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I. INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA VERSTERKEN SPORTBONDEN  

 

 

Doel 

 

NOC*NSF heeft met input van een aantal leden een aanvraag ingediend bij VWS voor het programma 

Versterken Sportbonden met als doel om sportbonden te helpen om de eigen organisatie te versterken 

zodat ze optimaal zijn voorbereid om, samen met sportverenigingen, een optimale rol te spelen in de 

uitvoering van het sportakkoord. 

 

 

Drie Programmalijnen 

 

Het programma bestaat uit 3 lijnen: (1) Shared Services Sport, (2) Slagvaardig Organiseren Sport en (3) 

Equiperen Sportbonden.   

 

Voor Programmalijn 1 (Shared Service Sport) krijgen bonden de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen 

bij NOC*NSF, via de portal Verdelen Middelen Sport (VMS).  

 

 

Dit document is alleen gericht op Programmalijn 1, Shared Services Sport 

  

Voorbereiding op het Sportakkoord 

 

De beoogde shared service organisatie wordt, op initiatief van een aantal bonden, opgericht voor de 

uitvoering van basistaken voor kleine bonden. Dit neemt niet weg dat ook grotere bonden gebruik kunnen 

gaan maken van de dienstverlening. De bedoeling is om te starten met een gedeelde leden- en financiële 

administratie. Door het ontzorgen en faciliteren van de basale processen binnen de shared service organisatie 

kan de focus binnen een sportbond volledig gericht worden op de sport inhoudelijke zaken. 

 

Middels de financiële middelen uit programmalijn 1 is het mogelijk om de inrichting en opstart van een 

Shared Service Organisatie te financieren. De exploitatiekosten dienen door de bonden zelf te worden 

voldaan.  

 

Budget 

 

Voor Programmalijn 1 is per bond 75.000 Euro beschikbaar met een maximum van 1,5 miljoen euro. Dit 

budget is aan te vragen in de periode 2019-2021. Dit bedrag zal dienen als bijdrage aan de opstart en 

ontwikkeling van de shared service organisatie. Door de shared service organisatie is het bedrag in te 

zetten verspreid over meerdere jaren, te weten 1-8-2018 t/m 31-12-2021.  

 

Eigen bijdrage 

Van deelnemende bonden wordt verwacht dat zij zelfstandig, voor in ieder geval één jaar de kosten voor 

de dienstverlening door de shared service organisatie financieren en de intentie hebben om de 

overeenkomst met de shared service organisatie daarna met twee jaar te verlengen.  

 

Looptijd 

 

Voor de eerste aanvraagperiode wordt de portaal geopend van 22 februari 2019 tot en met 26 april 2019. 

Na deze periode komen er nieuwe mogelijkheden om aanvragen via de portal te doen. Deze nieuwe 

aanvraagperioden worden in overleg met de Stichting Nederland Sport en NOC*NSF bepaald. De 
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toewijzing zal geschieden uiterlijk een maand na ontvangst van de aanvraag en zich minimaal 8 bonden 

hebben gemeld. 

 

Hieronder volgt voor Programmalijn 1 een beschrijving van (II) de aanvraagvoorwaarden, (III) het 

beoordelingskader (IV) het beoordelingsproces en (V) de verantwoordingsvoorwaarden.   

 

 

II. AANVRAAGVOORWAARDEN - PROGRAMMALIJN 1:  

 

Aanvragers 

 

• Binnen deze programmalijn kunnen alleen sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF een aanvraag 

indienen, die een overeenkomst met de shared service organisatie hebben. 

• Binnen deze programmalijn dienen ten minste 8 bonden een aanvraag in te dienen voordat 

toekenning van de aanvragen kan plaatsvinden. 

• Een aanvraag van een bond voor deze programmalijn is een aanvraag voor 75.000 euro. Dit bedrag 

is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het opzetten van een shared service organisatie en 

wordt zodoende aan de Stichting Nederland Sport ter beschikking gesteld. 

 

Aanvraagprocedure 

 

• Er is voor gekozen om gebruik te maken van de portal Verdelen Middelen Sport (VMS) 

• Dit budget is een aparte rubriek en geen onderdeel van het Bestedingsplan. De bepalingen uit 

het bestedingsplan en richtlijnenboek zijn wel van overeenkomstige toepassing tenzij anders 

bepaald in dit richtlijnen document behorend bij programmalijn 1.  

• De planning voor de eerste aanvraagperiode is om het portaal te openen van 22 februari 2019 

tot en met 26 april 2019.   

• Na bovengenoemde periode komen er nieuwe mogelijkheden om aanvragen via de portal te 

doen. Deze nieuwe aanvraagperioden worden in overleg met de stichting Nederland Sport en 

NOC*NSF bepaald.  

• Het aanvraagformulier staat in de portal VMS onder: 2019, 5.3 Versterken Sportbonden. 

• Sportbonden kunnen een aanvraag indienen wanneer er een overeenkomst tussen de bond en 

de stichting Nederland Sport is. 

• De toewijzing zal geschieden uiterlijk een maand na ontvangst van de aanvraag.1 

 

 

Aanvraagformulier 

 

In de portal VMS dient u in het aanvraagformulier de volgende vraag te beantwoorden: 

 

1. Heeft het bestuur van de bond er over nagedacht hoe de bond de dienstverlening door de shared 

service organisatie op de langere termijn en duurzaam gaat financieren?  

 

  

 
1 De duur van beoordeling en toewijzing is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen. 
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Documenten bij de aanvraag 

 

Vervolgens dient de aanvrager de volgende documenten te uploaden in de portal VMS: 

1. Een overeenkomst van de bond met de stichting Nederland Sport, waarin de volgende onderdelen 

zijn opgenomen: 

• Commitment aan het projectplan en bijbehorende begroting voor de opstart van de 

shared serviceorganisatie. 

• Commitment om tenminste voor één jaar diensten van de shared serviceorganisatie af te 

nemen. 

• Intentieverklaring om de diensten van de shared service organisatie op de langere termijn 

(in ieder geval 2 jaar) af te blijven nemen. 

• Een verklaring waarin de bond aangeeft de aangevraagde bijdrage te doen van 75.000 

euro ten behoeve van het opstarten van de shared service organisatie op grond van de 

ingediende begroting. 

• De shared service organisatie, jaarlijks voor 1 december, in opdracht van de aanvragende 

bond een financiële en inhoudelijke voortgangsrapportages aanlevert. 

• De shared service organisatie in opdracht van de aanvragende bond aan het einde van het 

traject een controleverklaring van de accountant en een rapport van feitelijke bevindingen 

overlegt aan de bond in lijn met de bepalingen in deze richtlijn. 

2. Een financieel overzicht waaruit de eigen bijdrage van de bond blijkt. Deze eigen bijdrage bestaat 

uit de exploitatiekosten voor de dienstverlening van de Shared Service Organisatie. 

 

 

Aanvullende verplichte voorwaarden om aan het programma deel te nemen 

 

• De bond levert input voor het monitoren van behaalde resultaten en werkt mee aan de 

evaluatie van het programma. 

 

  

III. BEOORDELINGSKADER - PROGRAMMALIJN 1:  

 

Voor de toekenning worden aanvragen beoordeeld op de volgende punten: 

• Aanvragen dienen te voldoen aan de criteria in de aanvraagvoorwaarden.  

• Er dienen binnen deze programmalijn ten minste 8 bonden een aanvraag in te dienen voordat 

toekenning van de aanvragen kan plaatsvinden. 

• De begrote eigen bijdrage), in de vorm van exploitatiekosten voor de dienstverlening door de 

shared service organisatie, zal worden getoetst of deze realistisch is. Bij twijfel zal hier aanvullende 

onderbouwing voor worden gevraagd.  

 

 

IV. BEOORDELINGSPROCES - PROGRAMMALIJN 1:  

 

Het beoordelingsproces ziet er als volgt uit: 

 

• Het stichtingsbestuur Nederland Sport doet een eerste beoordeling van de aanvragen, daarbij zijn 

de in dit document beschreven voorwaarden en voorkeuren richtinggevend;  

• het stichtingsbestuur Nederland Sport geeft een advies aan de directie van NOC*NSF; 

• de toekenning wordt gedaan door de directie van NOC*NSF. Daarbij is het advies van het 

stichtingsbestuur Nederland Sport richtinggevend. Een mogelijke afwijking op dit advies van het 

stichtingsbestuur Nederland Sport: indien bonden niet voldoen aan de algemene voorwaarden van 

Verdelen Middelen Sport. 
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• Indien niet het gehele beschikbare budget toegekend wordt in de eerste ronde zal in overleg met 

het bestuur van de shared service organisatie een volgende aanvraagronde later opengesteld 

worden. 

 

 

V. VERANTWOORDINGSVOORWAARDEN - PROGRAMMALIJN 1 

 
Tussentijdse voortgangsrapportage 

 

• De bonden die een aanvraag hebben ingediend dragen samen de verantwoordelijkheid om voor 1 

december (ingaande per 1 december 2019) een inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage 

aan te leveren. 

• Deze voortgangsrapportage zal in opdracht van de bonden aan de shared service organisatie 

worden uitbesteed.  

o In de inhoudelijke voortgangsrapportage staat in ieder geval welke activiteiten zijn 

uitgevoerd en welke resultaten zijn behaald, inclusief een beschrijving van de afwijkingen 

tov de aanvraag.  

o In de financiële voortgangsrapportage organisatie staat een overzicht van de uitgegeven 

bedragen en een verantwoording van eventuele verschillen tussen begroting en 

gerealiseerde uitgaven en inkomsten2.  

o de voortgangsrapportage, dient door de aanvragende bonden te worden ondertekend.  

 

Eindverantwoording 

 

• Binnen drie maanden na afloop van het project dient de bond een eindverantwoording in.  

• Dit betreft een inhoudelijk verslag (inclusief beschrijving van uitgevoerde activiteiten en 

behaalde resultaten) als een financieel verslag (inclusief verantwoording van eventuele 

verschillen tussen begroting en gerealiseerde uitgaven en inkomsten van de shared service 

organisatie).3 Deze eindverantwoording zal in opdracht van de bond aan de shared service 

organisatie worden uitbesteed. 

• De financiële verantwoording van de shared service organisatie dient voorzien te worden van een 

controleverklaring van de accountant en een rapport van feitelijke bevindingen. Wij raden ten 

sterkste aan om de accountant al voor de start van het project te betrekken.  

• De accountant dient zich te baseren op de ‘Kaderregeling subsidies VWS, SZW en OCW’4 en het 

hierbij behorende controleprotocol.5  

• Tevens dient de accountant zich te baseren op de voorwaarden uit deze Richtlijn en de 

voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de toekenningsbrief aan de sportbond. 

• Op basis van de eindverantwoording wordt de uiteindelijke bijdrage aan de bond definitief 

vastgesteld. Niet bestede gelden dan wel gelden die door de accountant als niet subsidiabel 

worden beoordeeld moeten terugbetaald worden. Dit zal evenredig over de bonden die een 

bijdrage uit deze rubriek hebben ontvangen worden verrekend.  

• Naast de verantwoording aangeleverd door de shared service organisatie, dient de bond een 

financiële verantwoording in die betrekking heeft op de eigen bijdrage. Deze verantwoording 

 
2 Indien de verandering van gerealiseerde uitgaven tov de begrootte uitgaven het bedrag van 10.000 euro overstijgt of 

20% van een specifieke ‘component’ bedraagt, dient hierover in het financieel verslag een uitleg te staan. Indien de 

aanvrager ervoor kiest andersoortige, niet begrootte activiteiten uit te voeren boven een bedrag van 10.000 euro, dient 

de aanvrager hierover vooraf goedkeuring van NOC*NSF te krijgen. 

 
3  Overeenkomstig voetnoot 2. 
4  Zie: wetten.overheid.nl/BWBR0037603/2018-11-01 
5 Zie: rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/01/12/accountantsprotocol-bij-de-kaderregeling-subsidies 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037603/2018-11-01
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/01/12/accountantsprotocol-bij-de-kaderregeling-subsidies
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bevat de gerealiseerde kosten voor  de dienstverlening door de shared service organisatie. Bij 

twijfel zal gevraagd worden naar een aanvullende onderbouwing. 

• De controle door de accountant zal plaatsvinden binnen 22 weken na afloop van de 

subsidieperiode van Versterken Sportbonden. De subsidieperiode loopt van 1-8-2018 t/m 31-

12-2021 en zal alleen d.m.v. een herziening van de subsidieaanvraag gewijzigd kunnen 

worden. Alle documentatie met betrekking tot programmalijn 1 die dienen ter verantwoording 

dienen beschikbaar te zijn ten tijde van deze eindcontrole. 

 

 

Verantwoordingsvoorwaarden 

 

• NOC*NSF behoudt het recht om de verantwoordingsvoorwaarden aan te scherpen of aan te vullen. 

Indien dit het geval is zullen deze in de toekenningsbrief verwoord worden. Indien het ministerie 

van VWS tussentijds aanpassingen doet, of indien de aanvraag van de bond wordt bijgesteld, is het 

mogelijk dat NOC*NSF tussentijds aanpassingen in de verantwoordingsvoorwaarden moet doen. 

Hierover zal overleg met de bond plaatsvinden. 

• De bijdrage van NOC*NSF aan de bond komt voort uit de van VWS ontvangen projectsubsidie 

Versterken Sportbonden. Hierop is de ‘Kaderregeling subsidies OCW, SZW en OCW’ van 

toepassing. Bonden dienen bij de besteding van de beschikbaar gestelde middelen te voldoen aan 

de voorwaarden van deze regeling.6 

• De inhuur van derden dient te geschieden door middel van een open, transparante en non-

discriminatoire procedure en tegen marktconforme tarieven. Voorbeelden zijn advies via 

inhuur externen, softwareontwikkeling door inhuur en inhuur ICT-specialisten.  

• NOC*NSF stelt hiertoe voor per individuele opdracht een minimale bestedingsgrens vanaf 

€10.000 waar meerdere offertes voor dienen te worden opgevraagd en waarbij de keuze een 

bewuste Prijs/Kwaliteit afweging dient plaats te vinden. Hierbij is het niet toegestaan dat 

opdrachten die logischerwijs één opdracht zijn, worden gesplitst. Dit dient transparant en 

navolgbaar te worden vastgelegd. De accountant dient in zijn rapport van feitelijke 

bevindingen te rapporteren over de wijze waarop dit is toegepast.  

• Van de accountant van de shared service organisatie wordt gevraagd: “Onderzoek of de 

inhuur van derden door middel van een open, transparante en non-discriminatoire procedure 

en tegen marktconforme tarieven heeft plaatsgevonden. Bij individuele opdrachten vanaf 

€10.000 dienen hierbij twee of meer offertes te zijn opgevraagd op basis waarvan de selectie 

voor de leverancier heeft plaatsgevonden. Rapporteer per opdracht die hier niet aan voldoet 

het soort opdracht en het totaalbedrag van de opdracht. 

 
6  Zie: wetten.overheid.nl/BWBR0037603/2018-11-01 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037603/2018-11-01

