SUBSIDIESTELSEL
EN -VOORWAARDEN

Mochten jullie vragen hebben over het stelsel en/of de voorwaarden, dan kunnen jullie
contact opnemen met de penningmeester van Sportraad Utrecht.
Penningmeester@sportraadutrecht.nl

MOTIVERING OLYMPAS EN SAMENHANGENDE
SUBSIDIESTRUCTUUR

In seizoen 2013-2014 was slechts 30% van de uitwonende Utrechtse studenten aangesloten
bij Sportcentrum Olympos. Met dat percentage bungelde Utrecht in vergelijking met andere
studentensportsteden onderaan. Daarnaast was het voormalige subsidiestelsel lastig en
ondoorzichtig. Met de invoering van de OlymPas en de daarmee samenhangende nieuwe
subsidiestructuur werd een ontwikkeling ingezet om meer studenten aan USS Mesa Cosa te
binden en het subsidiesysteem te vereenvoudigen. Het voormalige systeem was (financieel)
onhoudbaar. Met de invoering van de OlymPas is een nieuwe weg ingeslagen die de
Utrechtse studentensport in zijn geheel bevordert.

Omdat we met zijn allen de studentensport betaalbaar willen houden, moeten we kunnen
aantonen hoeveel studenten er daadwerkelijk sporten. De onderwijsinstellingen subsidiëren
via USS Mesa Cosa ook de studentensport. De USS Mesa Cosa verzorgt de lidmaatschappen
van SSN en VSU, geeft subsidies aan de SSV’s en de Sportraad en exploiteert het
Sportcentrum Olympos. In de jaren tot 2016 heeft USS Mesa Cosa verlies geleden, hetgeen
op de lange termijn niet houdbaar was. Het verlies kwam onder meer door bezuinigingen op
de ontvangen subsidie, die sinds 2009 nauwelijks doorbelast zijn aan de
studentensportverenigingen. Er moest dus iets gebeuren aan de financiering van de
studentensport in Utrecht. Het nieuwe subsidiestelsel en de invoering van de OlymPas werd
geïnitieerd om het aantal sporters te vergroten en daarmee ook het draagvlak bij de UU, HU
en de gemeente. Van elke studentensporter werd sindsdien een daarbij passende eigen
bijdrage gevraagd door middel van de OlymPas.
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De mogelijkheden, die de OlymPas iedere sporter biedt, staan beschreven op
http://www.olympos.nl
3.1. Tarieven
De tarieven1 van de OlymPas jaarkaart zijn:
A. € 140,00 voor een jaarkaart voor leden in categorie A.
B. € 270,00 voor een jaarkaart voor leden in categorie B.
C. € 395,00 voor een jaarkaart voor leden in categorie C.
D. € 355,50 voor een jaarkaart voor leden in categorie X.
De tarieven¹ van de OlymPas Half Seizoen zijn:
A. € 82,00 voor een jaarkaart voor leden in categorie A.
B. € 155,50 voor een jaarkaart voor leden in categorie B.
C. € 228,00 voor een jaarkaart voor leden in categorie C.
D. € 205,20 voor een jaarkaart voor leden in categorie X.
De tarieven¹ van de OlymPas Maandkaart zijn:
A. € 17,50 voor een maandkaart voor leden in categorie A.
B. € 27,00 voor een maandkaart voor leden in categorie B.
C. € 39,55 voor een maandkaart voor leden in categorie C.
D. € 35,55 voor een maandkaart voor leden in categorie X.
De jaarlijkse OlymPas (+ registratie voor een SSV) is online te verkrijgen op
www.olympos.nl, onder het kopje sportaanbod à verenigingen à overzicht SSV’s →
[betreffende SSV].
De OlymPas Half Seizoen (+ registratie voor een SSV) is alleen te verkrijgen bij de desk op
sportcentrum Olympos.
3.2. Aanvullende informatie
Men koopt per persoon één OlymPas, ook als men bij meerdere SSV’s sport. Is men bij
meerdere SSV’s lid, dan dient men zich op basis van die OlymPas voor elk van die
SSV’s te registreren.
De OlymPas biedt onder andere ook gratis toegang tot de fitness, het deelnemen aan
groepslessen en (bijna alle) cursussen. Ook het reserveren van tennis- en squashbanen is
mogelijk.
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Prijspeil 1 augustus 2019; prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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3.3. Geldigheid
Het door USS Mesa Cosa vastgestelde sportseizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Geldigheid OlymPas jaarkaart
De OlymPas jaarkaart is vanaf de dag van aanschaf een jaar geldig2. Om als lid van een SSV
geregistreerd te kunnen worden, moet de OlymPas minimaal geldig zijn tot en met 31 juli
van het lopende seizoen.

Geldigheid OlymPas Half Seizoen
De OlymPas Half Seizoen heeft een vaste geldigheidstermijn, namelijk van 1 augustus tot en
met 31 januari of 1 februari tot en met 31 juli van het lopende seizoen en is niet afhankelijk
van de aanschafdatum.

Geldigheid OlymPas maandkaart
De OlymPas maandkaart is vanaf de dag van aanschaf een maand geldig. De maandkaart
kan gebruikt worden als aanvulling op een reeds bestaande OlymPas als die niet lang
genoeg geldig is voor een SSV-registratie (tot en met 31 januari of 31 juli). Door één of
meerdere maandkaarten toe te voegen kan de SSV-registratie mogelijk worden en zorgt het
SSV-lid ervoor dat zij/hij meetelt voor de door de SSV te ontvangen subsidies.

3.4. Peiling ledenaantal
De subsidies worden verdeeld op basis van het bij USS Mesa Cosa geregistreerde
ledenaantal op de eerste en tweede peildatum. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van
het aantal leden met een Olympas en/of Verenigingskaart. De eerste peildatum is op 1
november van het lopende seizoen. De tweede peildatum is op 1 april van het lopende
seizoen. De Sportraad Utrecht en USS Mesa Cosa hebben het recht door het jaar heen ook
steekproefsgewijs controles uit te voeren. Bijlage 3 geeft informatie over de uitbetaling van
subsidies en het boetesysteem.

2

Iedereen mag een OlymPas tijdelijk stopzetten, ongeacht hoe lang die nog geldig is en ongeacht de reden. Het
tijdelijk stopzetten geldt voor het gebruik van de OlymPas én de SSV-registratie. Het stopzetten moet
aangevraagd worden bij de Coördinator Sportdesk van Sportcentrum Olympos en kost eenmalig € 15,00
(stopzetten en activeren). Bij het stopzetten dient de fysieke kaart ingeleverd te worden; bij de activering krijgt
men de kaart terug.
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3.5. Verenigingskaart

•

•

Om aangesloten te zijn bij USS Mesa Cosa kunnen B/C-leden in plaats van een OlymPas
kiezen voor een Verenigingskaart (€ 140,003). Deze kaart geeft alleen recht op deelname
aan activiteiten van de eigen SSV, of van meerdere SSV’s als men lid is van meerdere
SSV’s. Met de kaart kan men geen gebruik maken van de overige faciliteiten van
Sportcentrum Olympos. De Verenigingskaart kan het lid aanschaffen bij de sportdesk op
Sportcentrum Olympos en online op http://www.olympos.nl. Wil men naast de
activiteiten van de eigen SSV ook gebruik maken van de overige faciliteiten, dan dient
een B- of C-lid te kiezen voor de OlymPas.
Een lid in bezit met een verenigingskaart kan niet deelnemen aan sportactiviteiten buiten
de vereniging om. Indien diegene op een dag mee willen sporten, moeten ze een
OlymPas dagkaart aanschaffen bij de sportdesk; deze kost € 11,00³.
Een SSV ontvangt geen Cash-, Trainings- en Competitiesubsidie voor een lid met een
verenigingskaart; wel worden leden met een verenigingskaart meegeteld voor het
bepalen van de urennorm (voor Interne SSV’s) en de Externe trainingsfaciliteitensubsidie
(voor Externe SSV’s).

3.6. Extra informatie

•

•
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Interne SSV’s krijgen op basis van het bij de USS Mesa Cosa geregistreerde ledenaantal
een urennorm voor het reserveren van sportaccommodatie(s) van Sportcentrum
Olympos. Deze urennorm is te besteden aan activiteiten met de eigen leden van de SSV
(zoals trainingen en interne toernooien) én voor reguliere competitiewedstrijden, waarbij
ook uitspelende tegenstanders van de accommodatie gebruik maken. Voor overige
activiteiten waarbij niet-leden deelnemen is de urennorm niet te besteden; de SSV krijgt
voor dergelijke activiteiten een factuur.
Verenigingen hebben de mogelijkheid twee interne, (ééndaagse) evenementen óf één
extern, (ééndaags) evenement op Sportcentrum Olympos te organiseren zonder
daarvoor accommodatiehuur te hoeven betalen. Onder externe evenementen worden
evenementen verstaan waaraan ook mensen meedoen die geen OlymPas of
Verenigingskaart hebben.
o De vrijstelling van betaling geldt alleen als deze voor aanvang van of tijdens het
betreffende seizoen is aangevraagd en geldt alleen voor het gebruik voor de huur
van sportaccommodaties én als het doel van de activiteit sport is. In principe
geldt de vrijstelling per dag voor maximaal 8 uur gebruik van de
sportaccommodatie(s). Overleg tijdig met Sportcentrum Olympos of de gewenste
datum voor het evenement beschikbaar is.

Prijspeil 1 augustus 2019; prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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o Mocht een SSV de vrijstelling voor meer dan 8 uur willen claimen, dan dient dit

•

3

minimaal een maand voor de datum van het evenement aangevraagd te worden
bij Sportcentrum Olympos. Voor hoeveel uren accommodatie de vrijstelling
gegeven wordt, zal naar redelijkheid worden besloten in goed overleg met de
Sportraad.
Donateurs hoeven geen OlymPas jaarkaart, OlymPas Half Seizoen of Verenigingskaart
aan te schaffen. Indien ze op een dag mee willen sporten, moeten ze een OlymPas
dagkaart aanschaffen bij de sportdesk; deze kost € 11,00³.

Prijspeil 1 augustus 2019; prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Uitgangspunt van het subsidiestelsel is om het eenvoudig en eerlijk te houden en de
(financiële) toegankelijkheid van iedere sport te waarborgen. Een eerlijkere verdeling van
subsidiegelden en het financieel toegankelijk houden van elke sport zouden conflicterende
waarden kunnen zijn. Echter, de Sportraad is de uitdaging aangegaan om een subsidiestelsel
te hanteren dat voor de Utrechtse studentensport in zijn geheel een goede basis vormt.

Voorwaarden alle subsidies
•

Een SSV dient bij de aanvraag van elke subsidie een eigen ledenlijst en begroting in te
sturen via het Kenniscentrum van de Sportraad.

•

Voor 1 oktober van het lopende seizoen moet er een kennismakingsgesprek gepland
zijn tussen de SSV en de Sportraad Utrecht.

•

Voor 1 november van het lopende seizoen dient de subsidieaanvraag bij de Sportraad
te zijn ingediend.

•

De bijzondere subsidies dienen te worden ingediend voor de start van het volgende
seizoen, dus voor 1 augustus.

•

Alle subsidies hebben een bepaald doel; dit staat benoemd bij elke subsidie. De subsidies
dienen dan ook uitgegeven te worden aan dit doel. Wanneer een SSV de kosten niet
maakt aan het bestemde doel, dan vervalt het recht op deze subsidie of een deel ervan.

Het aantal leden per SSV wordt gebaseerd op het aantal bij USS Mesa Cosa geregistreerde
leden, dat op de peildata vastgesteld wordt; op basis van die getallen wordt bepaald in
welke subsidiecategorie de SSV valt. Aan de hand daarvan maken de SSV’s aanspraak op de
subsidies volgens het volgende subsidiestelsel

4.1. Cash-subsidie

De cash-subsidie is in het leven geroepen om SSV’s de mogelijkheid te bieden een vast
bedrag naar eigen inzicht te kunnen besteden. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op
het aantal leden met een Olympas:
20 – 49 leden:
50 – 99 leden:
100 – 249 leden:
250 > leden:

€
€
€
€

100,00
200,00
500,00
750,00

per
per
per
per

SSV
SSV
SSV
SSV

+
+
+
+

€
€
€
€

2,00
2,00
2,00
2,00

per lid
per lid
per lid
per lid
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4.2. Trainingssubsidie

Als sporter ben je aangesloten bij een SSV om trainingen te kunnen volgen. Om deze reden
is er een trainingssubsidie in het leven geroepen. Om elke studentensporter gelijk te
subsidiëren, wordt er een vast bedrag per lid met een Olympas beschikbaar gesteld; het
bedrag per lid is voor alle SSV’s gelijk. De hoogte van het bedrag is als volgt vastgesteld:
Trainingssubsidie:

maximaal € 18,00 per lid

Voorwaarden trainingssubsidie
•

Een SSV komt in aanmerking voor de trainingssubsidie als er minimaal 40 weken 1,5 uur
sport per lid per week wordt aangeboden. Als het niet mogelijk is om als SSV structureel
(wekelijkse) trainingen aan te bieden, geldt een minimum van 60 uur per jaar
(gebaseerd op 40 weken sport).

•

Als een SSV in aanmerking wil komen voor een trainingssubsidie, maar niet aan het
minimum van 60 uur per lid per jaar komt, kan een SSV in aanmerking komen voor een
deel van de subsidie. Een degelijke onderbouwing is daarvoor vereist en het uitgekeerde
bedrag zal niet € 18,00 per lid zijn, maar een deel ervan (bijv.: 30 uur per jaar per lid =
€ 9,00 per lid).

•

Het betreffende bedrag is bedoeld om trainers te betalen. Het absolute maximum bedrag
is in dit geval het bedrag dat nodig is om de trainers te kunnen bekostigen.

•

Om in aanmerking te komen voor de trainingssubsidie moet de SSV documenten
voorleggen (waaronder ook een trainerscontract om te kijken hoeveel kosten de
vereniging daarvoor jaarlijks maakt), waaruit blijkt dat ze aanspraak mogen maken op de
subsidie. Het aantal leden waaraan het bedrag wordt uitgekeerd, is op basis van het
aantal bij USS Mesa Cosa geregistreerde leden dat gebruik maakt van trainingen.

•

Om fraude tegen te gaan, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de cijfers ook
daadwerkelijk kloppen. Kloppen de cijfers niet dan is de Sportraad Utrecht gerechtigd
sancties op te leggen. Deze zijn nader te bepalen per geval, door de Sportraad Utrecht
en de USS Mesa Cosa.

•

Per SSV is er per lid maar eenmalig het vastgestelde bedrag beschikbaar.

LET OP (dit geldt alleen voor externe SSV’s): er bestaat een mogelijkheid dat een externe
SSV géén trainingssubsidie krijgt uitgekeerd. Dit heeft dan te maken met het feit dat de
vereniging middels accommodatiehuur al voor de trainingen betaalt (de trainerskosten zitten
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dan al inbegrepen in de accommodatiehuur). Omdat er een externe
trainingsfaciliteitensubsidie is, is het niet wenselijk dat leden dubbelop subsidie krijgen voor
het volgen van trainingen.

4.3. Competitiesubsidie

Als sporter ben je aangesloten bij een SSV om eventueel competitie te kunnen spelen. Om
deze reden is er een competitiesubsidie in het leven geroepen. Om elke studentensporter
gelijk te subsidiëren, wordt er een vast bedrag per lid met een Olympas beschikbaar gesteld;
het bedrag per lid is voor alle SSV’s gelijk. De hoogte van het bedrag is als volgt vastgesteld:
Competitiesubsidie:

maximaal € 8,00 per lid

Voorwaarden competitiesubsidie
•

Een SSV komt in aanmerking voor de competitiesubsidie als een lid is
ingeschreven/wedstrijden speelt bij een door de Sportraad Utrecht erkende sportbond
(zie: BIJLAGE I SPORTBONDEN). Als een vereniging/lid minimaal € 8,00 per lid betaalt
aan de bond of kwijt is aan het spelen van competitie, komt de vereniging voor de
competitiesubsidie in aanmerking.

•

Als er geen sportbond is waar een SSV zich bij kan aansluiten, kan een SSV alleen nog
aanspraak maken op deze subsidie, als de SSV trainingen organiseert, waarin wordt
toegewerkt naar een einddoel (bijvoorbeeld een eindvoorstelling bij het dansen). Vereiste
is een onderbouwing waaruit blijkt dat het betreffende einddoel een vorm van competitie
is. Het maximum bedrag is het bedrag dat nodig is om dat einddoel te bekostigen. Dit
bedrag kan echter nooit hoger zijn dan € 8,00 per bij de USS Mesa Cosa geregistreerd lid
met een Olympas.

•

Om in aanmerking te komen voor de competitiesubsidie moet de SSV officiële
documenten (bijvoorbeeld een factuur vanuit de bond) voorleggen waaruit blijkt dat ze
aanspraak mogen maken op de subsidie. Het uitgekeerde bedrag kan dan ook niet hoger
zijn dan de bijdrage die de club of een lid kwijt is aan de bond. Het aantal leden
waarvoor het bedrag wordt uitgekeerd, is op basis van het aantal competitie spelende
leden met een Olympas, geregistreerd bij USS Mesa Cosa.

•

Om fraude tegen te gaan, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de cijfers ook
daadwerkelijk kloppen. Kloppen de cijfers niet dan is de Sportraad gerechtigd sancties op
te leggen. Deze zijn nader te bepalen per geval, door de Sportraad Utrecht en de USS
Mesa Cosa.

•

Per SSV is er per lid maar eenmalig het vastgestelde bedrag beschikbaar.
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4.4 Externe trainingsfaciliteitensubsidie
De externe trainingsfaciliteitensubsidie is alleen van toepassing voor externe SSV’s, dat
wil zeggen: SSV’s die Olympos niet als thuisbasis hebben voor het bedrijven van hun
sporten.
Voor de Externe SSV’s is door middel van de OlymPas de accommodatiehuur voor het
verzorgen van trainingen buiten Sportcentrum Olympos niet direct te financieren en daarom
hebben deze SSV’s recht op een externe faciliteitensubsidie. Middels deze subsidie wordt er
een bijdrage geleverd aan de toegankelijkheid van externe verenigingen.

Voorwaarden externe trainingsfaciliteitensubsidie
•

Alleen Externe SSV’s komen in aanmerking voor de externe trainingsfaciliteitensubsidie
en deze subsidie is bedoeld om (gedeeltelijk) de accommodatiehuur te bekostigen.

o Het maximum uitgekeerde bedrag is € 128,00 per lid, daarnaast is er ook een
absoluut maximum per categorie vastgesteld, namelijk:
20-49 leden:
50-99 leden:
100-199 leden:
200-299 leden:
300-399 leden:
400-499 leden:
500+ leden:

€
€
€
€
€
€
€

3.900,00
4.700,00
9.000,00
13.000,00
17.500,00
22.000,00
33.500,00

•

SSV’s die niet sporten op een vaste accommodatie, maar wel incidenteel
accommodatiekosten maken (bijv. trainingsweekenden/trainingsweken), kunnen een
voorstel schrijven waarom ze vinden dat ze aanspraak maken op de externe
trainingsfaciliteitensubsidie. Kosten voor enkele trainingsdagen worden niet vergoed; het
moet dus altijd gaan om meerdaagse trainingen. Een uitgebreide afrekening met
toelichting en foto’s is vereist. De subsidie wordt pas uitgekeerd aan het einde van het
seizoen.

•

Het subsidiebedrag per lid voor de externe trainingsfaciliteitensubsidie is berekend op
basis van het gemiddeld aantal leden van de afgelopen 2 seizoenen plus het lopende
seizoen (peildata november en april). Het uitgekeerde bedrag is op basis van het aantal
bij USS Mesa Cosa geregistreerde leden maal het berekende subsidiebedrag per lid op
basis van het totaal aantal leden, rekening houdend met de gestelde maxima.
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Naast eerlijkheid hebben wij ook toegankelijkheid hoog in het vaandel staan. De bijzondere
subsidie gebruiken we dan ook om de toegankelijkheid van elke SSV te kunnen waarborgen.
Uitdaging is om de subsidie zo te verdelen dat het eerlijk is, maar niet ten koste gaat van de
transparantie.
De bijzondere subsidie hebben we als volgt vormgegeven:
5.1. Subsidie opleiding sporttechnisch kader
Vanwege het belang van het opleiden van eigen trainers en ander sporttechnisch kader
wordt deze subsidie met een totaalbudget van € 5.000,00 beschikbaar gesteld. Een
uitgebreide toelichting van deze subsidie is als bijlage (zie BIJLAGE II: SUBSIDIE OPLEIDING
SPORTTECHNISCH KADER) toegevoegd. Deze subsidie kan door het hele jaar heen
aangevraagd worden.

5.2. Interne dure trainerssubsidie
Voor een aantal SSV’s drukken de kosten voor trainers zwaar op de begroting. Vaak is het
niet mogelijk om goedkopere trainers aan te stellen. Om de financiële gevolgen voor de SSV
te beperken, is een interne dure trainerssubsidie ingesteld. LET OP: Deze subsidie dient voor
de start van het volgende seizoen, dus voor 1 augustus, aangevraagd te worden!
Externe SSV’s komen niet in aanmerking voor deze subsidie, omdat ze al tegemoet worden
gekomen middels de externe trainingsfaciliteitensubsidie.
Het totale budget voor deze subsidie bedraagt € 17.000,00. Om als Interne SSV in
aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie, moet aan de volgende voorwaarden
voldaan worden:
•
•

De trainer(s) moet(en) meer dan € 50,00 per lid kosten.
De SSV kan aantonen dat er geen goedkopere trainer(s) kan/kunnen worden
gecontracteerd, omdat:
o er strenge eisen vanuit de bond worden gesteld, waardoor het aantal
gekwalificeerde trainers schaars is;
o de trainer bepaalde professionele kwalificaties moet bezitten, waardoor
het aantal gekwalificeerde trainers schaars is;
o het getrainde team op het hoogste Nederlandse niveau uitkomt.

Welk bedrag de vereniging uiteindelijk krijgt uitgekeerd, is afhankelijk van het aantal Interne
SSV’s dat een beroep doet op deze subsidie. Het bedrag dat een SSV uiteindelijk krijgt,
wordt als volgt bepaald:
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•

•
•

Het vastgesteld bedrag per lid is afhankelijk van het aantal leden dat de
verenigingen die in aanmerking komen voor deze subsidie samen hebben (dus bij
1360 leden totaal is € 12,50 per lid beschikbaar)
Het uitgekeerde bedrag is op basis van het aantal bij USS Mesa Cosa
geregistreerde leden met een Olympas.
De subsidie wordt voor 1 seizoen vastgesteld.

5.3. Flexibele subsidie
Voor deze subsidie is een budget van € 10.000,00 vastgesteld, dat elk jaar flexibel te
verdelen is. Om deze subsidie zo eerlijk mogelijk te verdelen, is er door de Sportraad Utrecht
een subsidiecommissie in het leven geroepen. De subsidiecommissie bestaat uit de huidige
penningmeester, een lid van de KasCo en de directeur van Sportcentrum Olympos. Het idee
van deze flexibele subsidie is dat SSV’s een voorstel kunnen schrijven over waarom ze in
aanmerking denken te komen voor deze subsidie. Deze subsidie zou bijvoorbeeld als vangnet
kunnen dienen voor een SSV in nood.
Deze subsidie kan op twee momenten worden aangevraagd:
•
•

Eerste ronde: voor 1 augustus
Tweede ronde: voor 1 februari, tenzij het gehele subsidiebudget toegekend is op
basis van de aanvragen van de eerste ronde.

De flexibele subsidie wordt behandeld door het volledige bestuur van de sportraad en de
subsidiecommissie. In principe wordt de subsidieaanvraag getoetst aan de volgende criteria:
•
•
•
•

Structurele bijdrage
Beschikbaar voor alle leden
Eigen bijdrage vanuit de vereniging
Onvoorziene omstandigheden

Er kan afgeweken worden van de criteria. Over de uitslag van de subsidie-aanvraag kan niet
worden gecorrespondeerd.
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BIJLAGE I: SPORTBONDEN
Beat It
Beertje
Buccaneers
Domrenner
Jungle-Speed
Hebbes
Helios
Hippeia
Histos
Odysseus
Orca
Protos
RUS
SBU
Obelix
Softijs
SPIN
STUdance
TC de Uithof
Traiectum
Triton
U Dance
USAC
USBF
USHC
USRS
U-Turn
Van Slag
VSRC
Zinkstuk

Squash Bond Nederland
Nederlands Handbal Verbond
Nederlandse IJshockey Bond
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
Nederlandse Floorball en Unihockey Bond
Koninklijk Nederlands Korfbalverbond
Badminton Nederland
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
Watersportverbond
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
Koninklijke Nederlandse Roeibond
Nederlandse Volleybal Bond
Nederlandse Rugby Bond
Nederlandse Basketball Bond
Koninklijke Nederlandse Kracht- en Fitnessbond
Koninklijke Nederlandse Schaatsbond
Nederlandse Ski Vereniging
N.V.T.
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
Nederlandse Tafeltennisbond
Koninklijke Nederlandse Roeibond
Nederlandse Algemene Danssport Bond
Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging
N.V.T.
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Nederlandse Rugby Bond
Nederlandse Studenten TurnBond
N.V.T.
N.V.T.
Koninklijke Nederlandse Zwembond
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BIJLAGE II:
SUBSIDIE OPLEIDING SPORTTECHNISCHKADER
Algemeen
Het budget voor de Subsidie Opleiding Sporttechnisch-kader geldt voor een studiejaar.
Gezien het feit dat veel SSV’s reeds voor de maand september actief zijn, wordt 1 augustus
als startdatum gemarkeerd. Aanvragen worden op volgorde van ontvangst in behandeling
genomen.
Een lid van een SSV komt in aanmerking voor de Subsidie Opleiding Sporttechnisch kader.
De Sportraad Utrecht past de volgende subsidieregeling toe:
1. uitkering van 50% van het opleidingstarief, op voorwaarde dat het lid minimaal één
jaar na het succesvol afronden van de opleiding een actieve taak vervult binnen het
sporttechnisch kader van de SSV;
2. uitkering van 70% van het opleidingstarief, op voorwaarde dat het lid minimaal twee
jaar na het succesvol afronden van de opleiding een actieve taak vervult binnen het
sporttechnisch kader van de SSV.
De SSV sluit een overeenkomst af met het SSV-lid, waarin beschreven staat hoeveel jaar de
actieve taak vervuld wordt binnen het sporttechnisch kader van de SSV. Voor de
overeenkomst dient gebruik gemaakt te worden van een standaardformulier, dat op te
vragen is bij de Sportraad Utrecht.

Toetsingscriteria

Aan de volgende criteria dient voldaan te worden:
1. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer zij gedaan wordt voor
studenten van het Hoger Onderwijs, die lid zijn van een SSV en in het bezit zijn van
een geldige SSV-registratie.
2. Desbetreffend lid dient de opleiding binnen het seizoen af te ronden.
3. De SSV motiveert de aanvraag schriftelijk. De (toekomstige) taak van het op te leiden
SSV-lid dient beschreven te worden. Naast het afgeven van een bewijs van het
opleidingstarief dient een kopie van de overeenkomst tussen de SSV en het op te
leiden SSV-lid overhandigd te worden.

Uitsluiting
Een SSV, welke reeds binnen overige subsidieregelingen van de Sportraad Utrecht en/of USS
Mesa Cosa recht heeft op subsidie voor de opleiding van Sporttechnisch-kader, komt niet in
aanmerking voor het aanvragen van een Subsidie Opleiding Sport-Technisch-Kader.

Aanvraag
Een aanvraag dient binnen op één van beide peildata ingediend te zijn bij het bestuur van de
Sportraad Utrecht.

Toewijzing

De aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van de Sportraad Utrecht.
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Uitkering
Uitkering van de subsidie vindt plaats, zodra de Sportraad Utrecht in het bezit is van een
kopie van het behaalde diploma.

Bewijslast
Binnen twee maanden na het einde van de opleiding dient de SSV een kopie van het diploma
of een bewijs van succesvol afronden af te geven aan de Sportraad Utrecht.

Boeteclausule
Indien blijkt dat het SSV-lid op eigen verzoek de actieve taak binnen het sporttechnisch
kader van de SSV niet gedurende de contractueel afgesproken termijn vervult, dan gelden
de volgende regels voor terugbetaling aan de Sportraad Utrecht:
Indien de inactiviteit plaatsvindt binnen de helft van de afgesproken looptijd, dan
dient 75% van de subsidie terug te worden betaald.
Indien de inactiviteit plaatsvindt na de helft, maar voor de afgesproken looptijd, dan
dient 50% van de subsidie terug te worden betaald.
De boetes komen ten goede aan het budget van de Subsidie Opleiding Sport-TechnischKader.

Bezwaar
Er is een mogelijkheid om tegen een besluit bezwaar aan te tekenen bij de voorzitter van de
Sportraad Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift moet uiterlijk drie weken na de
bekendmaking van het besluit van het bestuur van de Sportraad Utrecht geschieden.
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BIJLAGE III: UITBETALING SUBSIDIES EN
BOETESYSTEEM
OlymPas-verplichting SSV’s
Elk A-categorie-lid van een SSV dient over een geldige OlymPas te beschikken wanneer het
lid deelneemt aan de SSV-activiteiten. Op de OlymPas moet de gratis SSV-registratie4
toegevoegd zijn. Hiervoor dient de OlymPas jaarkaart tenminste geldig te zijn tot en met 31
juli van het lopende seizoen. Desgewenst kan een A-categorie-lid kiezen voor een OlymPas
Half Seizoen; deze is geldig tot en met 31 januari of 31 juli van het lopende seizoen.
B-, C- en X-leden kunnen kiezen:
1) óf een OlymPas met gratis SSV-registratie voor een heel seizoen, of voor een half
seizoen (zie wat hierboven beschreven is voor het A-categorie-lid),
2) óf een Verenigingskaart met gratis SSV-registratie voor een heel seizoen (deze is
geldig tot en met 31 juli van het lopende seizoen), of voor een half seizoen (deze is
geldig tot en met 31 januari of 31 juli van het lopende seizoen).
Geen deelname aan SSV-activiteiten, geen OlymPas verplichting
Wanneer een lid van een SSV niet deelneemt aan de SSV-activiteiten, dan is er op dat
moment voor het lid geen OlymPas verplichting. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het lid
voor stage buiten Utrecht is.
Het lid met een OlymPas kan ervoor kiezen om deze tijdelijk stop te zetten en op een later
moment weer te laten activeren. Zowel de OlymPas als de SSV-registratie wordt dan tijdelijk
inactief gemaakt. Aan Olympos moet hiervoor € 15,00 betaald worden en de OlymPas moet
ingeleverd worden bij Olympos.
Peildata
De eerste peildatum is 1 november van het lopende seizoen.
De tweede peildatum is 1 april van het lopende seizoen.
Op elke peildatum wordt vastgesteld hoeveel leden bij Olympos geregistreerd staan als lid
van de SSV.
Vaststellen Cash-, Trainings-, Competitie- en Externe trainingsfaciliteitensubsidie
Voor het bepalen van de hoogte van deze subsidies wordt het gemiddelde van beide peildata
gebruikt.
Het op de eerste peildatum vastgesteld aantal leden met een Olympas bepaalt de hoogte
van de:
• Cashsubsidie;
• Trainingssubsidie;
• Competitiesubsidie;

4

De SSV-registraties zijn voor de SSV van belang in het kader van de Cash-, Trainings-, Competitie- en Externe
trainingsfaciliteitensubsidie.
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Voor de externe trainingsfaciliteitensubsidie wordt de hoogte bepaald door het aantal
geregistreerde leden (Olympas en Verenigingskaart).
Zie het hoofddocument Subsidiestelsel en -voorwaarden voor de toepassingen.
Op de tweede peildatum wordt opnieuw vastgesteld hoeveel leden bij de USS Mesa Cosa
geregistreerd staan als lid van de SSV.
Het resultaat van de tweede peildatum wordt vergeleken met dat van de eerste peildatum:
a. De vergelijking kan invloed hebben op de hoogte van de Cashsubsidie. Zijn er op de
tweede peildatum meer leden gepeild, dan ontvangt de SSV voor elk extra lid € 1,00.
Zijn er minder leden gepeild, dan wordt voor elk lid minder €1,00 verrekend met de
nog uit te keren subsidie. Dan moet de SSV voor elk lid minder € 1,00 betalen aan de
sportraad. Zijn er op de tweede peildatum meer/minder leden gepeild en valt het
gemiddelde van de twee peildata in een andere staffel, dan ontvangt de SVV een
hogere of lagere staffel.
b. De vergelijking kan invloed hebben op de hoogte van de Trainingssubsidie. Zijn er op
de tweede peildatum meer leden gepeild, dan ontvangt de SSV voor elk extra lid €
9,00. Zijn er minder leden gepeild, dan wordt voor elk lid minder €9,00 verrekend
met de nog uit te keren subsidie. Dan moet de SSV voor elk lid minder € 9,00 aan de
sportraad betalen.
c. De vergelijking kan invloed hebben op de hoogte van de Competitiesubsidie. Zijn er
op de tweede peildatum meer leden gepeild, dan ontvangt de SSV voor elk extra lid €
4,00. Zijn er minder leden gepeild, dan wordt voor elk lid minder €4,00 verrekend
met de nog uit te keren subsidie. Dan moet de SSV voor elk lid minder € 4,00 aan de
sportraad betalen.
d. De vergelijking kan invloed hebben op de hoogte van de Externe
trainingsfaciliteitensubsidie. Zijn er op de tweede peildatum meer/minder leden
gepeild en valt het gemiddelde van de afgelopen 2 jaar in een andere staffel, dan
ontvangt de SSV een hogere of lagere staffel.
Uitkering Cash-, Trainings-, Competitie- en Externe trainingsfaciliteitensubsidie
• Op basis van de eerste peildatum wordt 50% van de Cash-, Trainings- en
Competitiesubsidie uitgekeerd rond 1 december van het lopende seizoen.
• Op basis van de tweede peildatum én de vergelijking met de eerste peildatum wordt
het restant van de Cash-, Trainings- en Competitiesubsidie berekend en uitgekeerd
(of verrekend/teruggevorderd bij minder leden dan op de eerste peildatum) rond 1
mei van het lopende seizoen.
• Aan het einde van het seizoen wordt de Externe trainingsfaciliteitensubsidie volledig
uitgekeerd.
Controles
De controles van de SSV’s worden uitgevoerd door de Sportraad Utrecht, medewerkers van
Sportcentrum Olympos én bestuursleden van de SSV. De sporters worden in de regel
gecontroleerd aan het begin van hun activiteit, zodat de trainingen of wedstrijden niet
worden verstoord.
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Sancties bij constatering van illegaal gebruik van de sportfaciliteiten
Studentensportvereniging
Voor personen in de
categorie A: een verlopen
OlymPas, of een onvoldoende
lang geldige OlymPas (en dus
geen geldige SSV-registratie),
of geen lid

Sancties
Sanctie: altijd minimaal een boete van € 50,00 betalen.
Indien men aansluitend verder wil gaan met sporten, dient
men tevens minimaal een OlymPas dagkaart te kopen.
Indien men ook daarna wil blijven deelnemen aan de SSVactiviteiten, dient men een OlymPas te kopen en zich te
(laten) registreren als lid van de SSV. De OlymPas moet
hiervoor minimaal geldig zijn voor een half seizoen*.
Verlengt de persoon diens OlymPas niet, dan wordt de
fysieke pas ingenomen door de sportdesk.

Voor personen in de
categorie B, C of X: een
verlopen OlymPas, of een
onvoldoende lang geldige
OlymPas (en dus geen
geldige SSV-registratie), of
een verlopen
Verenigingskaart, of geen lid

Als de persoon al in het inschrijfsysteem van Sportcentrum
Olympos geregistreerd staat, wordt een aantekening
gemaakt over het onrechtmatig sporten. Blijkt dat de
persoon binnen een periode van 24 maanden opnieuw
onrechtmatig sport op Sportcentrum Olympos, dan krijgt
de persoon nogmaals een boete van € 50,00 en wordt de
persoon voor onbepaalde tijd uitgesloten van deelname
aan alle activiteiten van Sportcentrum Olympos.
Sanctie: altijd minimaal een boete van € 50,00 betalen.
Indien men aansluitend verder wil gaan met sporten, dient
men tevens minimaal een OlymPas dagkaart te kopen.
Indien men ook daarna wil blijven deelnemen aan de SSVactiviteiten, dient men:
• óf een OlymPas te kopen die minimaal geldig is voor
een half seizoen
• óf een Verenigingskaart te kopen voor minimaal een
half seizoen**
• én zich te (laten) registreren als lid van de SSV.
Verlengt de persoon diens OlymPas/Verenigingskaart niet,
dan wordt de fysieke pas ingenomen door de sportdesk.
Als de persoon al in het inschrijfsysteem van Sportcentrum
Olympos geregistreerd staat, wordt een aantekening
gemaakt over het onrechtmatig sporten. Blijkt dat de
persoon binnen een periode van 24 maanden opnieuw
onrechtmatig sport op Sportcentrum Olympos, dan krijgt
de persoon nogmaals een boete van € 50,00 en wordt de
persoon voor onbepaalde tijd uitgesloten van deelname
aan alle activiteiten van Sportcentrum Olympos.

*

De OlymPas Half Seizoen is alleen te koop voor een vaste periode: van 1 augustus tot en
met 31 januari, óf van 1 februari tot en met 31 juli van het lopende seizoen.
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**

De Verenigingskaart Half Seizoen is alleen te koop voor een vaste periode: van 1 augustus
tot en met 31 januari, óf van 1 februari tot en met 31 juli van het lopende seizoen.

Een uitzondering op deze regels geldt voor huurders, deelnemers aan (mede door Sportcentrum
Olympos) georganiseerde evenementen of tegenstanders van een SSV, indien er sprake is van
een onderlinge wedstrijd.
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