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Onderwerp: Wijzigingen in deelsubsidieverordening "Subsidieverlening aan sportverenigingen 2009" 

Naar aanleiding van de eerste subsidieaanvragen door Heideree sportverenigingen voor de 
subsidiejaren 2010 en 2011 heeft de afdeling OWS een aantal verbeterpunten verzameld ten aanzien 
van de deelsubsidieverordening "Subsidieverlening aan Sportverenigingen 2009°. Deze 
verbeterpunten zorgen ervoor dat de invoering en uitvoering van de deelsubsidieverordening vanaf 
2011, het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd voor 2012, goed verloopt. De nu gehanteerde 
verbeterpunten leiden tot noodzakelijke aanpassing van de verordening. 

Er zijn een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd en daarnaast een aantal grote wijzigingen. De 
volgende artikelen in de verordening zijn ten opzichte van de oude artikelen voor een groot gedeelte 
gewijzigd, aangepast: 

Artikel 1:1 
Begripsomschrijving 
Sportvereniging: een statutair in de gemeente Den Helder gevestigde en bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven (omni)vereniging die de beoefening van sport in georganiseerd verband ten 
doel heeft en die lid is van een landelijke bij het NOC*NSF aangesloten sportbond. IJsclubs worden 
niet beschouwd als een sportvereniging in de zin van deze verordening. 
Soortaccommodatie: een ruimtelijk en/of kadastraal aan te duiden voorziening waar (georganiseerde) 
sportbeoefening kan plaatsvinden niet zijnde een clubhuis, kleedruimte of opslag. 
Jeugdlid: lid van een sportvereniging dat op 1 september van het jaar waarin de vereniging een 
subsidieaanvraag indient 23 jaar of jonger is, en die door het lidmaatschap minimaal kan deelnemen 
aan trainingen, wedstrijden en toernooien van de vereniging. 
Ouder lid: lid van een sportvereniging dat op 1 september van het jaar waarin de vereniging een 
subsidieaanvraag indient 60 jaar of ouder is, en die door het lidmaatschap minimaal kan deelnemen 
aan trainingen, wedstrijden en toernooien van de vereniging. 
Subsidiepunt: meeteenheid ten behoeve van de verdeling van de voor deze deelsubsidieverordening 
beschikbare subsidiemiddelen, zoals omschreven in hoofdstuk 4. van deze deelverordening. 

In de begripsomschrijving van "Jeugdlid" en "Ouder lid" is toegevoegd, 
"en die door het lidmaatschap minimaal kan deelnemen aan trainingen, wedstrijden en toernooien van 
de vereniging". De reden voor deze toevoeging is dat er verenigingen waren die subsidie aan hebben 
gevraagd, waarbij er alleen les werd aangeboden aan de jeugdleden. Dit is te summier voor een actief 
sportend lid van een sportvereniging. 

Artikel 5:1 
Activiteiten 
1. De subsidie moet aangewend worden voor de volgende door de betrokken sportvereniging te 
organiseren activiteiten, zoals nader omschreven in de bij deze verordening behorende toelichting 
onder 5.1.: 

a het in gebruik krijgen en houden van een sportaccommodatie; 
b het aanbieden van training, opleiding en onderwijs ter verhoging van de kwaliteit van het kader 

van de vereniging, zowel op sportief als organisatorisch vlak; 
c het organiseren van sportactiviteiten ten behoeve van doelgroepen uit de Helderse 

samenleving die minder betrokken zijn bij het maatschappelijke leven of activiteiten die sport 
introduceren bij de diverse geledingen van de Helderse samenleving. 

2. Een sportvereniging met een subsidieverlening lager of gelijk aan € 5.000,00 mag haar subsidie 
naar eigen inzicht besteden aan de in artikel 5:1 genoemde activiteiten. 



Artikel 5.1 had in de verordening een andere verdelingssystematiek van het subsidiebedrag. Het was 
de bedoeling dat verenigingen minimaal 15% aan onderdeel a en 15% aan onderdeel b en 25% aan 
onderdeel c zouden aanwenden. Dit bleek te complex om in te vullen door de vereniging én voor de 
gemeentelijke organisatie leverde het veel extra werk op. Daarom is er besloten een vereenvoudigde 
verdeling te hanteren, waarbij zowel onderdeel a, b en c als onderdeel moet worden gebruikt bij de 
besteding van de subsidie. De subsidieverdeling hiervan onder de onderdelen a,b en c is een zaak 
voor de vereniging. 

Een gewijzigde en dus nieuwe deelsubsidieverordening zorgt ervoor dat de sportverenigingen op een 
duidelijke en overzichtelijke manier een subsidieaanvraag kunnen indienen. 

Het is voor sportverenigingen duidelijker en overzichtelijker om een subsidieaanvraag in te dienen 
onder de nieuwe verordening. Hierdoor wordt de service van de gemeente aan de burger verbeterd. 
De gemeentelijke organisatie is door het hanteren van de nieuwe verordening beter in staat om 
subsidie aanvragen snel en adequaat af te handelen. 

Sportverenigingen zijn gebaat bij een eenvoudige en transparante verordening. De afgelopen jaren 
komen steeds meer taken af op het bestuur van een sportvereniging. Op het moment dat de 
gemeente een verordening invoert die geen ruimte laat voor misverstanden en eenvoudig in te vullen 
is, zijn de sportvereniging en de daarbij horende vrijwilligers hiermee geholpen. Zodoende kunnen de 
sportvereniging en haar vrijwilligers zich voornamelijk bezig houden met het organiseren van 
activiteiten, etc. op de vereniging. 


