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Aanvraag activiteiten subsidie sportvereniging  2022 
Regels ten behoeve van het subsidiëren van genoemde activiteiten zijn vastgelegd in de Nadere regels subsidie 
sport Haaksbergen (9.44a) 
 
Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op georganiseerd sporten, waarbij met name aandacht 
besteed wordt aan kennismakingsactiviteiten met sport voor jeugd en ouderen 
1. De subsidie ten behoeve van activiteiten om jongeren met sport kennis te laten maken, bedraagt       
               maximaal € 250,- per activiteit. 
2. De subsidie ten behoeve van activiteiten om ouderen (55 jaar of ouder) met sport kennis te laten  
              maken, bedraagt   maximaal € 250,-  per activiteit. 
3. Per vereniging komt maximaal 1 activiteit voor jeugd en 1 activiteit voor ouderen per jaar voor  
              subsidie in aanmerking. 
4. Het subsidieplafond bedraagt maximaal € 5.000,- per jaar 
 
Kadervormingskosten die voor subsidie in aanmerking komen. 
1. De subsidie voor kadervormingskosten bedraagt maximaal 50% van de kosten van de cursus tot   
              een maximum van  € 250,- per persoon, per jaar,  
2. De subsidie voor kadervormingskosten bedraagt maximaal € 1.000,- per vereniging per jaar 
3. Het subsidieplafond bedraagt € 5.000,- per jaar. 
 
Kadervormingskosten: kosten van cursussen gericht op de vrijwilligers die voor de vereniging actief zijn en die 
zich bezighouden met: bestuurstaken, beheer van de accommodatie (inclusief kantine), kantinediensten, EHBO 
en hartreanimatie.  
 

1. Gegevens van de aanvrager 
 
a.  naam van de sportvereniging 
 
 

 

b. naam contactpersoon 
 
 

 

c. functie contactpersoon 
 
 

 

d. adres 
 
 

 

e. postcode en woonplaats 
 
 

 

f. telefoonnummer 
 
 

 

g. e-mail 
 
 

 

h. internetsite 
 
 

 

i. uitbetaling subsidie op  IBAN: 
 
 
Ten name van: 
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Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op georganiseerd sporten, waarbij met name aandacht 
besteed wordt aan kennismakingsactiviteiten met sport voor jeugd en ouderen. 
 
2.            Gegevens met betrekking tot te organiseren activiteiten 
Voor welke doelgroep gaat u  
activiteiten organiseren? 

Jongeren en/of ouderen 

Waar bestaat de activiteit uit?  
Wanneer vindt die plaats?  
Hoe geeft u bekendheid aan de 
activiteit? 

 

Waar vindt de activiteit plaats?  
Worden de buurtsportcoaches van 
Haaksbergen bij de organisatie 
betrokken? 

 

Wat zijn de kosten? U dient een 
eenvoudige begroting toe te 
voegen 

 

 
Kadervormingskosten: kosten van cursussen gericht op de vrijwilligers die voor de vereniging actief zijn en die 
zich bezighouden met: bestuurstaken, beheer van de accommodatie (inclusief kantine), kantinediensten, EHBO 
en hartreanimatie. 
 
1. De subsidie voor kadervormingskosten bedraagt maximaal 50% van de kosten van de cursus tot   
              een maximum van  € 250,- per persoon, per jaar,  
2. De subsidie voor kadervormingskosten bedraagt maximaal € 1.000,- per vereniging per jaar 
3. Het subsidieplafond bedraagt € 5.000,- per jaar. 
 
3.  Gegevens met betrekking tot te volgen cursussen 
Voor welke cursus(sen) vraagt u 
subsidie aan? 

 

Wie gaat de cursus(sen) volgen?  
Wie verzorgt de cursus(sen)?  
Wanneer worden de cursus(sen) 
georganiseerd? 

 

Wat zijn de kosten? Als u een 
offerte heeft, dan een copy van de 
offerte bijvoegen.  

 

 
 

4. Ondertekening en verklaring aanvrager 
De aanvrager verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met controle van de 
gegevens. Als het activiteitenplan van de aanvrager zich tussentijds wijzigt, zal het college van burgemeester en 
wethouders onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens 
kan leiden tot het afwijzen van de aanvraag en/of het intrekken van de subsidie. Dit geldt voor alle gegevens die 
op de subsidieverlening van invloed zijn. 
 
Functie en naam  

 
 

Plaats en datum  
 
 

Handtekening   
 
 

In verband met de ondertekening moet u het formulier per post aan ons terugsturen of bij de balie afgeven. 
De bijlagen mag u digitaal versturen naar gemeente@haaksbergen.nl 
 


