BELEIDSREGEL JEUGDSPORT
Toelichting
Op 12 mei 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het herijkte sportsubsidiebeleid ingaande
per 1 januari 2016. Ten aanzien van jeugdsport is het volgende besloten:
•

Het budget jeugdsportsubsidies vanaf 2016 bepalen op € 40.000,- en de jeugdsportsubsidie te
verdelen conform onderstaande
 buitensportverenigingen ontvangen € 20,- per jeugdlid
 binnensportverenigingen ontvangen € 40,- per jeugdlid (denksport uitgezonderd)
 zwemverenigingen ontvangen € 100,- per jeugdlid

Begripsbepalingen
Jeugd: inwoners van de gemeente Brielle tot 18 jaar, met uitzondering van denksporten.
Sport: een lichamelijke bezigheid ter ontspanning met spel- en wedstrijdelement waarbij conditie
en vaardigheid vereist zijn, respectievelijk bevorderd worden.
Sportactiviteit: een door een organisatie georganiseerde lichamelijke bezigheid ter ontspanning
met spel- en wedstrijdelement waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn, respectievelijk
bevorderd worden.
Sportvereniging: een vereniging die zich uitsluitend of in hoofdzaak ten doel stelt het sporten in
verenigingsverband.
Doelstelling
Sportverenigingen financieel ondersteunen bij het voeren van een actief jeugdbeleid en het
aanbieden van sportactiviteiten voor de jeugd in georganiseerd verband. Tevens is het doel de
maatschappelijke betrokkenheid van de verenigingen te stimuleren.
Doelgroep
Sportverenigingen met jeugdleden tot 18 jaar.
Nadere regels
Een subsidie kan slechts worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende criteria:
de sportvereniging heeft een openbaar toegankelijk karakter en
de subsidieaanvrager dient een sportvereniging te zijn en wel een rechtspersoon met
volledige rechtsbevoegdheid en
de sport is door NOC*NSF erkend en
sportverenigingen die niet in Brielle gevestigd zijn met minimaal 5 Brielse jeugdleden waarvan
de desbetreffende sport niet in Brielle wordt aangeboden en
de sportvereniging werkt met vrijwilligers.
Subsidievorm
Structurele activiteitensubsidie
Subsidieplafond
€ 40.000,Subsidieverlening
Als grondslag voor het bepalen van de subsidie worden de volgende regels gehanteerd:
-

buitensportverenigingen ontvangen € 20,- per Briels jeugdlid
binnensportverenigingen ontvangen € 40,- per Briels jeugdlid en
zwemverenigingen ontvangen € 100,- per Briels jeugdlid

Als peildatum wordt het aantal Brielse jeugdleden in het jaar van aanvraag, op basis van de door
de vereniging aangeleverde ledenlijst van 1 januari voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie
betrekking heeft, gehanteerd.
Als het subsidieplafond wordt bereikt, worden de subsidies per categorie naar evenredigheid lager
verleend.
Het niet besteedbaar budget in enig jaar wordt gestort in het Fonds Sportstimulering.
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Subsidievaststelling
In afwijking van artikel 22 van de Algemene Subsidieverordening dient geen aanvraag tot
vaststelling te worden ingediend.
Relatie accommodatiezaken
Onderscheid binnensportverenigingen, buitensportverenigingen en zwemverenigingen.
Subsidiegrondslag
Algemene Wet bestuursrecht
Algemene Subsidieverordening Brielle 2011
Raadsbesluit d.d. 12 mei 2015 “sportsubsidiebeleid”
Jaarlijks door de raad vastgesteld subsidieplafond
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