Gemeente Haarlem, Sector Maatschappelijke Ontwikkeling
Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen

Toelichting!

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE DUURZAME SPORTVOORZIENINGEN
Dit formulier (“kleine investering”) is uitsluitend bestemd voor het aanvragen van subsidie voor
de aankoop van z.g. duurzame sportvoorzieningen, d.w.z.
“duurzame goederen, noodzakelijk voor een verantwoorde en volwaardige sportbeoefening,
met een technische afschrijvingstermijn (= levensduur) van ten minste 10 jaar (kleine
investering)”
Het gaat daarbij in de overgrote meerderheid van de gevallen om roerende goederen.
Dit formulier is dus NIET bestemd voor het aanvragen van subsidie voor z.g.
stichtingskosten van sportaccommodaties, d.w.z.
de kosten van aanleg, nieuwbouw, verbouwing, uitbreiding, aankoop en eerste inrichting
van sportaccommodaties, waaronder begrepen gebouwen of lokaliteiten die worden
gebruikt als tribune, als kleed- en wasaccommodatie, als bergruimte en/of als
gezelligheidsruimte ten dienste van sportbeoefenaren, en de kosten van aanleg van
veldverlichtingsinstallaties.
Voor het aanvragen van subsidie voor deze, in het overgrote merendeel van de gevallen
onroerende, goederen moet het daarvoor bestemde aanvraagformulier gebruikt worden
(formulier “grote investering”) Aanvragen die op een verkeerd formulier worden ingediend
kunnen niet in behandeling worden genomen.
De aanvraag moet, met alle bewijsstukken (nota’s, facturen, e.d.) en de verder benodigde
bijlagen, direct bij de aanvraag worden ingediend.
Let op!
Jaarlijks wordt er door de Gemeente Haarlem een budget beschikbaar gesteld voor deze
subsidieregeling. Zolang er in enig jaar aanvragen goedgekeurd worden en het (restant)
budget voor dat jaar nog voorziet zal tot uitbetaling worden overgegaan. Toekenningen in enig
jaar die echter wegens het “leeg zijn” van de subsidiepot niet kunnen worden uitgekeerd zullen
worden doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar. Dit laatste echter onder voorbehoud
van het (wederom) beschikbaar stellen van budget door de Gemeente Haarlem.

Bijgaand (pdf) formulier svp via adobe reader digitaal invullen. Opslaan, uitprinten en
vervolgens ondertekenen. Hierna kunt u het formulier per post opsturen of scannen (pdf) en emailen naar onderstaand adres.

Secretariaat Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen:
p/a Stichting Sportsupport
Henk van Turnhoutpad 1, 2034 JL HAARLEM
Telefoon: 023 526 03 02
E-mail: dzv@sportsupport.nl
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AANVRAAG TOEKENNING
SUBSIDIE DUURZAME SPORTVOORZIENINGEN
(formulier 2019, alle voorgaande formulieren zijn niet meer geldig)

ATTENTIE!! Deze aanvraag dient te worden ingediend uiterlijk binnen 6 maanden na de
factuurdatum van de duurzame sportvoorziening(en), waarvoor subsidie wordt aangevraagd. U
dient bij uw aanvraag nml. direct de facturen, aankoopnota’s en of offerte te kunnen bijsluiten.
Helaas kunt u niet pas aanschaffen bij een eventueel positief besluit van de Commissie. Wel
kunt u informatie inwinnen bij het secretariaat over de (on)mogelijkheid van een aanvraag.

Haarlem,…………………………………………..
Geacht college,
Het bestuur van…………………………………………………………………………………………..
verzoekt u om toekenning van een bijdrage op grond van de “Bijzondere Subsidieverordening
Sportaccommodaties en Duurzame Sportvoorzieningen” ten behoeve van:
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
[de aan te schaffen / te vervangen duurzame sportvoorziening(en) hierboven duidelijk omschrijven en specificeren]

De hierna volgende bescheiden treft u hierbij aan:
 de door bestuur [stichting] of algemene ledenvergadering [vereniging] goedgekeurde
jaarrekening van het voorgaande boekjaar1)en de begroting voor het lopende boekjaar;
 de facturen en / of aankoopnota’s
Hoogachtend,

Voorzitter:……………………………………………………...Handtekening:

Secretaris:……………………………………………………..Handtekening:

Penningmeester:……………………………………………...Handtekening:

Rekeningnummer vereniging t.b.v. storten subsidie gelden:
IBAN: …………………………………………………………………………….
t.n.v.: ……………………………………………………………………………..
De aanvrager is wel / niet * BTW plichtig (* omcirkel wat van toepassing is)

1) Indien de aanvraag binnen 6 maanden na afloop van het voorgaande boekjaar wordt ingediend en de jaarrekening van het voorgaande boekjaar nog niet is
goedgekeurd, kan in plaats daarvan een voorlopige jaarrekening van het voorgaande boekjaar worden ingediend, samen met de goedgekeurde jaarrekening
van het daaraan voorafgaande jaar.
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Bijlage: kostenspecificatie en dekkingsplan

KOSTENSPECIFICATIE

Duurzame
sportvoorziening
(algemeen)

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
5. ……………………………………………
6. Zelfwerkzaamheid (……..uur à € 17,- )

€ ………………….
€ ………………….
€ ………………….
€ ………………….
€ ………………….
€ ………………….

Duurzame
sportvoorziening
(specifiek t.b.v. Aangepast
sporten)
€ ………………….
€ ………………….
€ ………………….
€ ………………….
€ ………………….
€ ………………….

-------------------------- + --------------------------+
Totalen

€ …………………(a) € …………………(b)
€………………….(c)

TOTAAL KOSTEN (a +b)
DEKKINGSPLAN
1. Subsidie duurzame sportvoorzieningen
I. Algemeen [331/3% van (a)]
€………………….
II. Aangepast Sporten [50% van (b)]

€ ………………….
-------------------------- +

Totaal
2. Andere subsidies, donaties e.d. (toegekend door …………….)
3. Zelfwerkzaamheid (……. uur à € 17,-)
4. Eigen middelen
TOTAAL

€ …………………1)
€ …………………
€ ………………….
€ ………………….
------------------------ +
€ …………………d)2)

Van de onder 2. vermelde subsidietoekenningen, donatie e.d. dienen bewijsstukken bij de
aanvraag te worden meegezonden. De onder 3. vermelde zelfwerkzaamheid dient op een
bijlage te worden gespecificeerd.
Contactpersoon voor deze aanvraag:
Naam:…………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………….
Postcode + woonplaats:………………………………………………………………………………..
Telefoon privé:………………………………… Telefoon kantooruren:……………………………..
Email:…………………………...………………………………………………………………………..
Prijsopgave: indien (een deel van) de aan te schaffen / te vervangen voorzieningen specifiek
bedoeld is voor gehandicaptensport dit duidelijk vermelden en specificeren s.v.p.

1)

maximaal € 7.384,- (inclusief eventuele toekenning Aangepast Sporten) 2) (d) moet gelijk zijn aan (c)
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