Spelregels
Waarvoor is de subsidie bedoeld?
- Voor het structureel vergroten van de sportdeelname
OF
- Voor het vergroten van de maatschappelijke rol van sportverenigingen.
Wat wordt met de maatschappelijke rol van sportverenigingen bedoeld?
De belangrijkste functie van sportverenigingen is natuurlijk sport. Mensen kunnen er sporten en
bewegen. Die mensen gaan vaak uit zichzelf naar een vereniging. De gemeente wil graag dat
sportverenigingen ook maatschappelijker actief worden.
De gemeente stimuleert sportverenigingen daarom om naast hun sportfunctie nog meer voor de
stad te betekenen dan ze nu al doen.
Wat zijn de belangrijkste subsidievoorwaarden?
De belangrijkste voorwaarden zijn:
- Het plan moet gaan om vernieuwing van het sportaanbod en is gericht op inwoners of
sportverenigingen van Leiden. De gemeente subsidieert geen bestaande projecten. Dat
betekent dat als een project al ergens in de stad wordt uitgevoerd, de gemeente de aanvraag
niet honoreert.
- Het plan is gericht op structureel meer bewegen/sporten van inwoners van Leiden of op het
vergroten van de maatschappelijke functie van je vereniging. In het plan beargumenteer je
hoe dit bereikt wordt.
- De gemeente gaat uit van cofinanciering. Dat betekent dat de gemeente niet de totale
kosten van een project betaalt. De aanvrager moet zelf minimaal 1/3 van de kosten.
bijleggen. Een aanvrager kan ook bij fondsen subsidie aanvragen, sponsors regelen of een
bijdrage van deelnemers vragen. De maximale subsidie van de gemeente bedraagt
€ 20.000,- per aanvraag. Het plan bevat een sluitende begroting.
Rekenvoorbeeld 1:
- De kosten van het project bedragen €15.000
- De aanvrager legt zelf € 5.000 bij
- De subsidie van de gemeente bedraagt
€10.000

Rekenvoorbeeld 2:
- De kosten van het project bedragen € 25.000
- De aanvrager legt zelf € 5.000 bij
- 10 deelnemers leggen zelf €100 bij
(10*100=€ 1.000)
- Fonds 1818 draagt € 10.000 bij
- De subsidie van de gemeente is € 9.000
(€ 25.000 – 5.000 – 1.000 – 10.000 = € 9.000)

Rekenvoorbeeld 2 voldoet beter aan de criteria, omdat hier mee ondernemerschap wordt getoond.
Wat zijn andere belangrijke voorwaarden / weigeringsgronden?
- Het project moet gericht zijn op inwoners of sportverenigingen van Leiden.
- De aanvrager van de subsidie mag er geen winst mee maken.
- De gemeente subsidieert niet als de aanvrager een substantiële betalingsachterstand bij de
gemeente heeft.

Op welke criteria wordt een plan beoordeeld?
Een externe commissie adviseert het college op hoe de ingediende projectvoorstellen scoren op de
volgende criteria:
 Mate waarin het project bijdraagt aan het beter benutten van het maatschappelijke
potentieel van verenigingen
 Mate waarin het project bijdraagt aan het duurzaam vergroten van de sportdeelname
 Mate waarin het project duurzaam bijdraagt bij aan vernieuwing van het sportaanbod
(Borging van activiteiten op langere termijn / na afloop projectperiode)
 Mate waarin het project sportief ondernemerschap toont
 Mate waarin aanvrager samenwerkt met andere binnen en/of buiten de eigen sector
(Aanvraag bij voorkeur met gezamenlijke partners)
 Mate waarin het aantal personen en in het bijzonder aantal personen uit prioritaire
doelgroepen (jeugdigen, ouderen, mensen met een beperking) bereikt wordt
Hoe beter de score, hoe meer kans een aanvrager heeft op subsidie.
Wanneer krijg ik een reactie op mijn aanvraag?
Binnen 13 weken. Soms is het niet helemaal duidelijk wat in de aanvraag staat. We zullen dan
contact opnemen om meer informatie te krijgen. Na 1 april beoordelen we de aanvragen op
volledigheid. Als er vragen zijn, dan nemen we begin april contact met de aanvrager op.
Voor ronde 2 heeft iedereen voor 1 januari 2018 uitsluitsel of de aanvraag gehonoreerd is of niet.
Tot wanneer kan ik een subsidie aanvragen?
We hanteren vier perioden van een half jaar. Per half jaar kan een subsidie aangevraagd worden.
Periode 1





Dien uw aanvraag in voor 1 april 2017
Voor 1 juli 2017 hoort u of u subsidie krijgt voor uw idee
U kunt aan de slag met uw idee tussen 1 juli 2017 en 1 januari 2018

Periode 2




Dien uw aanvraag in voor 1 oktober 2017
Voor 1 januari 2018 hoort u of u subsidie krijgt voor uw idee
U kunt aan de slag met uw idee tussen 1 januari 2018 en 1 juli 2018

Periode 3




Dien uw aanvraag in voor 1 april 2018
Voor 1 juli 2018 hoort u of u subsidie krijgt voor uw idee
U kunt aan de slag met uw idee tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019

Periode 4




Dien uw aanvraag in voor 1 oktober 2018
Voor 1 januari 2019 hoort u of u subsidie krijgt voor uw idee
U kunt aan de slag met uw idee tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2019

