
Voorwaarden aanvragen stimuleringsregeling sportverenigingen 
 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

Sportvereniging: vereniging met leden die aan een bepaalde sport doen.  

Coronacrisis: crisis die zich heeft ontwikkeld sinds begin 2020 als gevolg van het coronavirus. 

 

Artikel 2 Activiteiten die in aanmerking komen voor tegemoetkoming 

1. De provincie Fryslân stelt een tegemoetkoming beschikbaar voor het opzetten van extra sport- en 

beweegactiviteiten in de zomerperiode. 

 

2. De uitvoering van deze activiteiten dient mogelijk te zijn binnen de geldende maatregelen die de 

overheid heeft getroffen met betrekking tot de voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. 

 

3. De activiteiten waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd moeten plaatsvinden in de periode op 

of na 1 juli en vóór 1 september 2020. 

 

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

 

Artikel 3 Doelgroep 

1. Tot de doelgroep behoren de sportverenigingen van Fryslân. 

 

Artikel 4 Openstelling 

1. Deze regeling wordt opengesteld vanaf 6 juli 12.00 uur tot 2 augustus 2020 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/aanvragen.  

 

Artikel 6 Budget 

1. De Provincie Fryslân heeft vooralsnog € 30.000 beschikbaar gesteld.  

 

2. Per aanvrager en per activiteit is er een bedrag van € 500 beschikbaar. 

 

Artikel 7 Verdeling tegemoetkoming 

1. De tegemoetkoming wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst (datum en tijdstip) van de aanvragen 

tot dat het maximale budget is bereikt. 

 

2. Per aanvrager en per activiteit wordt slechts éénmaal een tegemoetkoming verstrekt. 

 

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 1 juli en vóór 1 

september 2020. 

 

2. Na afloop van de activiteiten werkt de ontvanger mee aan een korte vragenlijst ten aanzien van 

opbrengsten van de activiteiten. 
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