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1. Inleiding 

 
In dit document vindt u een overzicht van fondsen en subsidies waar u als 

sportvereniging of andere sportorganisatie aanspraak op kan maken bij het organiseren 

van (sport)activiteiten en de aanschaf van (sport)materiaal.  

 

De fondsen en subsidies waarop aanspraak kan worden gemaakt, hebben allen een 

werkgebied in Nederland of in Utrecht. Aanvragen kunnen gedaan worden bij de 

volgende fondsen en stichtingen: 

 

 VSBFonds 

 Rabobank Stimuleringsfonds 

 Oranjefonds 

 KfHein Fonds 

 Fonds Gehandicaptensport 

 Youth in Action 

 Johanna Kinderfonds 

 Sportimpuls 

 Sportimpuls “Kinderen op gezond gewicht” 

 NASB (Nationaal Actieplan Sport & Bewegen) 

 Stichting Sportfonds Leo van der Kar 

 Stichting Ambition by Sport 

 Stichting Zonnige Jeugd  

 Programma Preventie 

 Subsidie sportverenigingen 

 Stedelijke breedtesport 

 Topsportevenementen 

 U-pas regeling 

 

De criteria waar bij de verschillende fondsen en stichtingen aan moet worden voldaan, 

staan vermeldt in hoofdstuk 2 “Fondsen & Subsidies”. Voor meer informatie of verdere 

mogelijkheden omtrent  fondsen en subsidies verwijzen wij u graag naar 

www.sportsubsidiewijzer.nl. 

 

http://www.sportsubsidiewijzer.nl/
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2. De fondsen 
 

2.1 VSBFonds 

 

Adres- & 

contactgegevens 

Postbus 16, 3500 AA Utrecht 

Maliebaan 14, 3581 CN Utrecht 

Afd. Voorlichting en Communicatie 

Tel. 030-2303303 

Fax. 030-2303399 

info@vsbfonds.nl - www.vsbfonds.nl  

Doelstelling Het VSBfonds verleent steun aan projecten die bijdragen aan het 

behoud en verbetering van een leefbare Nederlandse 

samenleving met het oog op een duurzame toekomst (alles in de 

ruimste zin van het woord. 

Activiteiten Sport & Vrije tijd: projecten die bijdragen aan de cohesie van de 

(lokale) gemeenschap en die zich richten op een gezonde leefstijl 

en het in beweging krijgen van kwetsbare groepen zoals jongeren 

(m.n. boven 15 jaar), gehandicapten, ouderen, 

amateursportverenigingen, sportaccommodaties, 

gehandicaptensport, fairplay en antiracisme. 

Beperkingen VSBFonds ondersteunt bij voorkeur projecten van concrete aard, 

“doe” projecten, in de overtuiging dat van deze projecten een 

voorbeeldwerking kan uitgaan. Het VSBFonds verleent geen 

steun aan: 

 Projecten die tijdens de aanvraag of behandeling reeds 

geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd. 

 Projectonderdelen als exploitatietekorten, niet-

projectgebonden salariskosten, kosten van 

levensonderhoud en verbonden aan de normale 

activiteiten van een organisatie. 

 Projecten met een internationaal karakter. 

 Individuen en particuliere vermogensfondsen. 

 Overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of 

vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde 

instellingen evenmin als commerciële instellingen. 

 Activiteiten of projecten met een uitgesproken politiek of 

religieus karakter. 

 Daarnaast ondersteunt het VSB fonds alleen de uitvoering 

van projecten. Dat wil zeggen dat er een vaste begin- en 

einddatum is, een bepaalde doorlooptijd, bepaald 

bezoekersaantal of een ander concreet resultaat. Een 

project kan een dag duren of meerdere jaren, maar een 

helder einde is vereist.  

Procedure U kunt een aanvraag alleen indienen 

via http://www.vsbfonds.nl/aanvragen/aanvraagformulier 

Gebied Nederland 

Financiële gegevens n.b. 

Soort bijdrage Donatie 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@vsbfonds.nl
http://www.vsbfonds.nl/
http://www.vsbfonds.nl/aanvragen/aanvraagformulier
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2.2 Rabobank Stimuleringsfonds 

 
Adres- & 

contactgegevens 

Rabobank Utrecht en omstreken 

Afdeling marketing, Postbus 223, 3500 AE Utrecht 

Tel. 030-2878787 

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/utrecht/stimuleringsfonds/ 

Doelstelling Rabobank Utrecht en Omstreken sponsort activiteiten waarbij mensen elkaar 

ontmoeten en samenwerken. Wij zien deze sponsoring als een samenwerking 

waarbij twee partijen elkaar van dienst zijn. U krijgt van ons faciliteiten, 

menskracht, kennis of geld. Wij verwachten daarvoor een originele 

tegenprestatie. 

Activiteiten Ons sponsorbeleid richt zich op sportieve, culturele en maatschappelijke 

projecten in Utrecht en omstreken. Bij sport concentreren wij ons op hockey, 

paardensport en wielrennen. Behalve hockeyvereniging Kampong sponsoren 

wij onder andere: 

 Dag van het Aangespannen Paard  

 Festival de Beschaving  

 Klein Operakoor Wilhelminapark  

 Confusio Musica  

 Anders Bezig zijn  

 Festival aan de Werf 

Voorwaarden Uw aanvraag maakt de meeste kans op sponsoring als: 

 Uw project plaatsvindt in Utrecht, Nieuwegein, Harmelen, Vleuten of De 

Meern  

 Uw project voldoende mogelijkheden biedt voor tegenprestaties  

 Uw project ten goede komt aan een brede groep binnen de lokale 

gemeenschap  

 Wij de enige bank zijn die sponsort  

 Uw project mogelijkheden biedt voor netwerken en relatiemarketing  

 U bankiert of gaat bankieren bij Rabobank Utrecht en Omstreken 

 

Uw aanvraag wordt afgewezen als het gaat om: 

 Projecten die buiten onze regio plaatsvinden  

 Individuele projecten  

 Feesten, jubilea en studiereizen  

 Politieke of religieuze projecten  

 Gevaarlijke of milieubelastende projecten 

Gebied Utrecht 

Financiële 

gegevens 

n.b. 

Soort bijdrage Donatie en/of sponsoring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/utrecht/stimuleringsfonds/
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2.3 Oranjefonds 

 

Adres- & 

contactgegevens 

Postbus 90, 3500 AB Utrecht 

Maliebaan 18, 3581 CP Utrecht 

Tel. 030-6564524 

Fax. 030-6562204 

info@oranjefonds.nl - www.oranjefonds.nl  

Doelstelling Sporten zorgt voor een gezond lichaam en een gezonde geest. 

Máár: sporten kán veel meer doen! Het heeft ook een 

maatschappelijke waarde. Sport wordt steeds regelmatiger 

ingezet als middel om allerlei sociale effecten te bewerkstelligen. 

Denk bijvoorbeeld aan: 

 het wegnemen van drempels tussen verschillende etnische 

culturen.  

 het stimuleren van zelfvertrouwen van lichamelijk 

gehandicapten.  

 het versterken van de band tussen buurtbewoners.   

 het betrekken van mensen ‘aan de zijlijn’ bij onze 

samenleving.  

 jongeren leren werken in een team en omgaan met 

verantwoordelijkheid.  

Activiteiten Wat zoekt het Oranjefonds? Alle sociale initiatieven die sport 

inzetten als "middel" om mensen dichter bij elkaar te brengen, 

maken kans op een financiële bijdrage. We zoeken projecten die 

bij voorkeur voldoen aan de volgende criteria:  

 Het zet sport als middel in om de sociale samenhang in 

een buurt duurzaam te bevorderen  

 Het is niet uitsluitend of voornamelijk gericht op het 

verbeteren van de gezondheid en/of het meer laten 

bewegen van deelnemers (uiteraard kan dit wel een 

nevendoelstelling zijn)  

 Het moet een samenwerkingsproject zijn tussen minimaal 

twee verschillende organisaties (bijvoorbeeld welzijnswerk, 

sportvereniging, politie, bewonersinitiatieven, 

buurtvaderprojecten, school)  

 Het moet een nieuw project zijn of een vernieuwende 

aanpassing van een bestaand project  

Het moet leiden naar of verweven zijn met andere activiteiten, die 

sociale cohesie en/of participatie in de wijk bevorderen (zoals 

huiswerkbegeleiding, een boodschappendienst, 

buurtschoonmaakacties). 

Beperkingen  De doelgroep waar het project zich op richt, speelt zelf een 

actieve rol bij de totstandkoming en de uitvoering  

 Het project kan een voorbeeld zijn voor anderen en is 

makkelijk overdraagbaar  

 Er is sprake van samenwerking tussen verschillende 

organisaties, zoals sportverenigingen, onderwijs, 

sportbuurtwerk, welzijnsorganisaties 

 Het Oranje Fonds verleent geen steun aan eendaagse 

activiteiten, projecten die (mede) gericht zijn op religieuze 

doelstellingen of activiteiten die puur gericht zijn op sport 

& spel. 

Procedure Aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend. 

Organisaties kunnen meerdere keren een aanvraag indienen, er is 

geen limiet, als het maar goede projecten betreft. 

mailto:info@oranjefonds.nl
http://www.oranjefonds.nl/
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Aanvragen doet u via: 

http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/Aanvragen_in_5_stappen/ 

Gebied Nederland 

Financiële gegevens De bijdragen variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van 

de aard van het project waarvoor het is aangevraagd. Ook hogere 

bedragen zijn in bepaalde gevallen mogelijk. 

Soort bijdrage Donatie 

 

 
2.4 KfHein Fonds 

 
Adres- & 

contactgegevens 

Maliesingel 28, 3581 BH Utrecht 

Tel. 030-2322114 

Fax. 030-2328555 

www.kfheinfonds.nl   

Doelstelling Vanuit de K.F. Hein Stichting is in 1989 het K.F. Hein Fonds  

ontstaan, specifiek voor giften aan statutair omschreven  

goede doelen. Het Fonds richt zich op het bevorderen van  

monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur,  

volksontwikkeling en maatschappelijk werk. 

Procedure Een organisatie of instelling kan in principe eenmaal 

per jaar een aanvraag indienen. Dat moet schriftelijk  

gebeuren en daarbij dient de volgende informatie te 

worden aangeleverd: een ingevuld aanvraagformulier,  

een projectbeschrijving, een kopie van de geldende  

statuten, een uittreksel van inschrijving bij de Kamer 

van Koophandel, een overzicht van de bestuurs- 

samenstelling, het laatste financiële jaarverslag, 

de begroting en het dekkingsplan van het project 

in kwestie, alsmede een opgave van de verder om  

ondersteuning benaderde instellingen en fondsen. 

Gebied Utrecht 

Financiële gegevens n.b. 

Soort bijdrage Donatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/Aanvragen_in_5_stappen/
http://www.kfheinfonds.nl/
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2.5 Fonds Gehandicaptensport 

 
Adres- & 

contactgegevens 

Postbus 200, 3980 CE Bunnik 

Regulierenring 2b, 3981 LB Bunnik 

Tel. 030-6597320 

Fax. 030-6597373 

www.fondsgehandicaptensport.nl  

Doelstelling Het werven van fondsen en het verlenen van financiële steun aan 

organisaties, verenigingen en/of stichtingen op het gebied van 

gehandicaptensport.  

Activiteiten Steun voor aangepast sport- en spelmateriaal, organisatiekosten 

van evenementen en toernooien, aanpassingen bestaande en 

nieuwe sportaccommodaties, w.o. sporthallen, zwembaden, 

maneges, schietbanen en dergelijke. 

 

Door wie kan een financiële bijdrage worden aangevraagd? 

 Sportorganisaties aangesloten bij Gehandicaptensport 

Nederland; 

 Sportorganisaties die partner zijn van Fonds 

Gehandicaptensport; 

 Andere sportorganisaties zonder winstoogmerk die de 

organisatie, belangenbehartiging of stimulering en 

promotie van sport voor mensen met een handicap 

expliciet tot doel hebben; 

 Organisatoren zonder winstoogmerk die een aansprekend 

internationaal sportevenement (Europees of 

Wereldkampioenschap of vergelijkbaar) willen organiseren 

in Nederland; 

 Andere organisaties, instellingen en voorzieningen voor 

kinderen en volwassenen met een handicap die tevens 

een aanbod hebben of willen ontwikkelen voor sport en 
bewegingsactiviteiten voor deze doelgroep. 

Beperkingen  Geen bijdragen in projecten en bouwtechnische 

aanpassingen van de overheid c.q. semi-overheid, 

exploitatietekorten, passieve sportbeoefening, vervoer 

en/of vervoermiddelen, sportbeoefening door 

orgaangehandicapten, officiële kampioenschappen, 

propagandamateriaal voor eigenvereniging, 

kantoorbenodigdheden, meubilair en/of machine, 

sportkleding, feestavonden. 

 Individuele sporters kunnen geen aanvraag indienen 

Procedure Schriftelijk indienen op een daartoe eerder aangevraagd en 

toegezonden aanvraagformulier (staat ook op de website). 

Minimaal drie maanden voor aanvang van het project. Inclusief 

gespecificeerde projectomschrijving en begroting van lasten en 

baten. 

Gebied Nederland 

Soort bijdrage  subsidie 

 
 

 
 

http://www.fondsgehandicaptensport.nl/
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2.6 Youth in action, Nederlands Jeugdinstituut Afdeling International 

 
Adres- & 

contactgegevens 

Postbus 19152, 3501 DD Utrecht 

Catharijnesingel 47, 3511 GV Utrecht 

Tel. 030-2306550 

Fax. 030-2306540 

yia@nji.nl - www.youthinaction.nl 

Doelstelling Het Programma Jeugd van de Europese Unie biedt subsidie voor 

vijf soorten buitenschoolse (internationale projecten van en voor 

jongeren tussen de 15 en 30 jaar), vrijwilligers, uitvoerend 

werkers, ambtenaren en beleidsmakers op het terrein van 

jeugdbeleid in Nederland en daarbuiten. 

Activiteiten  Het programma Jeugd van de Europese Unie verleent 

subsidie aan groepsuitwisselingenm Europees 

vrijwilligerswerk, jongereninitiatieven en maatregelen ter 

ondersteuning van internationale jongerenactiviteiten. 

 Er wordt informatie, advies en training gegeven voor vier 

soorten buitenschoolse activiteiten en (inter)nationale 

projecten. 

Gebied 30 landen in de Europese Unie, waaronder Nederland. 

Soort bijdrage Eenmalige projectsubsidie 

 

 

2.7 Johanna Kinderfonds 

 
Adres- & 

contactgegevens 

Heijenoordeseweg 3, 6813 GG Arnhem 

Tel. 026-3526981 

Fax. 026-352699 

info@johanna.org - www.johannakinderfonds.nl   

Doelstelling Het verstrekken van financiële bijdragen aan organisaties van en 

voor mensen met een lichamelijke handicap in binnen- en 

buitenland ten behoeve van informatie, onderzoek, 

zorgvernieuwing, revalidatie, onderwijs, arbeid, vakantie, 

recreatie en sport. 

Activiteiten Zie doelstelling. 

Beperkingen De stichting verleent geen bijdragen aan: bouwactiviteiten, 

individuen, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, andere 

fondsen of steunstichtingen. 

Gebied Nederland en incidenteel het buitenland 

Soort bijdrage Giften en garanties 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

mailto:yia@nji.nl
http://www.youthinaction.nl/
mailto:info@johanna.org
http://www.johannakinderfonds.nl/
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2.8  Sportimpuls 

 
Adres- & 

contactgegevens 

Bureau Sportimpuls 

Tel. 06-53673208 of 06-22415324 

www.sportimpuls.nl - http://www.bureausportimpuls.nl 

Doelstelling De Sportimpuls is onderdeel van het VWS programma Sport en 

Bewegen in de Buurt. De subsidie is bestemd voor lokale sport- 

en beweegaanbieders om meer mensen aan het bewegen te 

krijgen. Het geld is bestemd voor de opstartkosten van een lokale 

aanpak met nieuw sport- en beweegaanbod. 

Activiteiten Menukaart Sportimpuls 

Deze goed beschreven activiteiten en programma’s staan 

beschreven op de Menukaart Sportimpuls. De Menukaart biedt 

een overzicht van met een sport- en beweegaanbod dat de 

afgelopen jaren met succes is uitgevoerd door sportbonden, 

beweegaanbieders en andere organisaties. 

Beperkingen  Indieningtermijn 2013 reeds gesloten. Eind 2013 wordt 

naar verwachting de ronde voor 2014 weer opengesteld 

(met een deadline in 2014. De criteria voor de ronde van 

2014 zijn nog niet bekend.  

Procedure Onderstaande procedures zijn gebaseerd op de aanvragen voor 

2012-2013 en kunnen in de toekomst afwijken. 

 Alleen lokale sport- en beweegaanbieders komen in 

aanmerking als hoofdaanvrager voor de Sportimpuls. 

 10.000 tot 150.000 voor opstartkosten van 2 jaar 

 U moet meewerken aan monitoring van het project tbv 

kenisdeling 

 U maakt gebruik van een erkende interventie (menukaart) 

 U gaat uit van een vraaggerichte aanpak op basis van een 

aannemelijke en relevante behoefte. 

 U werkt nadrukkelijk samen met andere organisaties 

 

Aanvragen worden beoordeeld op 5 inhoudelijke en 5 relevantie 

criteria (zie ook www.zonmw.nl).  

 

De Sportimpuls aanvraag kan worden ingediend met een link in 

Projectnet. Deze link stuurt u naar de subsidiekalender van 

ZonMw. Als dit niet lukt is deze ook te vinden op 

http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender.  

Nog niet eerder een aanvraag gedaan? Dan heeft u eerst een 

inlogaccount nodig.  

Gebied Nederland 

Soort bijdrage Projectsubsidie 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.sportimpuls.nl/
http://www.bureausportimpuls.nl/
http://www.effectiefactief.nl/menukaart/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Sportimpuls/Relevantie_en_kwaliteitscriteria_ronde_2013.pdf
http://projectnet.zonmw.nl/projectnet/servlet/projectnet
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender
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2.9 Sportimpuls “Kinderen op gezond gewicht” 

 
Adres- & 

contactgegevens 

Bureau Sportimpuls 

Tel. 06-53673208 of 06-22415324 

www.sportimpuls.nl - http://www.bureausportimpuls.nl 

Doelstelling De Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht ondersteunt lokale 

sport- en  beweegaanbieders in hun samenwerking met de 

gezondheidszorg bij de ontwikkeling van sport- en beweegaanbod 

voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en jongeren van 12-18 

jaar met overgewicht. Er wordt gebruik gemaakt van elders 

succesvol gebleken interventies, good practices en instrumenten 

of delen daarvan. 

Activiteiten Eén van de eisen voor de Sportimpuls “Kinderen sportief op 

gewicht” is dat u gebruik maakt van bestaande kennis. Deze 

kennis staat beschreven in de 
“Menukaart Kinderen op sportief gewicht”.  

Beperkingen  Indieningtermijn 2013 reeds gesloten. Eind 2013 wordt 

naar verwachting de ronde voor 2014 weer opengesteld 

(met een deadline in 2014. De criteria voor de ronde van 

2014 zijn nog niet bekend.  

 Een lokale sport- of beweegaanbieder dient een aanvraag 

altijd samen met een lokale gezondheidszorginstelling in 

te dienen. 

 Voor honorering van een aanvraag dienen vraaggericht 

sport- of beweegaanbod ouderparticipatie, én 

samenwerking met zorgprofessionals opgenomen te zijn in 

het plan.  

Procedure Onderstaande procedures zijn gebaseerd op de aanvragen voor 

2012-2013 en kunnen in de toekomst afwijken. 

 

De aanvraag dient drie ‘bouwstenen’ te bevatten, te weten: 

 samenwerking tussen sport en zorg; 

 ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning; 

 passend sport- en beweegaanbod. 

 

Aanvragen worden beoordeeld op 5 inhoudelijke en 5 relevantie 

criteria. Op basis van de toetsing worden aanvragen ingedeeld in 

een priorteringsschema.  

 

De Sportimpuls aanvraag kan worden ingediend met een link in 

Projectnet. Deze link stuurt u naar de subsidiekalender van 

ZonMw. Als dit niet lukt is deze ook te vinden op 

http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender.  

Ook voor deze aanvraag heeft u een inlogaccount nodig. 

Gebied Nederland 

Financiële gegevens In deze ronde is € 2.000.000,- beschikbaar. Per aanvraag kan 

minimaal €50.000,- tot maximaal € 150.000,- inclusief BTW 

worden aangevraagd voor een projectperiode van 24 maanden. 

Vanuit de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht worden 

alleen de opstartkosten vergoed tot een maximum van € 

150.000,- 

Soort bijdrage Projectsubsidie 

 
 
 

 

http://www.sportimpuls.nl/
http://www.bureausportimpuls.nl/
http://www.sportindebuurt.nl/kinderen-sportief-op-gewicht/menukaart-kinderen-sportief-op-gewicht.dot
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Sportimpuls/Relevantie_en_kwaliteitscriteria_ronde_2013.pdf
http://projectnet.zonmw.nl/projectnet/servlet/projectnet
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender
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2.10 NASB (Nationaal Actieplan Sport & Bewegen) 

 
Adres- & 

contactgegevens 

NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) 

Postbus 643 

6710 BP Ede GLD 

Telefoon: 0318 - 490 900 

Fax: 0318 - 490 995  

www.nasb.nl 

Doelstelling Het realiseren van beweeginterventies als onderdeel van 

gemeentelijk gezondheidsbeleid en het realiseren van een meer 

beweegvriendelijke omgeving. Het NASB richt zich hierbij primair 

op 3 sectoren: gemeente, de georganiseerde sport en het 

bdedrijfsleven en op vijf thema’s”wijk, school, werk, zorg en 

sport. 

Activiteiten Vanuit het NASB wordt geld en ondersteuning beschikbaar 

gesteld die gemeenten helpt bij het opzetten van beweegbeleid 

(via subsidieaanvragen bij uw gemeente kunt u proberen 

aanspraak te maken op deze middelen).  

Daarnaast ondersteunt het NASB interventie-eigenaren bij het 

verder ontwikkelen van beweegprojecten. 

Beperkingen n.b. 

Procedure n.b. 

Gebied Koninkrijk der Nederlanden 

Soort bijdrag Gemeentelijke subsidie 

 

 
2.11 Stichting Sportfonds Leo van der Kar 

 
Adres- & 

contactgegevens 

Blériotlaan 12, 1185 HG Amstelveen 

Tel. 020-6412845 

Fax. 020-6401533  

Doelstelling De stichting heeft ten doel één of meer mannelijke en/of 

vrouwelijke beoefenaars van een tak van sport, alsmede heb die 

sportbeoefenaren met raad en daad begeleiden, de zogenaamde 

coaches, uit te zenden en hem of haar in de gelegenheid te 

stellen bij een in elk opzicht te goeder naam en faam bekend 

staande binnenlandse of buitenlandse instelling deel te nemen, al 

dan niet in cursusverband, aan training en/of opleiding, welke 

erop gericht is de beoefening van een tak van sport tot verdere 

ontwikkeling te vrengen en/of het niveau van de sportieve 

prestaties te verhogen. 

Activiteiten Zie doelstelling. 

Beperkingen Om in aanmerking te kunnen komen voor uitzending naar een 

instelling zoals bedoeld in het vorige lid moet men: 

 De Nederlandse nationaliteit bezitten. 

 In het kalenderjaar, waarin uitzending wordt 

aangevraagd, de leeftijd van éénentwintig jaar nog niet 

hebben bereikt. 

 Van onbesproken gedrag zijn, zowel bij het beoefenen van 

sport als in het maatschappelijke en particuliere leven. 

 Worden voorgedragen door de desbetreffende sportbond. 

Gebied Uitsluitend via bij NOC*NSF aangesloten sportbonden. 

 
 

 

http://www.nasb.nl/
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2.12 Stichting Ambition by Sport  

 
Adres- & 

contactgegevens 

Rotterdam 

info@ambitionbysport.nl – www.ambitionbysport.nl 

Doelstelling Bijdragen aan het behoud en de verbetering van een leefbare 

Nederlandse samenleving door het verlenen van financiële steun 

aan (sport)projecten die een maatschappelijk belang dienen. De 

stichting concentreert zich op zijn rol als 'aanjager' en wil vooral 

bijzondere en ! niet-reguliere (sport)projecten een kans geven. 

Met name jongeren staan hierin centraal. 

Activiteiten Zie doelstelling 

Beperkingen n.b. 

Procedure U kunt alleen contact opnemen via bovenstaand e-mailadres. 

Gebied Uitsluitend Nederland 

 
 
2.13 Stichting Zonnige Jeugd 

 
Adres- & 

contactgegevens 

Jansweg 40 

2011 KN  HAARLEM 

Tel. 023-55 35 995 

stichting@zonnigejeugd.nl 

Doelstelling Voor kinderen in de leeftijdscategorie van zes tot achttien jaar 

ondersteunt de Stichting projecten op het gebied van pleegzorg 

alsmede onderwijs en vorming gericht op het ontwikkelen van 

talenten in de ruimste zin des woord. 

Activiteiten Zie doelstelling. 

Beperkingen De Stichting neemt geen aanvragen in behandeling op het gebied 

van ondersteuning van: 

 Exploitatiekosten van instellingen 

 Nieuwbouw van jeugdcentra (na realisatie van nieuwbouw 

kan een aanvraag voor de  inrichting worden gedaan) 

 Inrichting van speeltuinen en schoolpleinen 

 Scouting 

 Muziekverenigingen 

 Musicals en toneelvoorstellingen 

 Films en documentaires 

 Festivals  

 

Bij de beoordeling van de aanvragen weegt zwaar of hulp in het 

reguliere circuit of anderszins al dan niet beschikbaar is. 

Procedure Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als zij zijn 

ingediend met het daartoe bestemde aanvraagformulier (zie ook 

http://www.zonnigejeugd.nl/aanvraag). 

Gebied Het merendeel van de aanvragen betreft Nederland. Op het 

gebied van onderwijs neemt de Stichting ook aanvragen uit 

Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk in 

behandeling. 

Soort bijdrage Donatie 

 
 

 
 

 

mailto:info@ambitionbysport.nl
http://www.ambitionbysport.nl/
mailto:stichting@zonnigejeugd.nl
http://test.kristalnet.nl/Formulier.php?T=3&BID=55&HID=8280fe41f34fa936c4f38d2abb6d3688&ID=175
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2.14 Programma Preventie 

 
Adres- & 

contactgegevens 

Contactpersoon: Jeanet Bruil  

Tel: +31 70 349 52 36  

preventie@zonmw.nl - 

www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-

detail/preventieprogramma-4/  

Doelstelling Het vierde Preventieprogramma bestaat uit 7 deelprogramma’s. 

Deze deelprogramma’s richten zich op een of meer 

preventiethema’s.  

 Gezonde leefstijl en een gezonde omgeving 

(deelprogramma 1)  

Dit deelprogramma richt zich op het bereiken van een 

gezonde leefstijl en een gezonde omgeving. Dit kan 

aandoeningen voorkomen die de hoogste ziektelast 

veroorzaken voor de totale bevolking.  

 Preventie van psychische aandoeningen 

(deelprogramma 2)  

Het vroeg opsporen en voorkomen van psychische 

aandoeningen is het doel van dit deelprogramma. 

Centraal staan het bevorderen van de mentale 

veerkracht en het bereik van kwetsbare groepen.  

 Screening en preventieve interventies  

(deelprogramma 3)  

In dit deelprogramma gaat het om het voorkomen van 

ziekten en aandoeningen door vroege opsporing en 

door preventieve (medische) interventies.  

 Methodologiestudies: kosten, effecten en 

implementatie (deelprogramma 4)  

Binnen dit deelprogramma wordt kennis ontwikkeld 

over kosteneffectiviteit, implementatie en 

zorgvraagstukken. De kennis moet breed toepasbaar 

zijn in de preventiepraktijk.  

 Fundamenteel en strategisch onderzoek 

(deelprogramma 5)  

In dit deelprogramma gaat het om wetenschappelijk 

onderbouwde versterking van preventiemethodieken, 

strategieën en actoren (ook buiten de zorg).  

 Gezonde Slagkracht (deelprogramma 6)  

Het programma Gezonde Slagkracht ondersteunt 

gemeenten bij de integrale aanpak van roken, alcohol 

en drugs.  

Activiteiten Zie doelstelling. 

Beperkingen n.b. 

Procedure Subsidieverstrekker: Ministerie van VWS 

Uitvoering: ZonMw 

Gebied Nederland 

Financiële gegevens Afhankelijk van de aanvraag, in afstemming met ZonMw 

Soort bijdrage Subsidie 

 

 
 

 
 

mailto:preventie@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/preventieprogramma-4/
http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/preventieprogramma-4/
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2.15 Subsidie sportverenigingen 

 

Adres- & 

contactgegevens 

DMO/afdeling sport 

Postbus 2158  

3500 GD Utrecht 

Tel:(030) 286 28 02 

E-mail: sport@utrecht.nl  

Website: http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=358348  

 

Doelstelling De gemeente Utrecht wil haar waardering laten blijken voor de 

belangrijke maatschappelijke functie die de sportvereniging 

heeft. Bovendien wil de gemeente Utrecht de regelgeving 

terugdringen. Daarom heeft men besloten de bestaande 

regelingen te vervangen door één regeling die simpel is van 

opzet, makkelijk is aan te vragen en waarbij de besteding van 

het geld “vrij” is. De gemeenteraad heeft op 29 mei 2008 

ingestemd met een verhoging van het tot nu toe beschikbare 

budget van €250.000 met €200.000 tot €450.000 met ingang 

van het jaar 2009. 

Beperkingen Sportvereniging: een (rechts)persoon, die sport aanbiedt en die 

is aangesloten bij een landelijke bond of overkoepelende 

organisatie, die de betrokken tak van sport vertegenwoordigt; 

lid: dat lid waarvoor de sportvereniging contributie betaalt 

aan de vertegenwoordigende bond c.q. overkoepelende 

organisatie. De aanvraag voor een jaarlijkse subsidie 

wordt ingediend vóór 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan 

het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 

 

De berekening van de subsidie is gebaseerd op een 

wegingsfactor:  

Het aantal leden van 4 tot 15 jaar wordt vermenigvuldigd met 

factor 2; 

Het aantal leden van 15 tot 24 jaar wordt vermenigvuldigd met 

factor 4; 

Het aantal leden van 24 tot 55 jaar wordt vermenigvuldigd met 

factor 1; 

Het aantal leden van 55 jaar en ouder wordt vermenigvuldigd 

met factor 2; 

Het aantal leden met functiebeperking wordt vermenigvuldigd 

met factor 25. 

De subsidie is de som van deze vermenigvuldigingen, waarbij 

voor ‘senioren’ (24 tot 55 jaar) een maximum van 250 leden 

geldt en voor leden met een functiebeperking is het 

maximum 50 leden. 

Procedure De aanvraag voor de Subsidie Sportverenigingen bevat een 

opgave van het aantal spelende leden volgens de situatie per 1 

augustus van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd. 

De opgave omvat de volgende gegevens: de naam, voorletter(s), 

adres, woonplaats en geboortedatum van elk lid; Een bewijs van 

goedkeuring van deze opgave door de sportbond c.q. 

overkoepelende sportorganisatie. De vereniging dient de 

aanvraag in bij de afdeling Sport van de Dienst Maatschappelijke 

Ontwikkeling. 

 

Gebied Gemeente Utrecht 

 

mailto:sport@utrecht.nl
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=358348
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2.16 Stedelijke breedtesport 

 
Adres- & 

contactgegevens 

Naam : DMO/afdeling Sport  

Adres: Postbus 2158, 3500 GD Utrecht  

T.a.v.: stedelijke breedtesport- en bewegingsactiviteiten  

Tel: (030) 286 28 02  

E-mail: sport@utrecht.nl   

Website: www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=361557    

Doelstelling Het doel van deze subsidie is om het beweegklimaat van de 

inwoners van Utrecht te bevorderen. Door het organiseren van 

sport en/of bewegingsactiviteiten de inwoners van Utrecht kennis 

laten maken met een sport. 

 

Activiteiten Zie doelstelling 

Beperkingen De activiteit is bestemd voor niet leden van een sportvereniging 

met een minimaal bereik van 25 deelnemers. 

Een subsidie kan alleen verleend worden als de organisatie bereid 

is een bijdrage te leveren aan stads – en of sportpromotionele 

doeleinden. Te denken valt aan plaatsen van het logo van de 

gemeente Utrecht op aankondigingen, advertenties en/of flyers, 

ophangen van spandoek(en) of soortgelijke uitingen. 

 

Procedure De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgewerkt en 

dienen uiterlijk drie maanden 

voor aanvang van het evenement ingediend te worden bij de 

afdeling Sport van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van 

de gemeente Utrecht. 

 

Gebied Gemeente Utrecht 

 

mailto:sport@utrecht.nl
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=361557
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2.17 Topsportevenementen 

 

Adres- & 

contactgegevens 

DMO/afdeling Sport 

Postbus 2158  

3500 GD Utrecht 

T.a.v.: Aanvragen topsportevenementen 

Tel:(030) 286 28 02 

E-mail: sport@utrecht.nl  

Website: http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=343492  

 

Doelstelling De gemeente Utrecht wil het topsportklimaat bevorderen door 

het realiseren van aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardige 

evenementen rondom één van de kernsporten. 

 

Activiteiten Zie doelstelling 

Beperkingen Het evenement betreft één kernsport: atletiek, basketbal, 

handbal, hockey, roeien, schaatsen, (amateur)voetbal, 

wielrennen, worstelen of zwemmen; 

Het evenement kent deelname van nationale topatleten; 

De organisatie van het (top)sportevenement organiseert tevens 

een breedtesportactiviteit. De activiteit vindt plaats in de periode 

6 weken voorafgaand, tijdens of in de periode 6 weken na afloop 

van het evenement. Hier kan apart een evenementen subsidie 

voor aangevraagd worden. 

Een subsidie kan alleen verleend worden als de organisatie bereid 

is een bijdrage te leveren aan stads - en of sportpromotionele 

doeleinden. Te denken aan plaatsen van het logo van de 

gemeente Utrecht op aankondigingen, advertenties en/of flyers, 

ophangen van spandoek(en) of soortgelijke uitingen. 

Procedure Aanvragen dienen uiterlijk drie maanden voor aanvang van het 

evenement ingediend worden bij de afdeling Sport van de Dienst 

Maatschappelijke Ontwikkeling 

van de gemeente Utrecht. 

 

Gebied Gemeente Utrecht 

 

mailto:sport@utrecht.nl
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=343492
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2.18 U-pas regeling 

 
Adres- & 

contactgegevens 

DMO/afdeling U-pasbureau 

Adres: Kaatstraat 1, Utrecht 

Postadres: Postbus 2683, 3500 GR, Utrecht 

Tel: (030) 286 52 11 

Website: www.u-pas.nl  

Doelstelling Sport is goed voor iedereen, dus ook voor kinderen. Kinderen 

leren winnen, verliezen en samenwerken. Daarnaast is het goed 

voor de conditie en tegen overgewicht. Sportende kinderen leren 

respect en waardering voor elkaar op te brengen en andere 

culturen. De gemeenteraad van Utrecht vindt dat zoveel mogelijk 

kinderen moeten sporten en heeft besloten dat sporten voor 

kinderen met een U-pas zo goedkoop mogelijk moet zijn. 

 

Beperkingen - U-pashouders tot en met 16 jaar krijgen 100% korting op de 

contributie van de deelnemende verenigingen; 

- U-pashouders van 17 jaar en ouder krijgen 50% korting op de 

contributie van de deelnemende sportverenigingen; 

- Kleding en benodigdheden worden niet vergoed; 

- De Gemeente Utrecht neemt 95% van de contributiekosten 

voor haar rekening. 

Procedure Doet uw vereniging nog niet mee met de U-pas regeling dan kan 

de vereniging zich aanmelden bij het U- pasbureau. Tevens kunt 

hier voor extra informatie terecht. Voor 

contactgegevens: zie kader. 

De contributiebedragen van leden met een U-pas kunt u per half 

jaar of jaar declareren bij het U-pasbureau. 

Gebied Sportverenigingen in Utrecht, Houten, De Bilt, Maarssen, 

IJsselstein en Nieuwegein. 

 

 

http://www.u-pas.nl/
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2.19 Subsidie flexibel budget welzijn 

 
Adres- & 

contactgegevens 

Subsidiebureau 

Adres: Postbus 2158 

3500 GDUtrecht 

Tel: (030) 286 33 36 

Email: subsidie@utrecht.nl  

Website: www.utrecht.nl/subsidie   

Doelstelling Met de subsidie flexibel budget welzijn wil de gemeente Utrecht 

de betrokkenheid van burgers bij elkaar en bij de stad of wijk 

ondersteunen en de deelname aan het maatschappelijk leven 

stimuleren. De subsidie is voor activiteiten die gericht zijn op: 

- het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij elkaar, de 

wijk of stad; 

- deelname aan het sociale leven; 

- verbetering van leefbaarheid; 

- het helpen van kwetsbare burgers. 

De subsidie kan worden aangevraagd door: 

- bewonersgroepen; 

- vrijwilligersorganisaties; 

- migrantenorganisaties; 

- organisaties met een beperkt aantal professionele krachten die 

in de eerste plaats de vrijwilligers in de eigen organisatie 

ondersteunen en werven; 

- organisaties die aantoonbare kennis hebben van en betrokken 

zijn bij de stad Utrecht. 

Beperkingen - Subsidie kan worden aangevraagd tot 1 september van het jaar 

voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit(en) plaatsvind(en). 

- De subsidieverlening bedraagt maximaal € 75.000 per 

organisatie op jaarbasis. 

Procedure Stappenplan aanvragen subsidie: 

1. Maak een activiteitenplan waarin u o.a. aangeeft welke 

activiteit u wilt organiseren. U kunt gebruik maken van het 

activiteitenplan welzijn/sport of een eigen activiteitenplan maken. 

2. Maak een begroting met een overzicht van de inkomsten en 

uitgaven. U kunt gebruik maken van het begrotingsformat voor 

één activiteit, het begrotingsformat voor meerdere activiteiten of 

een eigen begroting maken. 

3. Vul de eigen verklaring Governance Code in. 

4. U vraagt vervolgens de subsidie aan door het digitale 

aanvraagformulier in te vullen. Zorg dat u de benodigde 

documenten gereed heeft voordat u het digitale 

aanvraagformulier subsidie invult. We nemen alleen volledige 

aanvragen in behandeling. 

Wie voor het eerst subsidie aanvraagt dient daarnaast de 

volgende documenten te uploaden: 

- Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel Utrecht. 

- Een scan van de statuten van uw stichting of vereniging. 

- Een scan van een (post)bankafschrift. Bij toekenning van uw 

aanvraag maken wij de subsidie over naar dit rekeningnummer. 

Eventueel kunt u de aanvraag met een begeleidend schrijven per 

post opsturen naar het subsidiebureau. 

Gebied Sportverenigingen in Utrecht, Houten, De Bilt, Maarssen, 

IJsselstein en Nieuwegein. 

 

mailto:subsidie@utrecht.nl
http://www.utrecht.nl/subsidie
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3. Tips voor aanvragen 
 
Ga niet te snel over tot het doen van een aanvraag. Verzeker uzelf er eerst van, dat de 

doelstellingen en de regels van de subsidie die u aanschrijft goed aansluiten bij uw 

plannen. Indien u een aanvraag wilt doen, maak dan gebruik van onderstaande tips. 

 

Negen tips voor het aanvragen van subsidies: 

 

1. Vraag subsidies altijd vroegtijdig aan; de aanvraag moet vaak enkele maanden voor 

aanvang van de activiteit of het project bij de subsidieverstrekker binnen zijn. 

 

2. Leg kort uit wie u bent, door middel van vermelding van de volgende algemene 

gegevens: Een omschrijving van (de activiteiten van) de vereniging. 

De volledige adresgegevens van de vereniging. De naam, functie en 

contactgegevens van de contactpersoon binnen de vereniging die verantwoordelijk is 

voor de aanvraag. 

 

3. . Stuur (indien gevraagd) de volgende algemene gegevens van de vereniging toe 

als bijlage: De statuten (Een kopie is toegestaan). Een recent (financieel) 

jaarverslag. Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel. (Een kopie is toegestaan) 

 

4. Leg bondig uit wat u vraagt en wat het doel is van hetgeen waarvoor u subsidie 

aanvraagt, door middel van vermelding van de volgende projectgegevens: 

- Een projectbeschrijving, inclusief doelstellingen die evalueerbaar c.q. specifiek, 

meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn. 

- Een gedetailleerde tijdsplanning. 

- Een duidelijke realistische en kloppende kostenbegroting en dekkingsplan voor het 

totale project. Geef hierin aan wat het door u aangevraagde bedrag is, bij welke 

instanties of fondsen eveneens een aanvraag is ingediend voor (mede)financiering en 

wat uw vereniging zelf kan inbrengen. 

 

5. Leg uit waarom u (gedeeltelijk) externe financiering zoekt voor het project. Geef 

aan waarom uw vereniging niet zelf in staat is om voldoende financiële middelen voor 

het project bijeen te brengen en waarom niet geput kan worden uit andere bronnen. 

 

6. Geef aan waarom u de betreffende instantie benadert. Laat uit uw 

projectbeschrijving blijken dat het project aansluit bij de doelstellingen en prioriteiten 

van de subsidieverstrekker. 

 

7. Wees eerlijk over uw verdere subsidiewerving. Bied bijvoorbeeld aan om 

nadere informatie te sturen, zodra een van de andere mogelijke subsidieverstrekkers die 

u benaderd heeft, een besluit genomen heeft. Stuur nooit naar verschillende fondsen 

verschillende begrotingen! 

 

8. Kijk goed in dit boekje wat de regels zijn en wat verder van u gevraagd wordt. Zorg 

ervoor dat uw aanvraag voldoet aan de gestelde criteria. Indien bij de 

contactgegevens een website vermeld staat, kijk dan op deze website voor 

eventuele extra informatie of veranderingen. 

 

9. Voordat u de aanvraag verstuurt, is het verstandig om het geheel nog eenmaal aan 

een buitenstander te laten lezen. Bij vragen of twijfel kunt u de betreffende 

subsidieverstrekker bellen of Vereniging Sport Utrecht om hulp vragen. 

 
 
 


