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Beleidsregel subsidie voor deskundig 

(technische) leiding (DTL) sportverenigingen  

Wetstechnische informatie  

Gegevens van de regeling 

Overheidsorganisatie gemeente Lelystad 

Officiële naam regeling Beleidsregel subsidie voor deskundig (technische) leiding (DTL) 
sportverenigingen  

Citeertitel Beleidsregel subsidie voor deskundig (technische) leiding (DTL) 
sportverenigingen  

Besloten door college van burgemeester en wethouders 

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

01-01-2014 

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 

1-1-2014  intrekking 17-12-2013 
Flevopost, 30-12-
2013 

17-12-2013 
Flevopost, 30-12-
2013 

Nr. 131074850 

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: Subsidie voor deskundig (technische) leiding (DTL)   
  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. 

- De hoge mate van sportparticipatie dient vast te worden gehouden. Door extra aandacht te geven 
aan de ongeorganiseerde sporters en de doelgroepen die achterblijven stijgt het percentage van 
sportdeelname. 

 

Algemene bepalingen 
1) Een boekjaar mag gelijk gesteld worden aan een verenigingsjaar. 
2) In te dienen financiële stukken, dienen te worden vergezeld van een goedkeurende verklaring van een 

onafhankelijke kascommissie. 
 

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 subsidie wordt aangevraagd voor de kosten van het inschakelen van een deskundig persoon (of 

personen) voor de uitvoering van taken binnen de vereniging; 
4) de deskundigheid van de betreffende persoon aantoonbaar wordt erkent door een bondsinstelling of 

ander algemeen erkent instituut;  
5) de aanvraag uiterlijk twee maanden na aanvang van het verenigingsboekjaar is ingediend; 
6) de aanvraag de volgende gegevens omvat:   

a) een opgave van de begrote kosten van de inschakeling van de deskundige persoon; 
b) bewijsstukken die de deskundigheid of vakbekwaamheid van de betreffende personen/ persoon 

aantonen 
c) voor zover aanwezig, contracten tussen de vereniging en de deskundige persoon inzake de 

afspraken omtrent inzet en beloning; 
d) een exploitatiebegroting van het lopende boekjaar; 

7)  het subsidieplafond nog niet is bereikt; 
8)  de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Lelystad. 
 

 

Soort subsidie: Jaarlijkse budgetsubsidie (hoofdstuk 3 Algemene subsidieverordening Lelystad) 

 

Subsidiemethode 
 
1) Subsidiabele kosten zijn bruto loonkosten, werkgeverslasten, (onkosten)vergoedingen, verwervings- en 

verhuiskosten en reiskostenvergoedingen indien de betreffende persoon niet woonachtig is in Lelystad.   
2) Vergoedingen die worden betaald voor wedstrijdbegeleiding en de voorbereiding van trainingen en 

lessen komen niet voor subsidiëring in aanmerking.  
3) Ontvangsten krachtens de sociale-verzekeringswetgeving, of ontvangsten in verband met uitbesteding 

van diensten aan derden, worden op de subsidiabele kosten in mindering gebracht.  
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Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald: 
 
1) 25% van de bruto loonkosten (exclusief werkgeverslasten) of vergoedingen, tot een maximum van 

€15,00 per uur;  
2) 100% van het aandeel werkgeverslasten (gerelateerd aan het maximaal subsidiabele bedrag van   
        €15,00 per uur). 
         a.    25%(1) van de verwervings- en verhuiskosten tot een maximum van € 500,-- per persoon. 
         b.    25%(1) van de reiskostenvergoeding. 
         c.    de totale subsidie bedraagt maximaal € 15.000,00 per vereniging per jaar. 
 
(1) 75% bij kosten van de inschakeling van een deskundige persoon ten behoeve van sportactiviteiten die 
zich richten op niet westerse allochtonen tot 18 jaar (groep moet minimaal voor 50% uit deze doelgroep 
bestaan) 
(1) 50% bij kosten van de inschakeling van een deskundige persoon ten behoeve van sportactiviteiten die 
zich richten op niet westerse allochtonen (groep moet minimaal voor 50% uit deze doelgroep bestaan). 
 

 heeft de vereniging meer dan 50% jeugdleden, dan wordt het subsidiabele bedrag met 1,5 verhoogt 
met een maximum van € 15.000,00 per vereniging per jaar. 

 Op het subsidiebedrag wordt een voorschot uitbetaald van 80%. 

 Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van een door de vereniging in te dienen 
vaststellingsaanvraag.  

 Deze aanvraag dient te bestaan uit een opgave van de werkelijke kosten van de inschakeling van 
de deskundige persoon.  

 De vaststellingsaanvraag dient vergezeld te gaan van de meest recente jaarrekening, inclusief een 
opgave van het vermogen.  

 De vaststellingsaanvraag dient binnen twee maanden na afloop van het boekjaar te worden 
ingediend.   

 
 

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

 

Aanvraagformulier:  Deskundig (technische) leiding (DTL) sportverengingen    

 

Ingangsdatum:  Deze beleidsregel treedt per 01-01-2011 in werking. Alle subsidieaanvragen die 
vanaf deze datum worden ingediend, worden aan de hand van deze beleidsregel 
beoordeeld. 

 
 


