Specifieke subsidieregels voor verenigingssport
Programma

Maatschappelijke Participatie

Product

Verenigingssport (Sportstimulering)

Doelstelling:

Een divers aanbod van amateuristische bewegingsactiviteiten. Inwoners en in elk
geval jeugdigen nemen in verenigingsverband met elkaar actief en passief aan die
sportactiviteiten deel.

subsidievorm: waarderingssubsidie
Subsidienormen periode 2009-2011
1.
€ 14,53 per jeugdlid uit Wormerland tot 18 jaar
2.
€ 7,26 per volwassen lid (18 jaar en ouder) uit Wormerland
3.
Subsidie wegens kosten van huur van de sporthallen in Wormer voor onderstaande
verenigingen in geval van 175 subsidiabele leden of minder:
€ 1.038,- voor Badmintonvereniging De Shuttle;
€ 2.076,- voor Volleybalvereniging VCC’92.
4.
Subsidie voor de duur van drie jaren op grond van het aantal leden van afgelopen twee jaren.
Tussentijdse bijstelling bij afwijkingen van minimaal 15% stijging of daling van het aantal
jeugdleden.
Subsidiecriteria
1.
De organisatie is gevestigd in Wormerland
2.
De organisatie biedt gedurende het hele jaar sportactiviteiten aan de leden aan
3.
De activiteiten vinden plaats in Wormerland
4.
De organisatie is aangesloten bij een landelijke, provinciale of regionale organisatie, die de
belangen van de betreffende tak van sport (erkend door het NOC/NSF) behartigt.
5.
De activiteiten en trainingen staan onder deskundige leiding.
6.
De organisatie telt tenminste 20 actieve leden, waarvan er 10 nog geen achttien jaar oud zijn
(jeugdleden)
7.
Nieuwe aanvragen: de activiteiten zijn een zinvolle aanvulling op het bestaande aanbod
Verdeelregels bij subsidieplafond
1. Oude rechten op subsidie gaan voor nieuwe rechten
2. Vervolgens op volgorde van ontvangst.
3. Indien het subsidieplafond onvoldoende is om de bestaande rechten te honoreren, worden de
berekende subsidies bepaald naar de verhouding van het plafond ten opzichte van de berekende
subsidies.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad der gemeente Wormerland,
gehouden op
de griffier,
de voorzitter,
Mr. I. P. Vrolijk

P. C. Tange
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Toelichting bij specifieke subsidieregels voor verenigingssport
De regels zijn per 2011 aangepast op het onderdeel “verdeelregels bij subsidieplafond”. Dit wordt
hieronder toegelicht.

Verdeelregels bij subsidieplafond
De verdeelregels bij het subsidieplafond zijn uitgebreid met een derde punt.
Bij de instelling va en subsidieplafond moet worden aangegeven hoe het plafond (ofwel: budget) hoe
de beschikbare middelen worden verdeeld. Als regel wordt het budget verdeeld door de subsidies aan
de hand van de normen te berekenen. Daarbij komen eerst de bestaande activiteiten (oude rechten
gaan voor nieuwe rechten) aan bod. Dat wil zeggen dat eerst de organisaties die ook in de
voorgaande periode werden gesubsidieerd, in de nieuwe periode subsidie ontvangen. Als er nog
budgetruimte over is, kunnen ook nieuwe initiatieven worden gehonoreerd.
Als het budget onvoldoende is om de bestaande initiatieven (berekend volgens de normen) te
honoreren, worden de berekende subsidies bepaald naar de verhouding van het plafond ten opzichte
van de berekende subsidies. Die subsidies worden dan allemaal gelijkelijk verlaagd. Bijvoorbeeld: bij
een plafond van € 40.000,- en berekende subsidies van € 45.000,- is de verhouding tussen plafond en
budget: 88,89%. De subsidies worden dan bepaald op 88,89% van de berekende subsidies.
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