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Beleidskader Sport en Bewegen in de Buurt: private interventies 

Inleiding 

Veel mensen sporten en bewegen omdat ze het leuk vinden, fit willen zijn of het sociale 

aspect waarderen. Maar voor sommige groepen is sport en beweging op dit moment nog 

niet vanzelfsprekend. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, ouderen, 

jongeren met gedragsproblematiek, mensen in een sociaal isolement, jongeren en 

volwassenen met overgewicht en chronische ziektes. Meer sporten en bewegen leveren 

juist bij deze groepen een positieve bijdrage aan de gezondheidstoestand, weerbaarheid 

en participatie. Sport moet in de buurt voor mensen dichtbij en toegankelijk zijn.  

Meer samenwerking en partnerschap voor een vraaggericht sport- en beweegaanbod 

De afgelopen jaren zijn in de programma’s Meedoen alle jeugd door Sport (hierna: MAJdS), Nieuwe 

sportmogelijkheden (hierna: Proeftuinen) en Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (hierna: NASB) 

een aantal succesvolle concepten en interventies ontwikkeld die op lokaal niveau kunnen worden 

geïmplementeerd. Deze programma’s zijn voornamelijk uitgevoerd door sportbonden en 

gemeenten. Bij een goede ‘match’ van vraag en aanbod van sporten en bewegen is niet alleen de 

sportsector en de overheid betrokken. Er worden in de buurt al veel sport  en beweegactiviteiten 

georganiseerd door andere partijen dan sportbonden en gemeenten. Bij deze organisaties kan 

gedacht worden aan fitnessbranche en dansscholen, onderwijs, kinderopvang, welzijn, zorg, 

woningcorporaties, bedrijfsleven, betaald voetbalorganisaties en fondsen (kortweg: private 

partijen). Wat betreft het bedrijfsleven kan gedacht worden aan bijvoorbeeld producenten of 

distributeurs van sportartikelen, levensmiddelenindustrie, supermarktketens als ook aan 

werkgevers die bedrijfssport en kleding aanbieden of bedrijven die zich inzetten in het kader van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

In de aanloop naar het nieuw op te zetten programma sport en bewegen in de buurt dat vanaf 

2012 gestart zal worden, kunnen in 2011 subsidies worden verstrekt aan projecten van private 

partijen. Met deze projecten loopt een valideringstraject mee onder coördinatie van het NISB. 

 

Met dit beleidskader wordt voortgebouwd op hetgeen reeds gebeurt in de buurt, maar ook ruimte 

geboden voor nieuwe initiatieven. Aldus kunnen mensen meer sporten en bewegen op goed 

bereikbare en toegankelijke locaties in hun eigen buurt. Zeer waardevol is ook de ervaring die 

wordt opgedaan met publiek private samenwerking. De lessen hieruit zullen worden verzameld en 

verspreid.  

Projectsubsidies 

De projectsubsidies uit hoofde van dit beleidskader worden verstrekt op grond van de 

Subsidieregeling VWS subsidies. Hiertoe is de overgangsbepaling van de KaderregelingVWS

subsidies, die op 1 juli 2011 in werking treedt, aangepast.  

Voor projectsubsidie komen in aanmerking privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige 

rechtsbevoegdheid, met uitzondering van NOC*NSF en sportbonden die bij NOC*NSF zijn 

aangesloten. Sportbonden vallen onder het "Beleidskader Sport en Bewegen in de Buurt 2011: 

uitrol interventies". Per privaatrechtelijke rechtspersoon kan maximaal één aanvraag worden 

gehonoreerd. 

Voor het verstrekken van projectsubsidies is bij wijze van subsidieplafond maximaal € 2 miljoen 

beschikbaar. Dit subsidieplafond is in de Staatscourant gepubliceerd. De verdeling van het 

beschikbare bedrag geschiedt in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. 

De subsidie bedraagt minimaal € 125.000 en maximaal € 200.000 per project, ook als het project 

door meerdere private partijen wordt uitgevoerd. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de 

werkelijke lasten in 2011 tot een maximum van 50% van de werkelijke lasten over de totale 

projectperiode, ook als het project in 2012 eindigt. Investeringen voor het realiseren of aanpassen 

van voorzieningen komen slechts voor subsidie in aanmerking voor zover deze door middel van 

afschrijvingen zijn toe te rekenen aan de subsdiabele activiteiten in 2011. 
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Projecten 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de projecten aan de volgende eisen voldoen: 

1) het project wordt uitgevoerd binnen de periode vanaf indiening van de aanvraag tot en met 

31 december 2012. Het project hoeft niet deze hele periode te beslaan; 

2) het project draagt daadwerkelijk bij aan extra sport  en beweegactiviteiten in de buurt; 

3) het project vindt plaats in meerdere gemeenten of wijken; 

4) het project voldoet aan tenminste 3 van de volgende criteria: 

a) met het project worden jeugdigen, gezinnen met jonge kinderen, ouderen, gehandicapten 

of chronisch zieken gestimuleerd om deel te nemen aan sport  en beweegactiviteiten;  

b) het project richt zich op gemeenten of wijken waar weinig sport  en beweegaanbieders 

zijn; 

c) het aanbod vindt plaats op locaties zoals scholen, BSO’s, zorginstellingen en 

verzorgingstehuizen; 

d) er wordt een multisport  en beweegaanbod gerealiseerd; 

e) het project is gericht op het bereiken van maatschappelijke doelen zoals gezondheid, 

participatie, leefbaarheid en veiligheid; 

5) bij de aanvraag dienen de activiteiten concreet te zijn beschreven en dient er een redelijke 

verhouding te zijn tussen activiteiten en kosten. In de aanvraag moet worden aangetoond dat 

aan alle gestelde eisen wordt voldaan; 

6) aan een project nemen ten hoogste vijf private partners deel. 

 

Verplichtingen 

Voor de verdere uitrol na 2012 zijn de ervaringen met de gesubsidieerde projecten van belang. 

Daarom dient de subsidieontvanger mee te werken aan de beschrijving en validering van de 

ingezette activiteiten. 

De subsidieontvanger dient na afloop van het project tevens verslag te doen van de mate waarin 

de toegepaste methodiek toereikend is gebleken. Daarbij wordt aangegeven wat goed gewerkt 

heeft en wat minder succesvol is geweest. Verder wordt aandacht besteed aan continuïteit van de 

sport  en beweegactiviteiten in de buurt na afloop van de projectperiode. 

Aanvragen 

Projectsubsidies kunnen worden aangevraagd via het subsidieportaal van het Ministerie van VWS 

(http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws of https://subsidies.minvws.nl). In verband met 

toepassing van de Europese de minimis verordening (1998/2006) gaat de aanvraag vergezeld van 

een verklaring waarin de aanvrager aangeeft of, en zo ja, hoeveel overheidsgelden in de afgelopen 

jaren bij wijze van de minimissteun heeft ontvangen. Het model voor deze verklaring is eveneens 

te verkrijgen via de website van het ministerie. Aanvragen kunnen uiterlijk tot 15 juli 2011 worden 

ingediend. Aanvragen die later worden ingediend, worden afgewezen. 

Een volledige aanvraag is noodzakelijk om een projectsubsidie te kunnen toekennen. Indien een 

aanvraag niet volledig is, wordt weliswaar de gelegenheid geboden de aanvraag aan te vullen, 

maar in dat geval is de datum waarop de aanvulling is ontvangen bepalend voor de verdeling van 

het beschikbare budget. Mede in verband met de tijd die nodig is om elke aanvraag op volledigheid 

te toetsen en aan te laten vullen, dient de aanvrager er rekening mee te houden dat onvolledige 

aanvragen uiteindelijk niet gehonoreerd kunnen worden wegens uitputting van het beschikbare 

budget. 

Indien meerdere private partijen subsidie aanvragen voor hetzelfde project, geniet het de voorkeur 

één gezamenlijke aanvraag te doen waarbij één aanvrager penvoeder is mede namens de andere 

private partijen. De activiteiten en de begroting dienen wel uitgesplitst te zijn naar elke van de 

aanvragers. Als samenwerkende private partijen afzonderlijk een aanvraag indienen, zal de datum 

van ontvangst van de laatste aanvraag in feite bepalend zijn voor de verdeling van het beschikbare 

budget. Subsidie wordt immers alleen verstrekt als verwacht mag worden dat het project 

uitgevoerd wordt. 


