
Subsidieregeling ‘Welkom op de club’ 
Tijdelijke subsidieregeling vanuit het steunpakket ‘bevorderen gezonde leefstijl’ gericht op het werven en 

behouden van (nieuwe) leden 

 

Aanleiding 

In de zomer heeft het ministerie van VWS éénmalig budget beschikbaar gesteld aan gemeenten om de 

negatieve gevolgen van Corona op de leefstijl van inwoners aan te pakken. Begin juli 2021 heeft het college 

van B&W ingestemd met de invulling van het Corona steunpakket ‘bevorderen gezonde leefstijl’ bestaande 

uit 12 onderdelen. Onderdeel van dit steunpakket is het ondersteunen van sportaanbieders bij het werven 

en behouden van leden. Voor dit onderdeel van het steunpakket is € 20.000,- gereserveerd.  

Voor de nadere invulling is op het Platform Sport van oktober input bij de sportaanbieders opgehaald. 

Samen met het Sportpunt zijn we tot de onderstaande regeling gekomen. 

 

Verdeling middelen 

Alle sportaanbieders mogen een aanvraag indienen. Het gaat immers om invulling van een rijkssteunpakket 

gericht aan het ondersteunen van een gezonde leefstijl van inwoners. Daarbij is het niet belangrijk of een 

inwoner sport bij een vereniging of een sportschool. Er zijn twee mogelijkheden: 

1.Sportaanbieders mogen Individueel, alleen voor hun eigen club of vereniging subsidie aanvragen van 

maximaal €500,-- voor een activiteit die gericht is op het werven en behouden van leden. Hiervoor stellen 

we maximaal €7.500,-- beschikbaar. Afhankelijk van de omvang van de activiteit en de hoeveelheid 

aanvragen, houden we de mogelijkheid van maatwerk open.  

2. Sportaanbieders kunnen ook samen activiteiten ontwikkelen om inwoners kennis te laten maken met de 

sport, de vereniging of de club. Voor gezamenlijke projecten is € 12.500,-- beschikbaar. Afhankelijk van de 

omvang van de activiteit en het aantal deelnemende sportaanbieders worden de aanvragen beoordeeld. Een 

toetsingscommissie zorgt voor een redelijke verdeling.  

 

Termijn indiening 

Omdat sprake is van een plafond – respectievelijk €7.500,-- en €12.500,-- - én omdat het onzeker is hoeveel 

sportaanbieders een aanvraag zullen indienen, werken we met een sluitingstermijn. Individuele aanvragen 

kunnen tot 1 februari worden ingediend. Gezamenlijke aanvragen kunnen tot 1 maart worden ingediend.  

Omdat het om een éénmalige regeling gaat met relatief kleine bedragen per aanvraag, houden we de 

aanvraag en uitvoering zo eenvoudig mogelijk. De aanvraag kan digitaal ingediend worden.  

 

Uitvoering en beoordeling 

De activiteit(en) komen voor subsidie in aanmerking als zij gericht zijn op het werven en behouden van 

leden, kennismaken met de sport en de vereniging of club. De activiteiten moeten  gericht zijn op inwoners 

van Houten inclusief kleine kernen. 

 

Voor het indienen van gezamenlijke aanvragen, dient één van de sportaanbieders de subsidieaanvraag in en 

geeft aan welke sportaanbieders nog meer meedoen. Zij hebben de inzet van de middelen onderling 

afgestemd.  

 

Voor het maken van een goede verdeling van het beschikbare budget worden de aanvragen ná de 

sluitingstermijn beoordeeld. Als er teveel aanvragen zijn gedaan wordt het beschikbare bedrag (plafond) 



gedeeld door het aantal aanvragen met een positieve beoordeling. Als het beschikbare budget niet volledig 

besteed wordt, kan de oproep op een later moment in 2021 worden herhaald. 

 

Elke aanvraag gaat gepaard met een omschrijving van de activiteit inclusief begroting.  

Een toetsingscommissie is belast met het beoordelen van de gezamenlijke aanvragen en de individuele 

aanvragen die meer vragen dan €500,--. We stellen vooraf geen limiet op gezamenlijke aanvragen. De 

toetsingscommissie beoordeelt of de activiteit en de subsidieaanvraag redelijk is.  

De beslissing over de aanvraag zal zo snel mogelijk ná de sluitingsdatum – en uiterlijk 2 weken ná de 

sluitingsdatum - bekend worden gemaakt.  

 

verantwoording 

De toetsingscommissie kan steekproefgewijs nadere informatie opvragen bij de aanvrager, de activiteit 

bezoeken of een verslag of foto opvragen na afloop van de activiteit.  


