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Geachte raadsleden,  
 
 
 
Hoewel de vraag betreffende de oorzaak van het lagere aantal subsidieaanvragen van sportvereni-
gingen in de auditcommissie al beantwoord was, is in het fractievoorzittersoverleg van 2 september 

2019 verzocht een en ander nader toe te lichten door middel van een raadsinformatiebrief. 

 

Naar aanleiding hiervan kunnen wij u het volgende laten weten: 
 
Het aantal aanvragen en toekenningen van subsidies voor sportverenigingen is de afgelopen jaren 
zeker niet afgenomen.  
 

 In 2017  

o vroegen 26 sportverenigingen een basissubsidie aan. Deze werd in alle gevallen toe-

gekend, voor een totaal bedrag van € 30.060,- 
o daarnaast werden door sportverenigingen 4 subsidie aanvragen ingediend voor inci-

dentele subsidies (toen nog regeling activiteitensubsidie) Deze werden allemaal toe-

gekend, voor een totaal bedrag van € 1.880,-. 
 In 2018 

o vroegen 27 sportverenigingen een basissubsidie aan. Deze werd in alle gevallen toe-

gekend, voor een totaal bedrag van € 36.220,-. 
o daarnaast werden door sportverenigingen 4 subsidie aanvragen ingediend voor inci-

dentele subsidies (vanuit Samen Doen regeling) Hiervan werden 3 toegekend, voor 

een totaal bedrag van €2.800,-. 
 In 2019  

o Vroegen 26 sportverenigingen een basissubsidie aan. Deze werd in alle gevallen toe-

gekend, voor een totaal bedrag van € 33.360,-. 
o Daarnaast werden door sportverenigingen 7 subsidie aanvragen ingediend voor inci-

dentele subsidies (vanuit Samen Doen regeling). Deze werden allemaal toegekend 

voor een totaal bedrag van € 5.500,- 
 

 



 

 

De verschillen zijn als volgt te verklaren: 

 Aantal basissubsidies: in 2018 kwam er één vereniging bij, in 2019 fuseerden 2 verenigingen. 

 Bedragen van basissubsidies:  

o verenigingen ontvangen een vast bedrag, en daarnaast een bedrag per lid of jeugdlid. 

Fluctuaties in ledenaantallen leiden dus tot andere subsidiebedragen.  

o in 2018 werden de nieuwe beleidsregels vastgesteld en ingevoerd. Dit leidde tot kleine 

veranderingen in bedragen voor basissubsidies. 

 Aantal incidentele subsidies: hierbij gaat het om gemeentelijke toernooien die niet elk jaar 

worden georganiseerd, jubileum activiteiten en andere incidentele activiteiten. Dit kan dus per 

jaar verschillen.  

 
 
 
 
 
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem, 
de secretaris,    de burgemeester, 
<<<  <<< 
 
 
 
 
J.G.A. Kusters  MCM   ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens 
 
 
 

  




