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Inleiding
De bindende kracht van sport is uniek. Sport verbroedert, verbindt en haalt
sociale drempels weg. Sport is voor en van iedereen en sluit niemand
buiten Sport brengt Nederland samen. In het veld, maar ook daarbuiten.
Onze sportclubs spelen daarin een fundamentele rol. Het zijn de plekken
waar we elkaar dagelijks ontmoeten en waar we sámen sporten.
Waardoor we langer met plezier blijven sporten en bewegen.
De gezamenlijke sport (Sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) gelooft en
zet vol in op het versterken van die wortels van onze sportinfrastructuur.
Het krachtiger maken van clubs, vrijwilligers en kaderleden draagt bij aan
sociale cohesie en inclusie. De gezamenlijke sport draagt dan ook meer
dan graag bij aan het Sportakkoord: Sport Verenigt.
Sportplezier is voor iedereen een belangrijke voorwaarde om te blijven én
te gaan sporten bij een sportclub. Plezier is vaak belangrijker dan winnen.
Aan de gezamenlijke sport de taak om het plezier zo groot mogelijk te
maken. Om dat te realiseren bieden we sportbonden de mogelijkheid om
aanpassingen in het aanbod en de spelregels toe te passen. Dit gebeurt
voortbouwend op het fundament dat het programma Veilig Sport Klimaat
(VSK) heeft gelegd. De gezamenlijke sport stelt de sportbonden en NL
Actief in de gelegenheid om actief te werken aan het verbeteren van de
positieve sportcultuur binnen hun eigen sport(en).

Doel
De gezamenlijke sport en NL Actief willen, mede als vervolg op het door het programma VSK
gelegde fundament, in de jaren 2019 – 2021 verdere concrete stappen zetten om de
positieve sportcultuur nog meer te versterken en te verankeren. Met als doel dat zoveel
mogelijk mensen met plezier, veilig en zorgeloos een leven lang kunnen sporten en bewegen.
Alle sportbonden en NL Actief worden in de gelegenheid gesteld om daartoe voorstellen te
formuleren in de vorm van een jaar- of meerjarenplan.

Aanvraagvoorwaarden
Naast de sportbonden die in 2017 en 2018 een integrale toekenning via VSK hebben
gekregen worden ook alle andere sportbonden en NL Actief in de gelegenheid gesteld het
sportklimaat binnen de sportbond / NL Actief en haar verenigingen / leden positief te
bevorderen.
De aanvrager richt zich op de spelregels en de gedrags- en omgangsregels. Waarbij in ieder
geval de volgende aspecten in ogenschouw worden genomen:
•
•

•
•

Een evaluatie van de huidige spelregels en reglementen;
Het aanpassen en/of verwijderen van spelregels en reglementen die een
belemmering vormen voor het creëren van sport- en spelplezier en een positieve
sportcultuur. De fundamentele vraag wat tot sportplezier bij kinderen tot 12 jaar leidt,
is daarbij leidend. Hoe bevorderen we een overgang van een prestatiecultuur met
de nadruk op winnen en resultaat naar een positieve sportcultuur waarbij plezier
voorop staat. Denk daarbij aan alternatieven voor jong doorselecteren en
experimenten voor het niet gebruiken van rangen en standen tot 12 jaar
Het stimuleren van het actief gebruiken door zoveel mogelijk clubs van gedrags- en
omgangsregels op de club;
Het invoeren van andere concrete maatregelen die een bijdrage leveren aan de
bevordering van een positieve sportcultuur op de clubs, waarbij het gebruik maken
van goede ervaringen met het programma Veilig Sportklimaat wordt aanbevolen.

De sportbonden en NL Actief dienen vóór 1 december 2020 een aanvraag in op het digitale
platform verdelen middelen. Concreet worden de sportbonden en NL Actief gevraagd het
volgende aan te leveren:
Projectplan, met daarin in ieder geval:
• een korte toelichting waarom de aanvraag past binnen het deelakkoord “positieve
sportcultuur” en hoe dit plan een bijdrage levert aan de sport c.q. het sportakkoord;
• een beschrijving van het doel en de concrete resultaten (wat levert het op?);
• een activiteitenoverzicht en planning, corresponderend met de posten in de
begroting.
Begroting:
• Lever een realistische en concrete begroting aan samenhangend met het inhoudelijk
plan.
• Gebruik hiervoor de template in de Portal VMS.
• Afhankelijk van het inhoudelijk plan kan het voor de leesbaarheid beter zijn om het
budget in meerdere hoofdactiviteiten te splitsen. Het is ook mogelijk om te kiezen
voor één hoofdactiviteit en daarmee dus alle (sub)activiteiten onder eenzelfde
hoofdactiviteit te laten vallen.
• De template kent baten en lasten.
• Per hoofdactiviteit kunnen de lasten bestaan uit 3 componenten:
o Personeel: dit zijn de uren ingezet vanuit de eigen organisatie
o Materiaal: dit is de inkoop van materialen

•
•

o Overig: dit zijn alle overige kosten, waaronder ook de inhuur van externen en
de accountantscontrole (geschatte kosten voor deze accountantscontrole is
€7.500, alleen bij aanvragen groter dan €125.000,-).
Beschrijf in ieder geval per regel zo concreet mogelijk de activiteit en de verschillende
kostencomponenten van de activiteit, in overeenstemming met het inhoudelijk plan,
als ook een onderbouwing van de bijbehorende kosten (Eenheidsprijs x Hoeveelheid).
Aan de batenkant dient aangegeven te worden welk bedrag gedekt wordt door de
eigen organisatie (eigen bijdrage bond X) en of er overige baten zijn en zo ja welke.
Het verschil tussen de totale lasten en de eigen bijdrage en overige baten is
automatisch het aan te vragen budget bij de gezamenlijke sport.

Toekenningsgrondslag
Het beschikbare totaalbudget bedraagt €1.000.000,-. Hiervan wordt €900.000,- gereserveerd
voor de 12 VSK sportbonden. Dit als volgt naar rato verdeeld:
o Koninklijk Nederlands Korfbalverbond
o Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond
o Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
o Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
o Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
o Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
o Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
o Koninklijke Nederlandse Zwembond
o Nederlands Handbal Verbond
o Nederlandse Basketball Bond
o Nederlandse Toer Fiets Unie
o Nederlandse Volleybalbond

€ 54.000
€ 13.500
€ 36.000
€ 13.500
€ 121.500
€ 40.500
€ 450.000
€ 40.500
€ 27.000
€ 18.000
€ 22.500
€ 63.000

Voor de overige sportbonden en NL Actief is een budget beschikbaar van € 100.000,-.
Een financiële uitvoeringsbijdrage kan worden toegekend als tegemoetkoming voor de
daadwerkelijk te maken kosten. Deze kosten zijn vooraf onderbouwd in het jaarplan en
bijbehorende begroting (volgens standaard begrotingsformat) van de sportbond.
Het Kernteam “Eén voor allen, allen voor één” stelt een advies op over de ingediende
aanvragen en legt dat ter besluitvorming voor aan de directie NOC*NSF
Indien het totaalbedrag van de ingediende voorstellen het beschikbare budget van €
100.000,- overschrijdt, brengt het Kernteam een advies uit aan de directie NOC*NSF voor de
honorering van de verschillende voorstellen. Dat advies is gebaseerd op:
- de mate waarin de bond en/of NL Actief een bijdrage levert aan het realiseren van de
doelstellingen van het programma;
- de wijze waarop de bond en/of NL Actief ‘positieve sportcultuur’ financieel en
organisatorisch verankert voor de periode na afloop van het programma.
Verantwoordingsvoorwaarden
Bij bedragen groter dan €125.000,- dient de financiële verantwoording van de bond voorzien
te worden van een controleverklaring van de accountant en een rapport van feitelijke
bevindingen. De accountant dient zich te baseren op de ‘Kaderregeling subsidies VWS, SZW
en OCW’ en het hierbij behorende controleprotocol. Het wordt ten sterkste aangeraden om
de accountant al voor de start van het project te betrekken.
De sportbonden dienen hun bijdrage aan het programma op het digitale platform verdelen
middelen te verantwoorden door aan te tonen welke resultaten gerealiseerd zijn op basis
van het inhoudelijk plan én geven hierbij een financiële toelichting. Het Kernteam “Eén voor

allen, allen voor één” stelt een advies op over de ingediende eindverantwoording en legt dit
voor aan de directie NOC*NSF.

