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ACTIVITEITEN / PROJECTEN SUBSIDIE (APS) 

De subsidie is bedoeld voor incidentele activiteiten / projecten op het gebied van 
de sport en sportbeoefening. De activiteiten / projecten bevorderen de deelname 
van meerdere (groepen) van burgers en organisaties binnen de gemeente Delft. 
De activiteiten / projecten worden georganiseerd door sportverenigingen welke 
lid zijn van de Sportraad van Delft. De subsidie is een onderdeel van het budget 
dat door de gemeente Delft beschikbaar is gesteld aan de Sportraad van Delft 
voor verenigingsondersteuning. 

Doel van de subsidie 

De subsidie heeft een éénmalig karakter en is vernieuwend met aandacht voor 
brede participatie van de doelgroep sport. 

Uitgangspunten van de subsidie 

 Stimuleert een bredere deelname aan sportactiviteiten; 
 Is gericht op het gezond leven zoals bewegen, sport en gezonde voeding; 
 Bevordert het verenigingsleven en sportparticipatie; 
 Bevordert vrijwilligerswerk en actief burgerschap; 
 Stimuleert vernieuwende activiteiten en de implementatie daarvan voor de 

toekomst; 
 De activiteit / project heeft een maatschappelijk doel. 

Voorwaarden 

 De organisatie / uitvoering / aanvraag voor de subsidie is in handen van 
één of meerdere lid-verenigingen van de Sportraad van Delft; 

 Een activiteit / project is vernieuwend en bevat bijdragen aan de 
uitgangspunten; 

 De aanvraag moet voorzien zijn van de begroting van de activiteit / 
project, de exploitatierekening van het afgelopen jaar en balans per ultimo 
waaruit uw vermogens positie blijkt; 

 De financiering van de kosten is minimaal gedekt voor 40% van de kosten 
door eigen bijdragen van de deelnemers, dan wel bijdragen door derden 
(cofinanciering); 

 Per activiteit / project bepaald het bestuur van de Sportraad het maximaal 
toe te kennen bedrag; 

 Binnen 2 maanden na afloop van de activiteit / project dient een financiële 
en inhoudelijke verantwoording te worden ingeleverd; 

 Een toekenning van een subsidie door de Gemeente Delft en overige 
fondsen/instanties sluit een aanvraag bij de Sportraad van Delft uit. 
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Aanvragen 

De aanvraag van de subsidie moet 6 weken voorafgaand aan de activiteit / 
project te worden ingediend bij het secretariaat van de Sportraad van Delft 
secretaris@sportraadvandelft.nl). De aanvraag bevat minimaal de noodzakelijke 
bijlagen. 

Besluitvorming 

Het bestuur van de Sportraad is de enige bevoegde instantie om dit besluit te 
kunnen nemen. Tegen het besluit van het bestuur van de Sportraad van Delft is 
geen beroep mogelijk. 
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Aanvraagformulier Activiteiten / Projecten subsidie  (APS) 

Met dit formulier vraagt u bij de Sportraad van Delft een activiteiten / projecten subsidie 
aan. Dit is een (eenmalige) jaarlijkse subsidie die u kunt aanvragen ter ondersteuning 
van een activiteit of project. 

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier uiterlijk 6 weken voordat u start met 
de activiteit of project. Een onvolledige aanvraag wordt door het bestuur van de 
Sportraad van Delft niet in behandeling genomen. 

Uw gegevens 

Naam sportvereniging / sectie:______________________________________ 

Contactpersoon + (functie): _________________________________________ 

Adres:__________________________________________________________ 

Postcode en plaats: ________________________________________________ 

Mobiel of telefoonnummer: __________________________________________ 

E-mailadres: ______________________________________________________ 

Bankrekeningnummer (IBAN): ________________________________________ 

Ten name van: ____________________________________________________ 

Gegevens activiteit of project 

Naam activiteit of project: ___________________________________________ 

Geef een korte beschrijving van de activiteit / project die u wilt organiseren: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Waarom wilt u dit organiseren en voor wie: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Waar vinden de activiteit plaats (locatie) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

 

Datum activiteit: _________________________________________________________ 
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Samenwerken met andere (sport) verenigingen en maatschappelijke instellingen heeft de 
voorkeur. Werkt u samen met andere organisaties bij het verrichten van de activiteiten? 

 Nee 
 Ja, met welke sportvereniging / organisatie  

_______________________________________________________________________ 

Financiële gegevens  

Hoeveel subsidie wilt u aanvragen: __________________________________________ 

Heeft u andere inkomstenbronnen (sponsoren enz.)? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Vriendelijk verzoek ik u de begroting van deze activiteit / project als bijlage toe te 
voegen inclusief de exploitatierekening van het afgelopen jaar en de balans per einde 
boekjaar waaruit uw vermogen positie blijkt. 

 

Ondertekening 

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

Plaats: _________________________ Handtekening: ___________________________ 

Datum: ________________________ 

 

Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de noodzakelijke bijlagen per mail naar: 
secretaris@sportraadvandelft.nl  

Hoe gaat het verder 

Het bestuur van de Sportraad van Delft neemt uw aanvraag in behandeling zodra u deze 
compleet heeft ingeleverd. Mocht er aanvullende gegevens nodig zijn dan neemt de 
secretaris van de Sportraad van Delft contact met u op. Het bestuur van de Sportraad 
van Delft neemt binnen 6 weken een besluit over uw aanvraag. 

Het bestuur van de Sportraad van Delft beoordeelt uw aanvraag aan de hand van de 
uitgangspunten, voorwaarden en de beschikbare gelden. 

  


