
Voorwaarden aanvragen Sport Inclusie Fonds 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
Sportclub: In de regeling spreken wij over een sportclub. Dit kan een vereniging, commerciële sportaanbieder of 
anders georganiseerde sportaanbieder zijn. 
 
Artikel 2 Activiteiten die in aanmerking komen voor tegemoetkoming 

1. Het Sport Inclusie Fonds stelt een tegemoetkoming beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan 
inclusief sportaanbod. 
 

2. De activiteiten waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd moeten plaatsvinden in de periode 16 
september 2022 t/m 31 december 2023. 

 
3. In opdracht van de provincie Fryslân verzorgt Sport Fryslân de financiële afhandeling. 

 
Artikel 3 Doelgroep 

1. Tot de doelgroep behoren sportclubs gevestigd in Fryslân.  
 
Artikel 4 Openstelling 

1. Deze regeling wordt opengesteld van 16 september 2022 12.00 uur tot 1 december 2023 17.00 uur. 
 
Artikel 5 Aanvraag 

1. Een aanvraag wordt ingediend binnen de vastgestelde aanvraagperiode. 
 

2. De aanvraag wordt digitaal ingediend via www.sportfryslan.nl/sportinclusiefonds.   
 

3. De aanvraagt voldoet aan de doelen van de regeling:  
 

1. eenzaamheid en discriminatie via sport verminderen; 
2. sport is bereikbaar voor iedereen; 
3. toegankelijkheid sport verbreden en dichter bij huis aanbieden; 
4. mensen met een smalle beurs meer laten sporten; 
5. meer kwetsbare kinderen laten sporten; 
6. grensoverschrijdend gedrag in de sport terugdringen;  
7. meer mensen met een beperking laten sporten. 

 
Artikel 6 Budget 

1. De Provincie Fryslân heeft vooralsnog een totaalbudget van €50.000 voor deze regeling beschikbaar 
gesteld.  

 
2. Per aanvrager en per activiteit is er een bedrag van maximaal €1.000 incl. BTW beschikbaar. 

 
Artikel 7 Verdeling tegemoetkoming 

1. De bijdrage wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst (datum en tijdstip) van de aanvragen tot dat 
het maximale budget is bereikt. 

 
2. Een sportclub mag maximaal tweemaal per jaar een aanvraag indienen. Bij het doen van een eventueel 

tweede aanvraag moet de eerste activiteit reeds afgesloten en verantwoord zijn. 
 

3. Een uiteindelijke toekenning is altijd afgestemd met de lokale clubondersteuner.  
 
Artikel 8 Verplichtingen van de ontvanger 
In ieder geval de volgende verplichtingen worden aan de ontvanger opgelegd: 

1. De activiteiten waarvoor de tegemoetkoming is verleend wordt uitgevoerd op of na 16 september 2022 
en uiterlijk voor 31 december 2023. 
 

2. De aanvrager levert aan de hand van een korte vragenlijst als verantwoording een kort (beeld)verslag met 
behaalde resultaten.  
 

3. Bij het uitvoeren van de activiteiten dient u in uw communicatiekanalen te vermelden dat de activiteit 
‘mede mogelijk gemaakt is door het Sport Inclusie Fonds van Provinsje Fryslân en Sport Fryslân 
#sportinclusiefonds’. 

 
 
  


