BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING 2021

3.15 – corona noodfonds (sport)verenigingen
Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel
Overwegende dat
- er in Krimpen aan den IJssel vele verenigingen actief zijn op allerlei gebied. Zij vormen een essentieel deel
van de Krimpense samenleving. Door de coronacrisis kunnen verenigingen moeite hebben en krijgen om
het hoofd boven water te houden. De meeste verenigingen hebben wel compensatie ontvangen van vaste
lasten zoals huur- en energiekosten over de eerste periode van 3 maanden;
- Er rekening gehouden moet worden met een terugloop in inkomsten voor verenigingen door afname van
leden, verlies uit omzet horeca en stoppen van sponsoren;
- Er nog geen uitzicht is op verbetering in de situatie rondom corona en de maatregelen hier omtrent;
- In ieder geval de KNVB heeft aangegeven dat er ernstig rekening moet worden gehouden met een
verloren seizoen en dat dit waarschijnlijk ook geldt voor vele andere sporten, met daarbij de negatieve
financiële gevolgen en de toekomst van sportclubs;
- Sport een belangrijk middel is tegen eenzaamheid en gezondheidsklachten (waaronder Corona);
- Sportverenigingen geen gemeentelijke subsidie ontvangen.
gelet op artikel 2, 4 en 6 van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018
besluiten
vast te stellen de volgende regeling: corona noodfonds (sport)verenigingen
Doel
Algemeen
Een financiële ondersteuning aan de (sport)verenigingen van Krimpen aan den IJssel vanwege het effect van
Corona.
Doelgroep
(Sport)verenigingen in Krimpen aan den IJssel
Aanvrager
Onderdeel 1
Onderdeel 2
Onderdeel 3

Sportverenigingen
Sportverenigingen die een buitensportaccommodatie van de gemeente huren
Overige (sport)verenigingen

Subsidiesoort
Projectsubsidie
Inwerkingtreding
Deze beleidsregel geldt voor aanvragen uitsluitend in het subsidiejaar 2021. Het betreft een incidenteel
noodfonds.
Basisvoorwaarden
Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt het volgende in acht genomen:
1. De (sport)verenigingen dienen actief te zijn in binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel.
a. Een sportvereniging staat als vereniging ingeschreven bij de KVK, draait op vrijwilligers en is
aangesloten bij een landelijke sportkoepel.
2. De regeling noodfonds Corona bestaat drie onderdelen:
a. Een bijdrage per sportvereniging
b. Een compensatie voor de huur van een buitensportaccommodatie van de gemeente
c. Een bijdrage voor overige (sport)verenigingen
3. Voor de aanvraag dient het aanvraagformulier te worden gebruikt
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4.
5.
6.
7.

Aanvragen kunnen tot 31 januari 2021 ingediend worden
Het college kan middels een steekproef de aanvraag van een (sport)vereniging controleren.
Verlening vindt plaats met voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad.
Het betreft hier een incidenteel fonds en heeft uitsluitend betrekking op het jaar 2020.

Specifieke criteria
Algemeen
De bijdrage – zijnde de som van de onderdelen 1, 2 en 3 – uit het noodfonds aan een vereniging is
gemaximeerd op € 10.000 totaal.
Verdeelsleutel
Onderdeel 1 – Een bijdrage per sportvereniging
Op basis van ledenaantal:
a) Minder dan 50 leden
Geen financiële bijdrage
b) Tussen 50 en 250 leden € 500 per vereniging
c) Tussen 250 en 500 leden € 1.000 per vereniging
d) Meer dan 500 leden
€ 2.000 per vereniging
Onderdeel 2 – Huurcompensatie gemeentelijke buitensportaccommodaties
Voor sportverenigingen die een buitensportaccommodatie van de gemeente huren kunnen voor de
maanden juni t/m september van het jaar 2020 huurcompensatie aanvragen. De gemeente rekent het
huurbedrag voor de periode uit.
Onderdeel 3 – Een bijdrage voor overige (sport)verenigingen
Voor dit onderdeel is maximaal € 7.500 beschikbaar. (Sport)verenigingen (ongeacht het ledenaantal)
ontvangen maximaal € 250 bij een aanvraag. In geval van overschrijding wordt het bedrag à € 7.500 naar
rato verdeeld onder de aanvragers.
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