
Procedure subsidies Sportakkoord 
 

Doel 

 

Sport en bewegen 

Regelmatig sporten en bewegen is belangrijk voor een goede lichamelijke en mentale 

gezondheid en preventie van chronische ziekten. Het bevorderen van lichamelijke 

activiteit draagt bij aan vitalere en gezondere inwoners van Leidschendam, Voorburg 

en Stompwijk, Bovendien is sport en bewegen van grote waarde voor onze gemeente 

als geheel.  

 

Nationaal Sportakkoord en doorvertaling naar Lokaal Sportakkoord 

In juni 2018 hebben een groot aantal organisaties van binnen en buiten de sport het 

Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ ondertekend. Hierin zijn de 

prioriteiten voor het Nederlands sportbeleid voor de komende jaren vastgelegd. Doel 

is dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in 

een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of 

toeschouwer. Bekijk hier het hele Nationaal Sportakkoord.  

 

Om ervoor te zorgen dat álle Nederlanders, in álle levensfasen kunnen sporten, is het 

belangrijk dat er ook regionaal en lokaal een vervolg wordt gegeven aan het akkoord, 

bijvoorbeeld door middel van lokale sportakkoorden.  

 

Leidschendam-Voorburg is aan de slag gegaan en heeft met behulp van een 

sportformateur en verschillende partners een Lokaal sportakkoord opgesteld ‘De Plus 

op het totaal’. Uitgangspunt hierbij was onder andere de Visie op sport en bewegen in 

Leidschendam-Voorburg 2016-2020. Gezamenlijk zijn de ambities bepaald en wordt 

de komende jaren extra ingezet op zes thema’s:  

 

1. Vitale sportaanbieders 

2. Duurzame sportinfrastructuur 

3. Inclusief sporten en bewegen 

4. Focus op ouderen 

5. Focus op jongeren 

6. Gezonde keten 

 

Uitvoeringsbudget sportakkoord 

Voor de uitvoering van activiteiten uit het Lokaal sportakkoord ontvangt de gemeente 

Leidschendam-Voorburg in 2021 van het Rijk een bedrag van € 80.000,- en in 2022  

€ 40.000,-. Het beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget voor het Lokaal sportakkoord 

is een aanjaagbudget vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 

wordt via subsidies beschikbaar gesteld aan lokale (sport)verenigingen en 

maatschappelijke instellingen.  

https://sportakkoord.allesoversport.nl/sportakkoord/


 

Aanvraagtermijn en –procedure 

1. Wie kan aanvragen? 

2. Wijze van aanvragen 

3. Verdelingswijze 

4. Adviescommissie 

5. Voorwaarden 

6. Beoordeling van de aanvraag 

 

1. Wie kan aanvragen? 

(Sport)verenigingen en maatschappelijke instellingen die actief zijn in Leidschendam-

Voorburg en die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten uit het sportakkoord 

Leidschendam-Voorburg kunnen een subsidie aanvragen. Hierbij gaat het om 

eenmalige subsidies die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten te stimuleren. 

Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren 

niet tot de mogelijkheden.  

 

2. Wijze van aanvragen 

Aanvragen kunnen ingediend worden met het aanvraagformulier eenmalige subsidies 

via de website van de gemeente waarbij het activiteitenformat sportakkoord en een 

beknopte begroting als bijlagen worden meegestuurd. Aanvragers ontvangen uiterlijk 

binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag uitsluitsel. De toegekende 

bedragen worden vervolgens zo spoedig mogelijk uitgekeerd. De totale procedure 

neemt net als normale eenmalige subsidies maximaal 10 weken in beslag.  

 

3. Verdelingswijze 

a. Aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst. 

b. Aanvragen worden inhoudelijk door een adviescommissie beoordeeld aan de 

hand van een aantal vragen (zie hiervoor punt 6.). 

c. Aanvragen die voldoen komen in aanmerking voor subsidie, zolang het 

plafond niet is bereikt. Voor het jaar 2021 is € 80.000,- beschikbaar, voor het 

jaar 2022 is een budget van € 40.000,- beschikbaar. 

d. Als in enige periode er te weinig aanvragen binnen zijn, kan worden besloten 

de aanvraagprocedure aan te passen. Er kan ook worden besloten om het 

restant van het budget te reserveren voor een volgend jaar.  

 

4. Adviescommissie sportakkoord 

De adviescommissie is samengesteld uit ervaren bestuurders/vakspecialisten met 

een brede blik op sport en bewegen in onze gemeente en vanuit uiteenlopende 

werkvelden. Deze commissie beoordeelt de aanvragen op inhoud en geeft een 

advies voor de hoogte van de subsidie. Als één van de commissieleden zelf direct 

betrokken is bij een aanvraag dan is hij/zij niet bij de beoordeling van de aanvraag 

betrokken.  

 



De adviescommissie bestaat uit: 

- Ronald Duijs – Schooldirecteur Maria Bernadette 

- Gert Scholtes – Bestuurder Badmintonclub Voorburg 

- Henry Steffens – Projectleider voetbalvereniging RKAVV 

- Pamela van Kessel – Gezonde School adviseur GGD Haaglanden 

- Paul Spaargaren – Bestuurder V.M.H.C. Cartouche 

- Combinatiefunctionaris – Sport en Welzijn 

- Ambtenaar – Gemeente Leidschendam-Voorburg (geen stemrecht) 

 

5. Voorwaarden 

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de 

ambities van het sportakkoord Leidschendam-Voorburg. De aanvraag moet gericht 

zijn op het sportiever maken van inwoners van Leidschendam-Voorburg en op het in 

beweging krijgen van nog meer inwoners. Aanvragen dienen aan de volgende 

voorwaarden te voldoen: 

 

 De aanvrager is een (sport)vereniging of maatschappelijke instelling en 

gevestigd in de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

 Aanvragen worden voorafgaand aan de activiteit ingediend, inclusief een 

beknopt activiteitenplan en onderbouwde begroting. 

 De aanvraag past binnen een van de ambities (thema’s) van het Lokaal 

sportakkoord. 

 De aanvraag wordt gebruikt voor nieuw sport- en beweegaanbod of een 

uitbreiding/verbetering van het bestaande aanbod. 

 Als meer organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteit draagt 

de aanvrager van het budget zorg voor de eventuele verdeling van het geld. 

 De aanvrager draagt door eigen inzet en/of middelen zelf ook actief bij aan 

de realisatie van het actiepunt. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die 

betrokken zijn bij de uitvoering en via de aanvrager een deel van de 

stimuleringsbijdrage ontvangen. 

 Indien een aanvrager het niet eens is met de uiteindelijke 

subsidiebeschikking van de gemeente Leidschendam-Voorburg, dan kan 

daartegen een bezwaarschrift bij de gemeente worden ingediend. Meer 

informatie daarover is te vinden op www.lv.nl/bezwaar-en-beroep.  

 De aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage door het opstellen van een 

evaluatieverslag en door op aanvraag informatie (in woord en beeld) 

beschikbaar te stellen over de uitvoering van de activiteit. Deze informatie 

kan ook worden benut voor verslaglegging (via nieuwsbrief en website) en 

voor monitoring. Ook voegt de aanvrager alle benodigde facturen en 

betaalbewijzen toe aan de financiële verantwoording.  

 

6. Beoordeling van de aanvraag 

De adviescommissie geeft het uiteindelijke advies op ingediende subsidieaanvragen 

op basis van de beantwoording van de onderstaande vragen: 

http://www.lv.nl/bezwaar-en-beroep


 

- In welke mate dragen de activiteiten bij aan de ambities uit het sportakkoord 

Leidschendam-Voorburg? Zie hiervoor de 6 thema’s van het lokaal 

sportakkoord. 

- Wat is de continuïteit van het aanbod? In hoeverre kan het aanbod na de 

subsidie zelfstandig worden voortgezet? 

- In hoeverre wordt door organisaties samengewerkt en wat is de continuïteit 

van de samenwerking? 

- Hoe groot is de eigen inzet of bijdrage van de aanvrager? 

- Komt het initiatief ten goede van Leidschendam-Voorburg en haar inwoners? 

- Is er sprake van domein overstijgende samenwerking? 

- Betreft het een vernieuwende activiteit? 

 

Aanvragen voor activiteiten waarbij verschillende organisaties samenwerken hebben 

een streepje voor. Zeker wanneer het gaat om gezamenlijke initiatieven of nieuwe 

vormen van samenwerking van sportaanbieders en maatschappelijke instellingen.  

 

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? 

Neem gerust contact op met subsidies@lv.nl voor technische vragen of met Werff 

Thomas of Tim Opmeer voor inhoudelijke vragen via werff.thomas@senw-lv.nl of 

tim.opmeer@senw-lv.nl of 070 763 0606 

 

Bijlagen: 

- Formulier aanvraag eenmalige subsidie 

- Plan van aanpak Lokaal sportakkoord (format activiteitenplan en begroting) 

- Beschrijving thema’s Lokaal sportakkoord 

- Het Lokaal sportakkoord: De Plus op het totaal 
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