
From: Vastgoed <vastgoed@Utrecht.nl>
Sent: Tuesday, March 1, 2022 4:01:45 PM
To: Vastgoed <vastgoed@Utrecht.nl>
Subject: Subsidiemogelijkheden sportorganisaties

Beste aanbieder van sport en beweegactiviteiten, sportbestuurder,

Gelukkig zijn de sportactiviteiten weer opgestart en gelden er voor de sport op het moment geen
beperkende corona maatregelen meer. Toch staan Utrechtse sport- en beweegaanbieders voor
(soms grote) uitdagingen. Ze hebben nog niet de tijd gehad om zich voldoende te kunnen herstellen
van de lockdown(s) en andere beperkingen. Daarom komt de gemeente met extra financiële steun.

Financieel steunpakket
Misschien bent u leden kwijt geraakt, of zijn vrijwilligers gestopt met hun inzet voor uw club. Het kan
ook zijn dat er zo weinig inkomsten zijn dat het u niet meer lukt om de vaste lasten te betalen. Of u
maakt kosten om de corona toegangsbewijzen te controleren.
De gemeente Utrecht heeft 520.000 euro beschikbaar gesteld voor subsidie om de sportsector te
ondersteunen. Er zijn drie redenen waarvoor uw sportvereniging of uw sportbedrijf subsidie kan
aanvragen. Meer informatie en voorwaarden per subsidie regeling, kunt u teruglezen via de
desbetreffende links:

Een subsidie om sport- en beweegactiviteiten weer op te starten en te promoten. Ook kunt u
de subsidie gebruiken voor het werven van nieuwe leden en vrijwilligers Product - Sportclubs
sterker uit de coronacrisis, subsidie aanvragen - Online loket (utrecht.nl)
Een vergoeding voor de kosten die u (heeft ge)maakt om coronatoegangsbewijzen te
controleren. Bijvoorbeeld voor het inhuren van personeel of vrijwilligers of de aanschaf van
specifieke materialen (bv tablet, hekwerk). Product - Coronabewijs bij sportclubs, vergoeding
aanvragen - Online loket (utrecht.nl)
Een nood-subsidie om de komende drie maanden de rekeningen te kunnen betalen. De
hoogte van de subsidie hangt af van het tekort in uw begroting. Product - Noodsteun corona
voor sportaanbieders, subsidie aanvragen - Online loket (utrecht.nl)

Aanvraagtermijn
U kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 juni 2022. De aanvragen worden op volgorde van
binnenkomst behandeld. Het maakt hierbij niet uit voor welke reden subsidie wordt aangevraagd. Als
het subsidiegeld op is, stoppen alle drie de subsidieregelingen. Het kan dus zijn dat het beschikbare
subsidiegeld voor 30 juni op is. Op basis van het aantal aanvragen van afgelopen jaar is de
verwachting dat we aan alle aanvragen kunnen voldoen. 

Hoe aanvragen
Per bovenstaande subsidie regeling kunt u meer informatie terugvinden als u op de desbetreffende
link klikt. Ook vindt u op deze pagina’s het aanvraagformulier.
Indien u subsidie aan wilt vragen voor meerdere regelingen, dan kunt u de aanvragen apart indienen.
Om een online subsidieaanvraag te kunnen doen, heeft u een E-herkenning nodig: E-herkenning
direct aanvragen. Meer informatie hierover en een uitgebreid stappenplan vindt u op deze webpagina
van SportUtrecht.

Vragen
Heeft u vragen over deze financiële regelingen, dan kunt u contact opnemen met het subsidiebureau
via subsidie@utrecht.nl of telefonisch via 030 – 286 33 36.
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