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Toelichting bij het aanvraagformulier 
subsidie Sport

Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking?
Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld voor de ver-
deling van de subsidies. Daarin staat bijvoorbeeld welke doelen en plannen de gemeente heeft. Uw
activiteit moet daarbij passen. De regels staan vermeld in de Algemene Subsidieverordening (ASV) en
de Subsidieregeling Sport 2020 (Sr). U vindt deze verordeningen op onze website: https://www.dijken
waard.nl/subsidies-en-belastingen/subsidieregelingen/subsidie-sport

Wie kan subsidie aanvragen?
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid,
aangesloten bij  een overkoepelende landelijke sportbond, die
lid is van het NOC*NSF (art 4 Sr).

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen? (art.2 Sr)
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het gemeentelijk sportbe-
leid.

Op welk moment kan ik subsidie aanvragen? (art.5 Sr)
Als u het subsidieformulier indient vóór 1 juni van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de activi-
teiten gaan plaatsvinden dan heeft u de grootste kans. Voor aanvragen die na 1 juni binnenkomen,
bestaat de kans dat het beschikbare geld al is besteed.
Dus een aanvraag indienen voorafgaand aan het jaar dat de activiteit plaatsvindt.

LET OP: Bij een onvolledige aanvraag geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum
waarop de aanvulling is ontvangen (art. 7 lid 5 Sr).  Zorg ervoor dat u alle vragen op het formulier
invult en alle bijlagen bijvoegt. 

Wanneer hoor ik of ik subsidie krijg? (art.8 ASV).
Uiterlijk 13 weken na indiening van een volledige aanvraag (art.8 ASV).

Waar stuur ik de aanvraag naar toe?
Gemeente Dijk en Waard
College van B&W 
Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard
of
post@dijkenwaard.nl

Contact
Gemeente Dijk en Waard, telefoon: 14 072, e-mail: post@dijkenwaard.nl

https://www.heerhugowaard.nl/subsidies-en-belastingen/subsidieregelingen/subsidie-sport
https://www.heerhugowaard.nl/subsidies-en-belastingen/subsidieregelingen/subsidie-sport
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Aanvraagformulier subsidie Sport

Deel I: Uw gegevens

Naam organisatie:               
Adres:                                 
Postcode en Woonplaats:   
Telefoonnummer:
(van 09.00-17.00 uur)              
E-mail:                                 
IBANnummer:                     

Vraagt u voor het eerst
subsidie aan:                       c Ja     c  Nee 
(art.6, lid 3 ASV)                     

Vraagt u aan als
Rechtspersoon:                   c Ja     c  Nee 
(art.4 Sr)                                Zo ja, welke rechtsvorm?
                        c Stichting     c  Vereniging      c Anders,nl. 

Ondertekening

Dit formulier is ingevuld door:

Naam:                                 
Functie:                               
Telefoonnummer:                
E-mail:                                 

Aldus naar waarheid ingevuld;

Datum: Handtekening: 
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*  Aankruisen wat van toepassing is

1.       Is er sprake van een vereniging of stichting met een volledige rechtsbevoegdheid aange-
sloten bij een overkoepelende landelijke sportbond, die lid is van het NOC*NSF (art.4 Sr).

         
         c Ja     c  Nee
         Zo nee, u komt niet in aanmerking voor subsidie.

2.       Is de aanvrager failliet verklaard of is aan hem surséance van betaling verleend, dan wel
een verzoek daartoe bij de rechtbank ingediend? (art. 4:35 lid 2 Algemene wet bestuursrecht)

         c Ja     c  Nee
         Zo ja, u komt niet in aanmerking voor subsidie

3.       Schakelt de aanvrager beroepskrachten in die beschikken over een op de functie gerichte
opleiding? (art.3c Sr)

         c Ja     c  Nee
         Zo nee, u komt niet in aanmerking voor subsdie

4.       Maakt de aanvrager gebruik van een accommodatie die voor de uitvoering van de 
activiteiten voldoende geschikt of toegerust is? (art.3 d Sr)

         c Ja     c  Nee
         Zo nee, u komt niet in aanmerking voor subsdie
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Deel II: Algemeen
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Deel III:  Activiteiten

U dient dit onderdeel per activiteit afzonderlijk in te vullen. 

5.       Voor welke activiteiten vraagt u subsidie aan? (art.6 lid 2a ASV)

           NB: Investering in aanleg van sportaccommodaties komen niet in aanmerking voor subsidie (art.6 lid 3 Sr).
           

         

         

         

6.       Hoeveel leden telt uw vereniging binnen en buiten Heerhugowaard?

         - aantal leden binnen Heerhugowaard  ____________

        - aantal leden buiten Heerhugowaard   ____________

7.       Wat is het aantal leden? (art. 6 lid 1 Sr)
         
         - aantal leden tot 19 jaar ____________

         - aantal leden 19 jaar en ouder ____________

         
8.       Hoeveel bedraagt de contributie per lid per jaar? (art. 6 lid 1 Sr)

         Leden tot 19 jaar €  ____________

         Leden van 19 jaar en ouder € ____________

9.       Hebben de activiteiten een overwegend religieus of politiek karakter? (art.3a Sr) 

         c Ja     c  Nee
         Zo ja, u komt niet in aanmerking voor subsidie

10.     De aanvrager zal de te verwachten prestaties of resultaten aan moeten tonen. 
   Welke doelstellingen en resultaten verwacht u te behalen met uw activiteit.? 
   (art.6 lid 2b ASV)

         Onderbouwing te verwachten prestaties of resultaten:
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11.     Wat is de hoogte van het subsidiebedrag dat u aanvraagt. 

         De aanvraag dient de onderbouwing te bevatten waarom subsidie nodig is, vergezeld van een
begroting, een balans en een toelichting. (art.6 lid 2c en art.9 lid 3b ASV)

         2022 € ____________ 

         Onderbouwing van inkomsten en uitgaven:
         
         

         

         

12.     In artikel 8 van de Subsidieregeling Sport 2020 is bepaald dat bestemmingsreserves
(reserves voor periodieke investeringen op basis van een meerjarenplan) en voorzienin-
gen (reserves voor redelijkerwijs te verwachten betalingsverplichtingen) alleen zijn 
toegestaan indien zij onderdeel uitmaken van de subsidieaanvraag en in de beschikking
tot verlening zijn vermeld.

         Indien u tot reservering wenst over te gaan dient u hieronder te vermelden om welke bestem-
   mingsreserve en/of voorziening het gaat en welk bedrag hiermee per bestemmingsreserve of 
   voorziening gemoeid is(Jaarlijkse dotatie aan en maximum van de reserve en/of voorziening).

         
         

         

Deel IV:  Financiën
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Gemeente Dijk en Waard, 
College van B&W 
Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard
of
post@dijkenwaard.nl

Bijlagen

Zijn onderstaande documenten bijgevoegd? Alleen als alle vereiste bijlagen zijn meegezonden wordt
uw aanvraag in behandeling genomen (art. 4:5 Algemene Wet Bestuursrecht): 

4  Indien voor de eerste maal subsidie wordt aangevraagd: een exemplaar van de oprichtingsakte, 
     de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar; (art.6 lid 3 ASV)
4  een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan

bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van
dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan; (art.6 lid 2c ASV)

4  de balans inclusief toelichting op de balans; (art.9 lid 3b ASV)
4  indien u tot een bestemmingsreserve wenst over te gaan een meerjarenplan (art.8 Sr).

[i]subs-010     jan.'22

De volledig ingevulde aanvraag met bijlagen zend u aan:
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