
 

 

 

 

Beste sportbestuurder, 

 

Hierbij willen we u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op 20 november over de nieuwe 

subsidieregeling ‘Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’. Omdat wij de kans aanwezig 

achten dat deze subsidie voor uw vereniging interessant is, sturen we u deze uitnodiging. Bij 

deze subsidie geldt namelijk ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, dus het is voor aanvragers 

belangrijk om op tijd een aanvraag in te dienen. De regeling gaat op 2 januari 2019 open dus 

idealiter dient u dan ook een aanvraag in. 

 

Datum:             Dinsdag 20 november  

Tijdstip:            19.30 – 21.00 uur 

Locatie:             Zwemcentrum Tongelreep, Anton Coolenlaan 1 

 

Ondersteuning 

Vanuit de gemeente bieden we u aan om u te ondersteunen bij deze aanvraag. We zijn 

voornemens om daarvoor het bureau Sportsubsidie.nl in de arm te nemen. Als er voldoende 

interesse is, schakelt de gemeente Sportsubsidie.nl in zodat zij u kunnen helpen om de 

aanvraag voor te bereiden en in te dienen. We horen graag of u daar gebruik van wilt maken.  

 

Voorbereiding 

De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is bedoeld als 

stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het 

onderhoud van sportmaterialen. Voor sportverenigingen en stichtingen geldt dat zij met 

ingang van 2 januari 2019 aanspraak kunnen maken op deze subsidiepot van in totaal 87 

miljoen euro. Lees verder: http://www.sportsubsidie.nl/nieuws/87-miljoen-subsidie/ 

 

Wat betreft de voorbereidingen is het belangrijkste dat u vóór januari uw plannen voor 

investeringen in de accommodatie hebt uitgewerkt. Bij de aanvraag moeten offertes worden 

bijgevoegd waaruit blijkt welke investeringen de vereniging wil gaan doen. De subsidie is 20% 

van de investeringskosten (incl. BTW). Voor investeringen in energiebesparing/-opwekking en 

toegankelijkheid is een extra 15% subsidie mogelijk (dus 35% van die betreffende kosten). We 

verwijzen naar de bijgevoegde maatregellijst. De maatregelen die op deze lijst staan, komen 

voor die extra subsidie in aanmerking. Het is belangrijk dat u bij de opstelling van offertes hier 

rekening mee houdt. We wijzen er wel op dat er een ondergrens is van €5.000 subsidie, dus 

komt u daar niet aan, dan krijgt u ook geen toekenning. 

 

gemeente Eindhoven  

   

 
   


