


 

Subsidie sportverenigingen (Gemeente 
Utrecht)  

De gemeente ondersteunt 
sportverenigingen in Utrecht die 

sportactiviteiten organiseren en aanbieden 
voor leden met een functiebeperking. Door 

een financiële bijdrage zijn 
sportverenigingen beter in staat Utrechters 

met een functiebeperking te laten sporten 
en bewegen in een goede 

sportinfrastructuur. 
 

De hoogte van de subsidie is afhankelijk 
van het aantal spelende leden met een 

functiebeperking. Een sportvereniging kan 
voor maximaal 100 leden met een 

functiebeperking subsidie aanvragen. De 
hoogte van het subsidiebedrag wordt 

berekend na sluitingsdatum. 
 
U kunt vanaf 15 september tot en met 15 

oktober subsidie aanvragen voor het 
volgende jaar. 

 
Voor 2019 is het beschikbare budget 

€61.000. Er volgt een nieuwe ronde voor 
2020. 

 
 

Initiatievenfonds 
(Gemeente Utrecht)  

Het Initiatievenfonds is een fonds voor 
grote en kleine initiatieven in Utrecht. De 

gemeente wil met het geven van een 
bijdrage meer mensen stimuleren om zich 

vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, 
de wijk of de stad Utrecht. Denk hierbij aan 

het stimuleren van ontmoeting, het planten 
van meer groen of het opknappen van een 

pleintje. 
 
Aanvraag indienen 

Deze subsidie kan het hele jaar door 
ingediend worden via het digitale 

aanvraagformulier. Jaarlijks kan er 
maximaal €50.000 per initiatief worden 

aangevraagd. Aanvragen hoger dan 
€20.000 worden jaarlijks op 3 vaste data in 

behandeling genomen: 1 januari, 1 april en 
1 september. 

 
Voor het ontwikkelen van een plan kan ook 

contact opgenomen worden met het 
wijkbureau of een sociaal makelaar. 

 
 

 
 

Vernieuwend Sportaanbod  
SportUtrecht heeft budget om 

vernieuwende sportinitiatieven te 
ondersteunen. Onder vernieuwende 

sportinitiatieven wordt sportaanbod 
verstaan dat voortbouwt op de traditionele 

verenigingsporten of helemaal nieuw is. 
Voorbeelden van nieuw geïntroduceerde 

sporten zijn free running, beach handbal, 
padel tennis, netball, zitvolleybal, new age 

kurling en headis.  
 

Ook kunnen er aanvragen worden gedaan 
om faciliteiten voor nieuwe sportinitiatieven 

te financieren. Doel van deze subsidie is om 
nieuwe en bestaande doelgroepen in contact 

te brengen met nieuwe sporten. In 2019 is 
het beschikbare budget €25.000. 
 

Voorwaarden 
• Aanvragen voor 31 december 2019; 

• Bedragen tot €2.500; 

• Georganiseerd worden door 

sportorganisaties; 

• Nog niet eerder georganiseerd zijn in 

Utrecht; 

• Een structureel karakter hebben; 

• Een projectplan indienen van max. 3 A4 

met een begroting en planning. 

 
Aangepaste sporten 

Voor overige subsidiemogelijkheden 
betreffende aangepast sporten en het 

organiseren en aanbieden van sport door 
mensen met een functiebeperking kan u 

contact opnemen met Femke Cordova, via 
femke@cordova@sportutrecht.nl  

of (030) 284 07 70. 
 

https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=514
https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=514
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/initiatievenfonds/
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/initiatievenfonds/
http://www.utrecht.nl/aanvraaginitiatievenfonds
http://www.utrecht.nl/aanvraaginitiatievenfonds
https://www.sportutrecht.nl/sportstimulering/
mailto:femke@cordova@sportutrecht.nl
https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=514
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/initiatievenfonds/
https://www.sportutrecht.nl/sportstimulering/


Sportevenementen (Gemeente  
Utrecht)  

De gemeente Utrecht wil zoveel mogelijk 
Utrechters laten sporten en bewegen. Zo 

kan iedere Utrechter zijn of haar talent 
ontdekken en verder ontwikkelen. 

Organisaties kunnen deze subsidie 
aanvragen voor het organiseren van een 

groot- of kleinschalig evenement. 
 

Grootschalig evenement 
Een sportevenement met minimaal 5.000 

deelnemers of een sportevenement 
waaraan topatleten deelnemen. 

 
Kleinschalig evenement 

Een sportevenement in de vorm van een 
activiteit of wedstrijd. Het evenement heeft 

een open inschrijving. Het richt zich op 
kennismaking met (een) sport en/of het 
bevorderen van de sportdeelname.  

 
Bij de beoordeling van uw 

subsidieaanvraag wordt gekeken naar de 
eisen en criteria in de beleidsregel 

sportevenementen 2017-2020 
 

In 2019 is het beschikbare budget voor 
sportevenementen €185.000. De subsidie 

per evenement bedraagt maximaal 30% 
van de totale begroting tot een maximum 

van €5.000 voor kleinschalige 
sportevenementen en €30.000 voor 

grootschalige sportevenementen.  
 

De subsidieaanvraag kan tot uiterlijk 12 
weken voor de start van het evenement 

ingediend worden.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Evenementenfonds Utrecht (Gemeente 
Utrecht)  

Naast de subsidie voor klein- en 
grootschalige evenementen kent de 

Gemeente Utrecht het evenementenfonds 
voor grootschalige evenementen (minstens 

10.000 bezoekers). Ook kan er een 
aanvraag worden gedaan als het 

evenement in 3 jaar tijd kan groeien van 
minstens 5.000 naar 10.000 bezoekers.  

 
Er kan tot en met 1 maart 2019 een 

aanvraag worden ingediend voor subsidie 
uit het resterende budget van 2019. Het 

evenement moet nog in 2019 plaatsvinden. 
Bekijk de beleidsregel Evenementenfonds 

Utrecht voor meer eisen en de 
beoordelingscriteria. 

 
 
Sport- en beweegstimulering 

(Gemeente Utrecht)  
De gemeente wil de gezondheid van 

kwetsbare Utrechters verbeteren. Dit zijn 
bijvoorbeeld mensen met een beperking, 

inactieve senioren, inwoners met een 
fysieke/zwakke mentale gezondheid of 

mensen die niet of nauwelijks mee doen. 
Door sporten en bewegen worden zij 

zelfstandiger en kunnen zij makkelijker 
meedoen.  

 
Organisaties kunnen de subsidie aanvragen 

voor activiteiten waardoor kwetsbare 
Utrechters meer gaan sporten en bewegen 

en dat blijven doen. Het gaat om 
innovatieve plannen en projecten waarbij 

rekening wordt gehouden met de situatie in 
de wijk. Bij de beoordeling van uw 

subsidieaanvraag wordt gekeken naar de 
eisen en criteria in de beleidsregel subsidie 
sport- en beweegstimulering 2017-2018. 

 
Voor activiteiten bedraagt de subsidie 

maximaal €10.000 per aanvraag. Een 
organisatie komt maximaal 2 keer per jaar 

in aanmerking voor deze subsidie. In 2019 
is het beschikbare budget €66.000. Er volgt 

een nieuwe ronde voor 2020. 
 

De subsidie voor activiteiten dient uiterlijk 
13 weken voor de activiteit aangevraagd te 

worden.  
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Buurtsportcoach (Gemeente Utrecht)  
De gemeente Utrecht heeft subsidie voor 

sport-, zorg-, of welzijnsinstellingen die een 
buurtsportcoach in dienst willen nemen. De 

buurtsportcoach is een betaalde professional 
die sport- en beweegactiviteiten uitvoert 

en/of coördineert. Daarnaast zorgt hij of zij 
voor toeleiding naar bestaand sport- en 

beweegaanbod. De buurtsportcoach maakt 
verbinding tussen sport- en 

beweegaanbieders en andere sectoren zoals 
zorg en welzijn.  

 
De subsidie is maximaal 40% van de 

loonkosten. Per fte geldt er een maximum 
van €20.000 per jaar. LET OP: Als aanvrager 

moet je inzichtelijk maken dat je 60% van 
de loonkosten zelf kan financieren.  

 
Aanvragen kunnen worden ingediend voor 1 
oktober voorafgaand aan het jaar/de jaren 

waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 
 

 
 

Open subsidieaanvraag (Gemeente 
Utrecht)  

De gemeente Utrecht heeft verschillende 
subsidieregelingen. Indien de activiteit niet 
aansluit bij één van de subsidieregelingen 

op de website kunt u een aanvraag doen 
onder ‘overige subsidieregeling’. 

 
U kunt tot uiterlijk 1 oktober een 

subsidieaanvraag indienen voor het 
volgende jaar. Een subsidie voor het 

project vraagt u uiterlijk 13 weken voor het 
project start aan. 

 
De aanvraag voldoet minimaal aan de 

voorwaarden en verplichtingen in de 
Algemene Subsidieverordening (ASV)2014 

 

Het Ondernemersfonds Utrecht  
Utrecht heeft een Ondernemersfonds. Dit 

fonds is een initiatief van ondernemers in 
de stad om collectieve voorzieningen op 

een collectieve manier te financieren. 
Daarnaast heeft het Ondernemersfonds tot 

doel om de samenwerking tussen 
ondernemers te versterken.  

 
Het fonds kan interessant zijn voor 

sportverenigingen die met partners in de 
wijk zoals winkels, musea, 

welzijnsgebouwen, scholen, ziekenhuizen, 
stadions, zwembaden, universiteiten willen 

samenwerken.  
 

Voorbeelden van projecten zijn: 
cameratoezicht, promotieactiviteiten, 

masterclasses met goed ondernemerschap 
als thema en investeringen in de 
aantrekkelijkheid van de directe omgeving. 

Het fonds bevat in 2019 circa 6,2 miljoen 
euro. 

 
 

 
Stimuleringsbudget U Make&Move! 

(SportUtrecht)  
Vanuit het project U Make&Move! van 

SportUtrecht en ZIMIHC is er 
stimuleringsbudget voor sport- en 

cultuuraanbieders.  
 

Het doel hiervan is laagdrempelig sport- en 
cultuuraanbod te creëren voor kinderen en 

jongeren waarvan deelname niet 
vanzelfsprekend is. De focus van het 

project ligt op de wijken Overvecht, 
Kanaleneiland en Leidsche Rijn – Parkwijk.  

Het uitgangspunt bij de inzet van het 
stimuleringsbudget is dat alle kinderen en 
jongeren kunnen meedoen. Belangrijke 

criteria bij het beoordelen van de 
aanvragen zijn het betrekken van kinderen 

bij het organiseren van activiteiten, het 
promoten van het aanbod vanuit de 

kinderen zelf, het zoeken van de 
samenwerking/integratie met cultuur en 

het structurele karakter.  
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Denk bijvoorbeeld eens aan toneel, muziek 
of dans op de sportclub of trapveldje in de 

wijk of misschien wel kookactiviteiten of 
nog wat anders? We denken graag mee! 

• Aanvragen kunnen worden gedaan tot 

31 december 2019; 

• Bedragen tot € 6.000;  

• Het projectplan bestaat uit maximaal 

drie A4-tjes met een begroting en 

planning. 

Kijk voor de overige voorwaarden op 
https://www.sportutrecht.nl/u-makemove/ 

 
 

Stimulering bouw en onderhoud van 
sportaccommodaties (Rijksoverheid)  

Sportverenigingen en sportstichtingen 
zonder winstoogmerk kunnen sinds 1 

januari 2019 een subsidie krijgen van 20% 
op met BTW belaste uitgaven aan 

investering- of onderhoudsuitgaven voor 
accommodatie of sportmaterialen. Wordt 

geïnvesteerd in energiebesparing en/of 
toegankelijkheid dan wordt een 

aanvullende subsidie verstrekt. 
Horeca is in principe uitgezonderd van de 
subsidieregeling. Maar investeringen in de 

eigen accommodatie, zoals een blaashal, 
vervanging van de cv-ketel, onderhoud aan 

de sportaccommodatie en zelfs aanschaf 
van sportbenodigdheden zoals ballen en 

netten vallen onder de nieuwe regeling. 
 

Het minimale drempelbedrag is een 
subsidie van €5.000 euro, dit betekent dus 

een investering van minimaal €25.000. 
Subsidie tussen de €5.000 en €25.000 euro 

kan alleen m.b.v. facturen en een 
betalingsbewijs, na afloop van de 

verbouwing/aanschaf worden aangevraagd.  
 

Een subsidiebedrag van meer dan €25.000 
euro, kan met een offerte aangevraagd 

worden. Dit gaat dus om een investering 
van circa €100.000 euro of meer. Na 
realisatie wordt wel getoetst of het bedrag 

terecht is toegekend. 
 

 
 

 
 

 
 

Maatregelen Duurzaamheid & 
Toegankelijkheid 

Voor energiemaatregelen en aanpassingen 
ten behoeve van toegankelijkheid voor 

mensen met een lichamelijke beperking, is 
bovenop de 20% nog 15% extra 

beschikbaar. De energiemaatregelen 
omvatten o.m. isolatie, led sportverlichting, 

zonnepanelen, warmtepompen voor warm 
water en of verwarming. Maatregelen voor 

toegankelijkheid omvatten onder meer een 
automatisch te openen toegangsdeur, 

aangepast toilet, lift, toegankelijkheid 
kleedkamers etc. 

 
Aanvragen 

De voorwaarden voor het doen van een 
aanvraag zijn te vinden via: 

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-
bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties 
 

Voor meer informatie en ondersteuning, 
neem contact op met Irene Mobach, via 

irene.mobach@sportutrecht.nl of  
(030) 284 07 70. 
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Duurzaamheid (Rijksoverheid & 
Gemeente Utrecht)  

Er zijn voor sportverenigingen verschillende 
mogelijkheden om de accommodatie te 

verduurzamen en daarmee op energie 
uitgaven te besparen.  

 
SDE+ subsidie  

De SDE+ subsidie is een landelijke 
stimuleringsmaatregel voor de opwekking 

van duurzame elektriciteit. Voor 
sportverenigingen met een grootverbruiker 

aansluiting is deze subsidie interessant met 
het oog op zonnepanelen. Per opgewekte 

eenheid energie wordt namelijk – 
gedurende 15 jaar – een vastgesteld 

bedrag uitgekeerd. De energierekening 
daalt en je financiële positie wordt 

versterkt. SportUtrecht kan de 
subsidieaanvraag laten verzorgen. 
 

ISDE subsidie  
De ISDE subsidie is een bijdrage voor 

investeringen in zonneboilers, 
warmtepompen, pellet kachels of 

biomassaketels. Let wel op dat het toestel 
dat wordt aangeschaft op de lijst van RVO 

moet staan en/of in elk geval aan bepaalde 
kenmerken moet voldoen.  

 
Groene daken  

De subsidie voor groene daken en gevels is 
in het leven geroepen om het dak of de 

gevel van je accommodatie te laten 
bedekken met planten. Het is mogelijk om 

op één dak zowel groen aan te leggen als 
zonnepanelen te plaatsen. Groene daken 

en zonnepanelen versterken zelfs elkaars 
werking. Minimale oppervlakte bedraagt 

20m2.  
 
 

 

 

Subsidiedatabase  
(Kenniscentrum Sport)  

Nog geen geschikte subsidie kunnen 
vinden? Kenniscentrum Sport heeft een 

Subsidiedatabase gemaakt die kan helpen 
bij het vinden van de juiste subsidies op 

het gebied van sport en bewegen. 
 

De Subsidiedatabase is een overzicht van 
alle subsidiemogelijkheden voor 

sportverenigingen, gemeenten, 
welzijnsinstellingen, onderwijs en andere 

organisaties die iets met sport en bewegen 
doen. In de Subsidiedatabase zijn 

momenteel meer dan duizend provinciale, 
landelijke en internationale subsidies en 

fondsen voor sport-gerelateerde initiatieven 
opgenomen.  

 

Ga naar Kenniscentrum Sport – 
sportsubsidie voor registratie van een 

gratis account. Per e-mail ontvangt u 
(misschien in uw spamfilter) de link, 

waarmee u uw account van een 
wachtwoord voorziet. Daarna kunt u aan de 

slag met uw zoekopdracht. 

 

 

 
Overige informatie  

Voor alle subsidiemogelijkheden geldt dat 
SportUtrecht kan ondersteunen bij het 

indienen van de aanvraag. Dit overzicht 
kan aangevuld worden met nieuwe/andere 
mogelijkheden die nog niet in beeld zijn.  

 
Meer informatie? Zie 

https://www.sportutrecht.nl/financien/ 
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Overzicht subsidies: 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vernieuwend Sportaanbod 

Ontwikkelen van vernieuwende sportinitiatieven 

koen.vanes@sportutrecht.nl 

https://www.sportutrecht.nl/sportstimulering/ 

Stimuleringsbudget U Make&Move!  
Stimuleringsbudget voor sport- en cultuuraanbod 

https://www.sportutrecht.nl/u-makemove/ 

 

 
 

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties  

Investering in en onderhoud van sportmaterialen en accommodaties 

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties 
Duurzaamheid: SDE+ 

Opwekking duurzame elektriciteit 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie 

Duurzaamheid ISDE  
Investeringssubsidie duurzame maatregelen 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde 

Initiatievenfonds 

Stimulans vrijwillige inzet 

utrecht.nl/initiatievenfonds 

 
 

Initiatievenfonds 

Stimulans vrijwillige inzet 

utrecht.nl/initiatievenfonds 

 

 
Ondernemersfonds 

Collectief doel realiseren met wijkpartners 

ondernemersfondsutrecht.nl 

 

 

Subsidiedatabase 
Hulp bij het vinden van de juiste subsidies 

https://zoeken.vindsubsidies.nl/sks 

 

 

 

Subsidie sportverenigingen  

Sportevenementen 

Organiseren sportevenement, klein- en grootschalig 

Evenementenfonds 

Grootschalig evenement 

Sport- en beweegactiviteiten 

Verbeteren sportdeelname en gezondheid kwetsbare Utrechters 

Buurtsportcoach 

Inhuren betaalde kracht sport- en beweegactiviteiten 

Open subsidieaanvraag 

Open aanvraag 

Duurzaamheid 

Aanleg groene daken 

 

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/subsidiehulp/ 
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Neem voor vragen over 
subsidies contact op met 
SportUtrecht via:

 info@sportutrecht.nl

www.sportutrecht.nl

(030) 28 40 770


