaar waarop deze subsidie betrekking heeft en 

actief aan de betreffende sport deelnemen. 

5. Zaalsportvereniging: Sportvereniging die voor minimaal 75 % van haar sportactiviteiten gebruik 

maakt van een overdekte sportaccommodatie in ’s-Hertogenbosch (inclusief ijssport- en 

zwemsportverenigingen), alsmede verenigingen die voor hun standaard competitie zowel 

overdekte- als openluchtsportaccommodaties gebruiken. 

6. IJssportvereniging: Sportvereniging die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 

Schaatsenrijdersbond en die voor minimaal 75 % van haar sportactiviteiten gebruik maakt van het 

beschikbare kunstijs in ’s-Hertogenbosch. 

7. Zwemsportvereniging: Sportvereniging die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 

Zwembond en die voor minimaal 75 % van haar sportactiviteiten gebruik maakt van 

geconditioneerd publiek toegankelijk zwemwater in ‘s-Hertogenbosch. 

8. Jeugdaandeel: het aantal jeugdleden gedeeld door het totaal aantal leden van een vereniging. 

9. Zomerijs: het gebruik van de sportijsbaan in Sportiom door ijssportvereniging(en) in de (6) weken 

van de zomervakantie (basisscholen, regio zuid). 

 

Artikel 3 Wie kan deze subsidie aanvragen? 

De subsidie kan worden aangevraagd door een sportvereniging *) die voldoet aan alle volgende 

voorwaarden: 

1. organiseert activiteiten die geheel of grotendeels ten goede komen aan inwoners van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch; 

2. heeft volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 

3. heeft een Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan; 

4. heeft jeugdleden die uit ’s-Hertogenbosch komen; 

5. heeft geen winstoogmerk; 

6. waarvan de beoefende sport een bond of federatie heeft, die is aangesloten bij het NOC*NSF; 

7. is gericht op sportbeoefenaars in amateur-, recreatief of in competitie verband; 

*) Het college kan sportorganisaties, die geen vereniging zijn, toch als sportvereniging aanmerken. 

 

Artikel 4 Waarvoor kunt u deze subsidie aanvragen? 

U kunt een subsidie aanvragen voor: 

1. Het organiseren en in stand houden van sportactiviteiten voor jeugdleden 

a. die een regelmatig en periodiek terugkerend karakter hebben; 



b. en jeugdleden in staat stelt aan door de bond georganiseerde activiteiten (competities,  

toernooien) deel te nemen. 

2. Huurondersteuning ten behoeve van een gedeeltelijke compensatie van de huurkosten voor 

geconditioneerd zwemwater en kunstijs (exclusief zomerijs). 

 

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u krijgen? 

1. Algemeen 

Van het door het college vastgestelde subsidieplafond wordt eerst het gedeelte voor ondersteuning 

voor accommodatiekosten van zwemsport- en ijssportverenigingen vastgesteld. Het overige gedeelte 

is beschikbaar voor jeugdsportsubsidie. 

 

2. Berekeningsgrondslag 

De hoogte van de huurondersteuning voor zwemsportverenigingen wordt vastgesteld met de volgende 

formule: 

de totale huursom van betreffende vereniging x 20 % x jeugdaandeel uit ‘s-Hertogenbosch van 

die vereniging 

 

De hoogte van de huurondersteuning voor ijssportverenigingen wordt vastgesteld met de volgende 

formule: 

de totale huursom van betreffende vereniging (exclusief zomerijs) x 35 % x jeugdaandeel uit ‘s-

Hertogenbosch van die vereniging 

 

De hoogte van de subsidie per jeugdlid uit ‘s-Hertogenbosch voor jeugdsportsubsidie wordt 

vastgesteld met de volgende formule: 

subsidieplafond -/- totale huurondersteuning 

(alle jeugdleden van zaalsportverenigingen x 2.0) + alle jeugdleden van  overige 

sportverenigingen 

 

Artikel 6 Aan welke voorwaarden moet u voldoen? 

We streven naar een plezierige, veilige en gezonde sportomgeving voor kinderen en jongeren. 

Sportverenigingen komen in aanmerking voor deze subsidie indien zij invulling hebben gegeven aan 

de volgende voorwaarden:  

1. Voor de vrijwilligers die bij uw sportvereniging actief zijn kunt u een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ 

(VOG) overleggen. 

2. Uw sportvereniging heeft een Vertrouwenscontactpersoon en/of normen & waarden commissie 

aangesteld. 

3. Uw sportvereniging kent duidelijke gedragsregels die passen bij een positieve sportcultuur, en u 

deelt die regels actief en zichtbaar uit onder de leden. 

Verenigingen met een eigen sportaccommodatie dienen ook invulling te geven aan de volgende 

voorwaarden voor een gezonde sportomgeving. 

4. Uw sportvereniging zet in op een 100 % rookvrije kind omgeving. 

5. Uw sportvereniging heeft een gezond en gevarieerd kantine-aanbod. 

6. Uw sportvereniging maakt heldere afspraken over het schenken van alcohol waarbij geen alcohol 

onder de 18 jaar (conform landelijke wetgeving) en stimulering van alcoholvrije alternatieven de 

uitgangspunten zijn. 

 



Artikel 7 Wanneer en hoe krijgt u de subsidie uitbetaald? 

1. Uw aanvraag voor deze subsidie moeten wij uiterlijk 1 februari van het jaar waarop de aanvraag 

betrekking heeft ontvangen hebben. 

2. Het besluit tot verlenen van de subsidie wordt vóór 1 juni van het betreffende jaar genomen. De 

subsidie wordt conform artikel 19 lid 4 van de ASV direct vastgesteld. Dat betekent dat er geen 

separate verantwoording wordt gevraagd. 

3. De subsidie wordt binnen 6 weken na het uitkeringsbesluit uitgekeerd. 

 

Artikel 8 Hoe kunt u deze subsidie aanvragen? 

1. Een aanvraag voor deze subsidie kan gedaan worden via een door het college vastgesteld 

formulier dat via de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch verkrijgbaar is. 

2. Bij vragen kunt u contact opnemen met het gemeentelijk contact centrum van de gemeente ’s-

Hertogenbosch. 

 

Artikel 9 Tot slot 

Hier onder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling: 

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023. 

2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2024. 

3. Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt de subsidieregelingen 

jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en 

de subsidieplafonds voor het komende jaar. 

4. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling voor sportverenigingen 2023. 

5. De Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) is op deze subsidieregeling van 

toepassing. 

 

Contactpersoon 

Gemeente ’s-Hertogenbosch 

Dirk Wijlens 

Tel: (073) 615 9162 

E-mail: Gemeente@s-hertogenbosch.nl 
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