Subsidieregeling Open clubs en
Vitale sportparken
Veelgestelde vragen
1 november 2017

Inhoudelijke vragen
1.

Onder welke regelgeving valt mijn aanvraag?
De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond
van de volgende regelgeving: Regels Ruimte
voor Gelderland, Algemene subsidieverordening
Gelderland 2016, de Algemene wet bestuursrecht
en de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
2. Wat zijn met ingang van 1 november 2018
de belangrijkste wijzigingen van de
subsidieregeling?
• Per 1 november 2017 wordt het maximale
subsidiepercentage voor kosten voor het
opstellen van een ontwikkelplan verhoogd van
50% naar 75% van de subsidiabele kosten.
• De definitie van ‘sportparkorganisatie’ is
verruimd waardoor aan gemeente gelieerde
Beheer B.V. ’s nu ook subsidie kunnen
aanvragen.
• Als u subsidie aanvraagt voor de realisatie van
een open club of vitaal sportpark of voor een
programma, moet er een beschrijving bij de
aanvraag toegevoegd worden van de gevolgen
van de realisering van de open club of het
vitale sportpark voor de leegstand van
vastgoed.
• Er geldt niet langer dat slechts 30% van de
subsidie voor fysieke aanpassingen mag
worden aangewend. Het is nu mogelijk om in
de realisatiefase de volledige subsidie aan te
wenden voor aanpassing van de
sportaccommodatie.
• Een aantal weigeringsgronden zijn komen te
vervallen. Het is vanaf 1 november 2017
mogelijk om meermaals subsidie aan te
vragen en/of te verkrijgen op grond van de
subsidieregeling. Bijvoorbeeld voor
opeenvolgende fasen.

3. Waaraan moet een professionele proces
begeleider voldoen?
De procesbegeleider heeft aantoonbare kennis
en ervaring met betrekking tot proces
begeleiding. Dit kan worden aangetoond met
referenties of bijvoorbeeld het curriculum vitae
van de betreffende procesbegeleider.
4. Wat is de exacte definitie van ‘Programma’?
Op grond van de Regels Ruimte voor Gelderland
wordt onder een programma verstaan: een
samenhangende reeks van projecten en
activiteiten met een gezamenlijk doel. Op grond
van het uitvoeringsbeleid Gelderland Sport,
wordt onder programma Open club/vitale
sportporten verstaan: een bundeling van
initiatieven uit de 3 fasen. Er is sprake van één
eindverantwoordelijke voor het programma die
de zorg draagt voor het faciliteren, dan wel
coördineren of het inhoudelijk begeleiden van
de initiatieven die tot het programma behoren.
5. Welke partijen zijn minimaal bij een
samenwerking betrokken?
De tot stand te brengen samenwerking moet
voor de verkenningsfase, de ontwikkelfase en de
realisatiefase tenminste 5 partijen te omvatten
(inclusief aanvrager) waarvan minimaal één
sportvereniging of sportparkorganisatie en
tenminste 1 partij afkomstig is uit de sector
onderwijs, cultuur, recreatie, zorg of welzijn of
het bedrijfsleven.

6. Welke partijen zijn bij een samenwerking voor
een programma betrokken?
De samenwerking in het kader van een
programma omvat tenminste 10 sport
verenigingen of sportparkorganisaties  en
6 partijen die afkomstig zijn uit de sector
onderwijs, cultuur, recreatie, zorg of welzijn of
het bedrijfsleven.
7. Moeten alle deelnemende partijen de
samenwerkingsovereenkomst tekenen?
Ja, dit is vereist op grond van de regeling,
art. 6.26.5 lid 2, sub a en 6.26.2 lid 2, sub a.
8. Wat als er een partner tijdens de uitvoering
uit de samenwerking gaat?
U gaat op zoek naar een nieuwe partner, zodat u
aan de subsidievoorwaarden blijft voldoen.
Wijzigingen ten opzichte van de originele
aanvraag moet u altijd schriftelijk melden bij de
provincie.
9. Moet de gemeente ook tekenen voor de
aanvraag?
Nee, maar de betrokkenheid van de gemeente
moet blijken uit een brief die u met de aanvraag
meestuurt. Voor de eisen van de inhoud van
deze brief verwijzen wij u voor ‘verkenning’
naar artikel 6.26.3 lid 2, voor ‘ontwikkelplan’
naar art. 6.26.4 lid 2, sub b, voor ‘realisatie’,
6.26.5 lid 2, sub b en voor ‘programma’ 6.26.6 lid
2, sub b.

Subsidietechnische vragen
10. Hoe lang duurt het besluitvormingstraject?
Het besluit op de subsidieaanvraag wordt
genomen binnen 13 weken.
11. Hoe ziet het proces eruit na indiening van de
aanvraag?
Na ontvangst van uw aanvraag wordt uw
aanvraag eerst op volledigheid getoetst. Hierbij
wordt gekeken of u heeft voldaan aan de eisen
om uw aanvraag in behandeling te nemen. Zijn
alle vragen in het aanvraagformulier ingevuld?
Zijn alle verplichte bijlagen ingediend? Is de
aanvraag rechtsgeldig ondertekend?
U ontvangt bericht over de uitkomsten van de
volledigheidstoets. Als uw aanvraag niet
compleet is, wordt een termijn geboden voor het
aanvullen van de aanvraag. De termijn waar
binnen wij op uw aanvraag moeten beslissen,
wordt gedurende deze periode opgeschort.
De termijn gaat weer lopen vanaf het moment
dat u uw aanvraag heeft aangevuld of de termijn
ongebruikt is verstreken. Indien uw aanvraag
na het verstrijken van de termijn nog steeds niet
volledig is, wordt uw aanvraag buiten
behandeling gesteld.
Is uw aanvraag volledig? Dan volgt de financieeltechnische en de beleidsinhoudelijke toetsing.
In het kader van deze tweede fase van de
beoordeling kan u worden verzocht om nadere
toelichtingen en onderbouwingen.

Na ontvangst van uw reactie op onze vragen
volgt de eindbeoordeling van uw aanvraag. Uw
aanvraag wordt toegekend danwel afgewezen.
12. Vanaf wanneer kan een aanvraag worden
ingediend?
De regeling is sinds 1 april 2017 open.
De gewijzigde regels treden op 1 november 2017
in werking.
13. Wat is de maximale bijdrage voor mijn
project?
Dit is afhankelijk van de activiteit waarvoor u
subsidie aanvraagt.
• Voor het uitvoeren van een verkenning:
Wij subsidiëren 75% van de subsidiabele
kosten tot max. €10.000,- 
• Voor het opstellen van een ontwikkelplan:
Wij subsidiëren 75% van de subsidiabele
kosten tot max: €24.999,• Voor de realisatie van een Open Club of Vitaal
Sportpark: Wij subsidiëren 50% van de
subsidiabele kosten tot max: €75.000,• Voor het uitvoeren van een programma
gericht op de totstandkoming van Open Clubs
en Vitale Sportparken. Wij subsidiëren 50%
van de subsidiabele kosten tot max:
€150.000,14. Hoeveel subsidie is er beschikbaar?
Voor deze regeling is in totaal 1,25 miljoen euro
beschikbaar, verdeeld over 4 plafonds voor 2017:
• Verkenning: €150.000.
• Ontwikkelplan: €200.000.
• Realisatie Open Club of Vitaal Sportpark:
€450.000.
• Programma: €450.000.
Voor 2018 worden de subsidieplafonds opnieuw
vastgesteld.

Opeenvolgende aanvraag
15. Mag ik een tweede aanvraag indienen voor
dezelfde open club of vitaal park?
Ja, het is vanaf 1-11-2017 mogelijk om voor de
opeenvolgende fasen van de ontwikkeling tot
open club of vitaal sportpark een aanvraag in te
dienen.
16. Kunnen verenigingen, sportparkorganisaties
en de gemeente binnen dezelfde gemeente een
aanvraag indienen?
Zolang het gaat om onafhankelijke aanvragen
voor verschillende open clubs en vitale sport
parken binnen één gemeente dan kan dat.
Ook is het mogelijk dat de gemeente in de
hoedanigheid van sportparkorganisatie subsidie
aanvraagt voor de realisatie van één of meerdere
open clubs of vitale sportparken.
17. Mag je partner zijn in meerdere aanvragen?
Partijen uit de sector onderwijs, cultuur,
recreatie, zorg of welzijn en bedrijfsleven
kunnen partner zijn in meerdere aanvragen.

18. Mag ik een aanvraag doen als ik al andere
subsidie als bijv. sportimpuls heb ontvangen?
Ja.
19. Op welke wijze wordt de subsidie uitgekeerd?
De subsidie wordt uitgekeerd op het bij de
aanvraag opgegeven rekeningnummer.
Subsidiebedragen onder €25.000,- worden in
één keer 100% uitbetaald binnen zes weken na
het verlening van de subsidie. Dit betreft aldus
de subsidie voor de verkenning en voor het
opstellen van een ontwikkelplan.
De subsidies voor de realisatie van open clubs
en vitale sportparken en de subsidies voor
de uitvoering van een programma gericht
op de ontwikkeling van open clubs en vitale
sportparken worden als volgt bevoorschot:
80% wordt uitgekeerd bij verlening van de
subsidie en de laatste 20% bij vaststelling van
de subsidie. Binnen zes weken na afgifte van de
verlenings-, danwel vaststellingsbeschikking
volgt de betaling.

Kosten
20. Vanaf wanneer zijn kosten subsidiabel?
Kosten zijn subsidiabel vanaf het moment van
indiening van de aanvraag. Op grond van artikel
1.3.5 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016
wordt geen subsidie verstrekt in verband met
kosten die worden gemaakt voordat de aanvraag
is ontvangen.
21. Welke kosten zijn subsidiabel?
De volgende kosten zijn subsidiabel:
• Projectkosten
• Kosten voor extern advies en onderzoek
• Kosten voor externe inhuur
• Kantoorkosten
• Kosten verbruikte materialen en hulp
middelen
• Interne loonkosten
• Inrichtingskosten (hieronder vallen de kosten
voor aanpassingen van de accommodatie)
• Kosten derden
• Kosten voor extern projectmanagement
• Kosten voor promotie en publicatie
• Reis- en  verblijfkosten
• Uitvoeringskosten
• Trainingskosten
• Vrijwilligersuren
Kosten voor aanpassingen van de accommodatie
(infra) zijn alleen subsidiabel in de
realisatiefase.
22. Mag ik mijn accommodatie aanpassen van de
subsidie?
Enkel kosten voor aanpassingen die
noodzakelijk zijn voor het realiseren van
maatschappelijke of ruimtelijke functies
van de open club of het vitale sportpark zijn
subsidiabel.

23. Mag ik mijn eigen format gebruiken voor de
begroting?
U moet de begrotingstabel (op hoofdlijnen) in
het aanvraagformulier invullen. Daarnaast
moet u een gedetailleerde uitwerking van uw
projectbegroting bij uw aanvraag toevoegen,
deze is vormvrij.
24. Moet er bij de aanvraag een offerte worden
overlegd van een onderzoeksbureau of
adviseur dat het onderzoek ondersteunt?
Ja, ter onderbouwing van de bij de aanvraag
in te dienen begroting, moet u de daarin
opgenomen kostenpost voor extern advies/
onderzoek kunnen staven met een offerte.
25. Mag ik het schrijven van de subsidie aanvraag
meenemen in de begroting?
Nee, kosten die worden gemaakt voor  het
opstellen van de aanvraag  en kosten die worden
gemaakt voordat de aanvraag is ontvangen  zijn
niet subsidiabel (zie artikel 1.3.5 lid 1 onder a en
b van de Regels voor Gelderland 2016).
26. Mogen we een externe partij de aanvraag laten
schrijven?
Dit mag, maar deze kosten worden niet vergoed.

Cofinanciering
27. Wat wordt verstaan onder cofinanciering?
Cofinanciering betreft toegezegde financiële
bijdragen aan het project.
28. Kunt u toelichten wat wordt verstaan onder
het in artikel 6.26.9 genoemde criterium dat
de kosten van de activiteit tenminste voor 25
of 50% worden gedragen door de aanvrager en
de partijen waarmee wordt samengewerkt
alsmede eventueel door derden?
Dit criterium gaat over cofinanciering en ziet op
de eigen bijdrage van de aanvrager en eventuele
derden aan het project. Cofinanciering bestaat
uit ‘harde Euro’s’. Cofinanciering moet worden
aangetoond met cofinancieringsverklaringen
van de partijen die bijdragen. Uit de verklaring
moet daarnaast blijken dat de bijdrage
is bedoeld voor het subsidieproject en de
verklaring moet worden ondertekend door een
daartoe bevoegd persoon.
29. Zou de € 25.000 die de raad reeds beschikbaar
heeft gesteld, kunnen gelden als
cofinanciering voor het subsidiebedrag?
Uit de bij de aanvraag te overleggen
cofinancieringsverklaringen dient te blijken
dat de gemeente de betreffende €25.000,- ten
behoeve van de ontwikkeling tot open clubs en
vitale sportparken beschikbaar heeft gesteld.
Indien uit het raadsbesluit waarbij de gemeente
deze middelen beschikbaar heeft gesteld het
voorgaande blijkt, kunt u het raadsbesluit als
cofinancieringsverklaring bij uw aanvraag
voegen.

30. Kunnen de uren van de gemeentelijk
projectleider worden ingezet als
cofinanciering? Zo ja, hoe werkt die
berekening dan?
Nee, de uren van de gemeentelijk projectleider
kunnen niet als cofinanciering worden ingezet.
De uren van de gemeentelijk projectleider
kunnen wel in de kostenbegroting worden
opgenomen en zijn subsidiabel voor zover het
extra werkzaamheden betreft en geen reguliere
werkzaamheden. De kosten voor deze uren moet
u dan opnemen in de projectbegroting. Voor het
berekenen van de kosten moet vaste uurtarief
systematiek worden toegepast zoals genoemd
in artikel 1.3.6 van de Regels Ruimte voor
Gelderland.
31. Kan vrijwilligersinzet gelden als
cofinanciering?
Nee, vrijwilligersinzet kan niet als
cofinanciering worden aangemerkt.
Cofinanciering betreft namelijk enkel ‘harde
Euro’s. ‘Gratis uren’ drukken de projectkosten.
Vrijwilligersinzet is subsidiabel voor zover
er een urenregistratie wordt bijgehouden
en de vrijwilligers hiervoor betaald krijgen.
De richtlijnen van de Belastingdienst inzake
vrijwilligersvergoedingen zijn van toepassing.
De kosten voor deze vrijwilligers uren dient u op
te nemen in de kostenbegroting.
32. Wat als mijn vrijwilligers al een
vrijwilligersvergoeding krijgen? Er is een max.
bedrag dat per jaar belastingvrij aan
vrijwilligersvergoeding mag worden betaald.
Veelal zitten vrijwilligers daar al aan.
Deze vrijwilligers kunnen zich wel inzetten voor
uw project, maar dan zonder vergoeding. Hun
inzet zal de projectkosten drukken.
33. Kan de investering van gemeenten in open
clubs en vitale sportparken door de inzet van
buurtsportcoaches als cofinanciering worden
opgevoerd? Buurtsportcoaches worden voor
40% worden betaald door het Ministerie, de
overige 60% wordt door de gemeente betaald.
Hoe moet deze kostenpost en in-kind
financiering vanuit de gemeenten in de
begroting verwerkt worden?
Ja, de investering van de gemeente (ter hoogte
van 60% van de loonkosten van de betreffende
buurtsportcoache(s)) kan worden opgevoerd
als cofinanciering. De kosten kunnen dan
niet ook nog eens opgevoerd worden in de
kostenbegroting. De 40% financiering van VWS
op de loonkosten dient buiten beschouwing te
worden gelaten in de financieringsbegroting.
Ter onderbouwing van de bijdrage van
de gemeente dient bij de aanvraag een
cofinancieringsverklaring te worden
overgelegd waarin de gemeente aangeeft
een bijdrage te doen ter hoogte van bedrag

X voor het betreffende project in de vorm
van de financiering van de inzet van
buurtsportcoaches. Ter onderbouwing van
bedrag X dient de berekening van dit bedrag
te worden bijgevoegd. Daarvoor is in ieder
geval nodig een loonstrook van de in te zetten
buurtsportcoaches + een opgave van het aantal
uren dat zij zullen besteden aan het project. Bij
voorkeur wordt de inzet van buurtsportcoaches
weergegeven in FTE.
De cofinancieringsbijdrage van de gemeente
bedraagt op grond van het voorgaande
maximaal 60% van de loonkosten van de
buurtsportcoaches. Alleen daadwerkelijk aan
het project bestede inzet kan als cofinanciering
worden opgevoerd.
Een rekenvoorbeeld:
Stel er wordt één buurtsportcoach (1 FTE) ingezet
en de loonkosten bedragen € 50.000,- dan
neemt VWS daarvan (o.b.v. percentage van
40%) € 20.000,- voor haar rekening. De overige
€ 30.000,- worden betaald door de gemeente.
Indien de buurtsportcoach 100% wordt ingezet
voor het betreffende open club project, kan
de gemeente € 30.000,- aan cofinanciering
opvoeren.
Besteed de buurtsportcoach maar 70% (0,7
FTE) van zijn tijd aan het project dan kan de
gemeente 70% van € 30.000,- opvoeren als
cofinanciering, aldus een bedrag van € 21.000,34. Is de aanvrager volledig aansprakelijk voor het
project?
Ja, de subsidieaanvrager wordt na toekenning
van de subsidie ‘subsidieontvanger’ en
draagt alle daarmee samenhangende
verantwoordelijkheden en verplichtingen. Het
is mogelijk dat u omtrent aansprakelijkheid
aanvullende afspraken maakt in de
overeenkomst die u sluit met de partijen met
wie u gaat samenwerken. Dit is uw eigen
verantwoordelijkheid. De provincie zal altijd de
subsidieontvanger aanspreken.

Verantwoording
35. Hoe en wanneer moeten we verantwoorden/
rapporteren?
De subsidies voor de verkenning en het opstellen
van een ontwikkelplan worden ineens verleend
en vastgesteld. Er hoeft geen inhoudelijke
en financiële verantwoording te worden
afgelegd. Wel zal in de subsidiebeschikking
voor het uitvoeren van een verkenning de
subsidieverplichting worden opgelegd om aan
het einde van de looptijd van het project de in
artikel 6.26.3 lid 1 genoemde ambitieverklaring
te overleggen. Indien de verkenning niet heeft
geresulteerd in een ambitieverklaring moet
u een toelichten waarom dat niet gelukt is.

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG  Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

17 232 002

In subsidiebeschikkingen voor het opstellen
van een ontwikkelplan zal de verplichting
worden opgelegd het opgestelde ontwikkelplan
na afronding project aan de provincie te
overleggen.
Over de subsidie voor de realisatie van open
clubs en vitale sportparken moet inhoudelijke
verantwoording worden afgelegd. Bij het niet
realiseren van de in de verleningsbeschikking
afgesproken prestaties kan de subsidie lager
worden vastgesteld. Projecten kunnen in het
kader van steekproeven nader onderzocht
worden. Daarom documentatie en financiële
administratie wel bewaren!
Met betrekking tot subsidie voor de uitvoering
van een programma moet (voor subsidies
vanaf een bedrag van €125.00,-) inhoudelijke
én financiële verantwoording – met
accountantsverklaring volgens controleprotocol
provincie Gelderland – worden afgelegd.
36. Hoe moeten we rapporteren?
Projecten met een looptijd langer dan 1 jaar
worden gevraagd jaarlijks te rapporteren over de
voortgang van de activiteiten.

