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Beleidsregel kaderopleidingen sportverenigingen 

Wetstechnische informatie  

Gegevens van de regeling 

Overheidsorganisatie gemeente Lelystad 

Officiële naam regeling Beleidsregel kaderopleidingen sportverenigingen 

Citeertitel Beleidsregel kaderopleidingen sportverenigingen 

Besloten door college van burgemeester en wethouders 

Deze versie is geldig tot (als de 
vervaldatum is vastgesteld) 

26-07-2016 

Onderwerp   

Opmerkingen m.b.t. de regeling 

Deze beleidsregel behoort bij de Algemene Subsidieverordening Lelystad. 

Grondslagen 

1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v. 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 

1. Geen.  

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 

Datum 
inwerking-
treding 

Terug-
werkende 
kracht 

Betreft Ontstaansbron:  
datum ondertekening; 
bron bekendmaking 

Inwerkingtreding: 
datum ondertekening; 
bron bekendmaking 

Voorstel 
gemeenteraad 

26-7-2016  intrekking 12-7-2016 
Flevopost, 20-7-2016 

12-7-2016 
Flevopost, 20-7-2016 

160011047 

1-1-2011  nieuwe regeling 25-5-2010 
Flevopost, 2-6-2010 

25-5-2010 
Flevopost, 2-6-2010 

Nr. B10-03994 
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BESLUIT COLLEGE d.d. 25 mei 2010 
 
Programma: Werken aan Talent 
Beleidsstuk:  Kadernota sport 2009-2012 “Startschot” en uitvoeringsnota sport 2009-2012  
  “Tussen start en finish” 

Onderwerp: Kaderopleidingen sportverenigingen 

 
 

Beleidsinhoud: 
Doel van de subsidie (binnen de kaders van bovenstaande beleidsstukken): 
- Sportverenigingen krijgen structureel de ondersteuning waardoor ze in staat zijn invulling te geven 

aan de opgave waarvoor zij zich geplaatst zien in sportief en maatschappelijk opzicht. 
 

Subsidiecriteria 
Aanvragers kunnen voor subsidie in aanmerking komen indien: 

1) zij statutair gevestigd zijn in Lelystad, zijn aangesloten bij een landelijke door het NOC/NSF 
erkende sportbond en  tenminste veertig (40) leden tellen op 1 januari van het jaar waarvoor 
subsidie wordt aangevraagd; 

2) zij minimaal bestaat uit 25% jeugdleden (tot 18 jaar); 
3) de cursus of opleiding waarvoor subsidie wordt aangevraagd, wordt gevolgd door het 

verenigingskader (bestuur, vrijwilligers, trainers, leidinggevenden) en in direct verband staat met de 
(beoogde) taak van de betreffende persoon in de vereniging;  

4) de cursus of de opleiding wordt gegeven door een bondsinstelling of ander algemeen erkent 
instituut; 

5) de aanvraag tenminste twee maanden voor aanvang van de cursus of de opleiding is ingediend; 
6) het subsidieplafond nog niet is bereikt; 
7) de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Lelystad. 

 

Soort subsidie: Eenmalige budgetsubsidie (hoofdstuk 2 Algemene subsidieverordening Lelystad) 

 

Subsidiemethode: 
- Subsidiabele kosten zijn de kosten van de cursus of opleiding, inbegrepen inschrijfkosten, 

examenkosten en aanschafkosten van verplicht studiemateriaal, alsmede de kosten van het reizen 
van en naar de plaats waar de cursus of opleiding wordt gevolgd.  

- De reiskosten worden berekend volgens de formule: (aantal kilometers heen + terug) x aantal 
lesdagen x € 0,19.  

- Daarbij is het aantal kilometers dat www.routeplanner.nl aangeeft, bepalend. 

- Het subsidiebedrag bedraagt 25% van het totaal van de genoemde kosten tot een maximum van     
€ 500,-- per vereniging per jaar.  

- Heeft een vereniging meer dan 50% jeugdleden dan wordt het subsidiabele bedrag verhoogt met 1,5 
tot een maximum van € 500,-- per vereniging per jaar, met als voorwaarde dat dit bedrag ten goede 
komt aan de jeugd(opleiding) van de vereniging. 

- Het subsidiebedrag wordt na afloop van de opleiding of cursus vastgesteld en uitbetaald, op basis 
van door de aanvrager in te dienen documenten waaruit blijkt dat de cursus met goed gevolg is 
doorlopen. Deze documenten dienen binnen twee maanden na afloop van de opleiding of cursus te 
worden ingediend. 

 

Verdeelregels:  Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op basis van de volgorde van 
ontvangst van de subsidieaanvragen. 

 

Aanvraagformulier:  Subsidie kaderopleidingen sportverenigingen 

 

Ingangsdatum:  Deze beleidsregel treedt per 01-01-2011 in werking. Alle subsidieaanvragen die 

http://www.routeplanner.nl/
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vanaf deze datum worden ingediend, worden aan de hand van deze beleidsregel 
beoordeeld. 

 

 


