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Team Sportclubadvies

https://www.sportutrecht.nl/team-sportutrecht/

https://www.sportutrecht.nl/team-sportutrecht/


Accommodatievraagstukken
Groei van de stad
 Capaciteitsraming binnen- en buitensport

Accommodatiebeleid
 Tarievenbeleid
 Zelfbeheer/medebeheer
 Opstallen zonder recht van opstal/grondbeleid

SportUtrecht Energie
 Zonnestroom
 Ledverlichting; binnen en veld
 Warmwater en verwarming/isolatie

Individuele vraagstukken
 Verbouwing clubhuis
 Blaashal
 Financiering en subsidie
 Wetgeving/vergunningen



Subsidies sportaccommodaties

1. Bouw+onderhoud sportaccommodaties 
(BOSA)

2. SDE   
3. ISDE
4. Bijdrage ledverlichting bij groei vd stad



BOSA, voor amateursport
Drempel: minimaal 5.000 euro subsidie
Aandeel: 20% van aanneemsom, incl. btw

BTW belaste uitgaven aan sportaccommodatie
(geen horeca, geen energiekosten)

Schoonmaakkosten, onderhoudscontracten, 
Sportbenodigdheden (ballen, kleding, doeltjes)
Investeringen in sportaccommodatie

Aanvullende subsidie:
+15% (vanaf 2020 +10%)
• energiemaatregelen, 
• circulaire bouwmaterialen
• aanpassingen tbv minder valide sporters)

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties/documenten/publicaties/2018/07/12/bijlage-stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties


BOSA, circulaire maatregelen 2020(onder voorbehoud)



Vereisten aanvraag
Na aankoop en realisatie:
Facturen en betaalbewijzen 

(>500 euro vanaf 2020 >1000 euro)
Facturen gericht aan aanvragende partij

Bij stichting en vereniging: facturen doorbelasten

Drempel: 5.000 euro subsidie per aanvraag

Rekenvoorbeeld
Inrichting krachthonk Hellas
Investering € 30.000
Subsidie: € 6.000

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties/documenten/publicaties/2018/12/12/eisen-aan-offertes-en-facturen


Vereisten aanvraag via offertes
Via offertes (alléén mbv offertes)
Drempel: 25.000 euro sub. per aanvraag

Offertenummer en datum. 
Een omschrijving van de geleverde diensten, 
installatie of apparatuur
De totale prijs exclusief btw, 
De btw (met percentage) en de prijs inclusief 
btw.
Voorwaarden waaronder de offerte wordt 
verstrekt.

Vanaf 2020: handtekening opdrachtgever!



Voorbeeld mbv offertes

Drempel: 25.000 euro subsidie per aanvraag

Blaashal en aanpassingen tennispark 

ULTC-Iduna

Blaashal 300.000 20% 60.000 

banen 100.000 20% 20.000

Ledverl. 20.000 35% 7.000

430.000 87.000

2020: 80% bij beschikking

20% na verantwoording 



SDE en ISDE
SDE
Grootverbruikaansluiting
>15 kWp
Bijdrage per opgewekte kWh

ISDE:
Zonneboiler
Warmtepomp
Pelletkachel

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-sde
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/particulieren/algemeen


Bijdrage van Gemeente Utrecht van 35% aan investering incl. btw

Voorwaarden:
In kader groei vd stad
Club vraagt BOSA aan (35% resp. 30%)
Club vraagt meerdere offertes aan
Club is/wordt eigenaar verlichting en lichtmasten
Recht van opstal voor lichtmast via Huurovereenkomst recht van opstal

Bijdrage ledverlichting nieuw kunstgrasveld
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FINANCIEREN VAN SPORT INVESTERINGEN

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend



Agenda

• Belang van een borgstelling

• Wie is SWS?

• Werkwijze SWS

• Keuze bank
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Financieren van sportaccommodaties

24.000 sportverenigingen

10.000 sportaccommodaties
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Concept in Nederland
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Het belang van een borgstelling

“Een sportvereniging kan toch ook zonder

borgstelling wel een lening krijgen bij de bank?”
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Het belang van een borgstelling
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Onderpand Verenigingsvorm

Verenigingsexploitatie Expertise



Sportvereniging failliet?
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Ontstaan en doel 

- 2020               40 jaar SWS

- Doelstelling: 

Bevorderen bezit accommodatie sportorganisaties

- Verstrekken van borgstellingen 

- Stichting met ANBI status
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Werkwijze

20 miljoen 

Rente t.b.v. exploitatie

90 miljoen euro aan 
borgstellingen



Voorwaarden SWS

✓ Sportverenigingen waarvan de bond is aangesloten bij NOC*NSF

✓ Investering in renovatie, nieuwbouw, aankoop of verduurzaming 

✓ Looptijd borgstelling maximaal 15 jaar

✓ Borgstelling maximaal 250.000 euro per project

✓ Borgstelling loopt lineair af

✓ Jaarlijks insturen jaarcijfers en begroting

✓ Toestemming SWS voor investeringen/leningen
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SWS in cijfers
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Procedure SWS

1. Aanvraagformulier website (vereniging, stichting/vereniging etc)

2. Gebruiksrecht grond, jaarcijfers, ledenontwikkeling, investeringsplan

3. Toetsen ‘Financiële Haalbaarheid’

4. Toekenning met opschortende voorwaarden (vb. hypotheek)

5. Lening > 75.000 euro? Max 50% SWS met borg gemeente

6. Akte naar de bank
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Keuze bank
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Aanvrager kiest bank!

SWS stuurt 
borgstelling 
naar bank SWS stuurt 

borgstelling
naar
gemeente



Vragen….

Vragen over uw project:

Stefan de Wit 

06-535 684 83

s.dewit@sws.nl

Algemene info:

www.sws.nl

Nieuwsbrief aanmelden

secretariaat@sws.nl
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