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1.

Inleiding

De afgelopen jaren is samen met de sportbonden, NOC*NSF, Olympisch Vuur, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven gewerkt aan het naar Nederland halen en organiseren van aansprekende internationale sportevenementen. Zo was – bijvoorbeeld - Eindhoven in 2008 gastheer van
het Europees Kampioenschap (EK) Zwemmen en bood Rotterdam in 2010 onderdak aan de
Wereldkampioenschappen (WK) Turnen en in 2011 aan het WK Tafeltennis. Verder vonden in 2012
onder meer het WK Wielrennen in Zuid-Limburg en het EK Beachvolleybal in Den Haag plaats en
was Utrecht in de zomer van 2013 het decor voor het European Youth Olympic Festival (EYOF), een
multisportevenement voor jonge talentvolle atleten.
Ontwikkelen kwaliteit en professionaliteit organisatie van sportevenementen en side
events
In de periode voorafgaand aan het inwerking treden van dit beleidskader zijn, naast het
subsidiëren van de organisatie van afzonderlijke sportevenementen, door VWS ook financiële
middelen beschikbaar gesteld voor het verder ontwikkelen van de kwaliteit en professionaliteit
van de organisatie van sportevenementen en het vergroten van de bredere maatschappelijke
waarde van deze evenementen. Voorbeelden:
Een online kennisbank voor het verwerven, organiseren en evalueren van evenementen
(www.modelaanpakevenementen.nl) Deze wordt continu doorontwikkeld op basis van de
theorie en de praktijk;
Een nationale sportevenementenkalender (www.sportevenementenkalender.nl) en;
Een link met Sport & Zaken (www.sportenzaken.nl) om evenementenorganisatoren in contact
te brengen met organisaties uit het bedrijfsleven;
Richtlijnen, die in samenwerking met de Werkgroep Evaluatie Sport Evenementen (WESP;
www.evenementenevaluatie.nl) zijn ontwikkeld voor het eenduidig evalueren van sportevenementen en side events gericht op het realiseren van maatschappelijke spin-off. De
uitkomsten van de evenementen zijn hierdoor onderling beter vergelijkbaar.
Maatschappelijke spin-off
In 2010 en 2011 zijn elf pilots gesubsidieerd om kennis en ervaring op te doen met het vergroten
van de maatschappelijke spin-off van sportevenementen. Na afloop heeft de DSP-groep een
evaluatie uitgevoerd1. De uitkomsten daarvan zijn vertaald in een eerste spin-off model en is door
de DSP-groep doorvertaald naar een checklist en digitaal handboek. Deze zijn opgenomen in de
modelaanpak evenementen.
Modelgaranties
Voor het bid voor het WK voetbal van 2018 is in Nederland ervaring opgedaan met het opstellen
van garanties van de Rijksoverheid. Dit heeft bijgedragen aan het formuleren van modelgaranties
die organisatoren van sportevenementen en andere direct betrokkenen een houvast bieden voor
wat zij op dit terrein van de Rijksoverheid mogen verwachten.
De garanties hebben betrekking op: Visa en toegangsprocedures, Tewerkstel-lingsvergunningen,
Belastingen, Veiligheid, Internationale valuta, Commerciële rechten en Telecommunicatie. Een
eerste versie van deze garanties is in de zomer 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd 2 .

1

“Meer halen uit sportevenementen” , Evaluatie VWS beleidskader pilots sportevenementen, DSP-groep, 24
februari 2012.
2
TK 2011-2012, 30234, nr. 71. Voor de meest recente versie zie: www.Rijksoverheid.nl (zoekterm:
modelgaranties grote internationale sportevenementen)
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In het Regeerakkoord is het belang van het organiseren van sportevenementen in Nederland
onderstreept: “Topsportevenementen kunnen waardevol zijn voor de Nederlandse economie en
hebben een positieve uitstraling richting de breedtesport”.
De stip op de horizon, de mogelijke organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen in
2028, is weliswaar losgelaten, de ambitie om toonaangevende sportevenementen naar Nederland
te halen en te organiseren blijft groot. Zo worden in 2014 in ons land onder meer het WK BMX
(Rotterdam), het dubbel WK Hockey (Den Haag) en het WK Roeien (Amsterdam) georganiseerd.
Een jaar later gevolgd door het WK Beachvolleybal (Den Haag) en in 2016 het EK Atletiek
(Amsterdam).
Het is de bedoeling om de komende jaren de kracht van sportevenementen nog beter te benutten.
Zo kan Nederland nadrukkelijk worden gepositioneerd als sportland met sportevenementen waarop
de Nederlandse atleten ook voor eigen publiek het beste uit zichzelf halen, waar zij rolmodel
kunnen zijn en bijvoorbeeld anderen enthousiast maken om zelf meer te gaan bewegen en te
sporten. Dat inspireren kan ook door het organiseren van activiteiten rondom het sportevenement
(side events).
Met het organiseren van sportevenementen kunnen ook andere maatschappelijke en economische
doelen worden bereikt, zoals het op de kaart zetten van Nederland als handelsnatie en een stad of
regio als gastvrije ontmoetingsplek.
Om het bovenstaande te realiseren wordt intensief samengewerkt en kennis gedeeld met de G53
en NOC*NSF. Ook de sportbonden, G32, provincies en het bedrijfsleven worden hierbij betrokken.
Deze samenwerking maakt onderdeel uit van een breder plan om met behulp van de ‘Kracht van
Sport’ ook impulsen af te geven ten aanzien van economisch sterke steden, talentontwikkeling en
onderzoek & innovatie.
Deze ontwikkelingen zijn voor VWS aanleiding te komen met een nieuw sportevenementenbeleid.
Een beleid dat meer focust op aansprekende internationale sportevenementen en extra aandacht
geeft aan het realiseren van maatschappelijke spin-off.
Dit beleidskader komt in plaats van het beleid voor sportevenementen dat is beschreven in de
Kabinetsnota “Tijd voor Sport” (1 september 2005), en verder is uitgeschreven in het uitvoeringsprogramma “Samen voor Sport” 2006-2010 (31 mei 2006)4.
Het beleidskader is tot stand gekomen met input van organisaties uit de sportsector (sportbonden
en NOC*NSF), evenementorganisatoren, grote steden, deskundigen (zoals de DSP-groep en de
Werkgroep Evaluatie Sport Evenementen (WESP)) en kennisinstituten (als Mulier en het NISB). Dit
beleidskader wordt bekend gemaakt door het toe te sturen aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal.
Op grond van dit beleidskader kunnen aansprekende internationale sportevenementen, die zijn
opgenomen op de topevenementenkalender en die niet jaarlijks in Nederland worden georganiseerd, in aanmerking komen voor een rijksbijdrage. Dit kunnen zowel top-, breedte- als multisportevenementen zijn. Daarnaast kunnen sportevenementen in dezelfde tak van sport in aanloop
naar deze evenementen in aanmerking komen voor een rijksbijdrage. De maximumbijdrage voor
deze aanloopevenementen is lager dan die voor de aansprekende internationale sportevenementen.
Vanwege de toegenomen internationale concurrentie om grote aansprekende internationale
evenementen naar Nederland te halen, bestaat de kans dat niet alle sportevenementen, die op de
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Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven
Zie: www.Rijksoverheid.nl (zoektermen Tijd voor Sport (2005) en Samen voor Sport (2006))
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topevenementenkalender staan, worden binnengehaald. Dit kan ertoe leiden dat er minder
internationale sportevenementen in ons land worden georganiseerd. Daarom biedt dit beleidskader
ook de mogelijkheid een rijksbijdrage te verstrekken voor overige topsportevenementen. Het gaat
hierbij om de eindronde van een WK/EK in takken van sport, die niet op de topevenementenkalender staan en ook geen aanloopevenement zijn. Hiervoor geldt een lagere rijksbijdrage dan
voor een aansprekend internationaal sportevenement of aanloopevenement.
Om voor een rijksbijdrage in aanmerking te komen, moet de organisator van een sportevenement,
zoals hierboven beschreven, een volwaardig programma van side events organiseren rondom dat
sportevenement om ook maatschappelijke opbrengsten te realiseren. Hiervoor is eveneens een
rijksbijdrage mogelijk.
Na het omschrijven van enkele centrale begrippen (2), volgt eerst een beschrijving van het doel
van de rijksbijdrage (3). Vervolgens wordt aangegeven welke activiteiten voor een financiële
bijdrage in aanmerking komen (4), wat de belangrijkste kenmerken van de rijksbijdrage zijn (5) en
welke voorwaarden en verplichtingen er gelden (6). Na informatie over de aanvraagprocedure (7)
eindigt dit beleidskader met enkele slotbepalingen (8).
2.

Centrale begrippen

Sportevenement
Voor het toepassen van dit beleidskader wordt een samenhangend geheel van wedstrijden in min
of meer dezelfde periode als één sportevenement beschouwd. Bij topsportevenementen gaat om
een tak van sport die kan bijdragen aan de ambitie Nederland tot de beste 10 sportlanden ter
wereld te laten behoren.
Doelgroep sportevenementen
De sportevenementen in dit beleidskader kunnen zowel betrekking hebben op jeugd, senioren als
gehandicapten. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat sportevenementen voor masters
(veteranen) buiten dit beleidskader vallen.
Topevenementenkalender
Op de topevenementenkalender zijn aansprekende internationale sportevenementen opgenomen.
Het gaat om de eindronde van een EK of WK in een bepaalde tak van sport. Ook kunnen het
Europese of mondiale multisportevenementen en internationale breedtesportevenementen zijn.
Deze evenementen zijn toonaangevend en kunnen heel Nederland (en de regio en stad)
maatschappelijk en economisch sterker maken: onder andere op de terreinen van: het verhogen
van de sportparticipatie, het (internationaal) sportimago, media-aandacht en de internationale
positie van Nederland.
De kalender wordt opgesteld door de G5, NOC*NSF en VWS. De topevenementenkalender biedt
een gezamenlijke basis om de kracht van sportevenementen internationaal, nationaal en regionaal
ten toon te spreiden. Beoogd wordt de kalender tweemaal per jaar te herijken.
Aansprekend internationaal sportevenement buitencategorie
Een aantal sportevenementen is qua aard en omvang zo grootschalig dat een bijzondere aanpak
vereist is. Dit zijn de Olympische en Paralympische Spelen, de Europese Olympische Spelen, de
Jeugd Olympische Spelen en het EK en WK Voetbal. Voor dit soort evenementen is maatwerk
geboden. Hierover wordt in overleg met de Tweede Kamer besloten.
Wanneer er het voornemen is om deze evenementen naar Nederland te halen, dan maken deze
evenementen in elk geval deel uit van de topevenementenkalender.
5

Aanloopevenementen
Vaak wordt een aansprekend internationaal sportevenement dat op topevenementenkalender staat
pas toegewezen als er in een eerder stadium sportevenementen in dezelfde tak van sport zijn georganiseerd. Om dit “track record” op te bouwen, komen ook deze zogeheten daaraan
voorafgaande aanloopevenementen in aanmerking voor een rijksbijdrage. Het gaat daarbij
uitsluitend om een eindronde van een WK of EK. Zo is bijvoorbeeld het Wereld Jeugd
Kampioenschap (WJK) Zwemmen een aanloopevenement richting het WK Zwemmen voor senioren.
Bij een Europees of mondiaal (multi)sport-evenement voor senioren kan de jeugdeditie of die voor
gehandicapten worden aangemerkt als aanloopevenement. Anders dan aansprekende
internationale sportevenementen (buitencategorie) staan aanloopevenementen niet op de
topevenementenkalender.
Overige topsportevenementen
Het gaat hierbij om de eindronde van een WK of EK in takken van sport, die niet op de topevenementenkalender staan en ook geen aanloopevenement zijn.
Maatschappelijke spin-off
Bij de organisatie van een sportevenement gaat het in de eerste instantie om de wedstrijden van
de deelnemende atleten. Daarnaast hebben sportevenementen ook een maatschappelijke waarde.
Die kan verder worden vergroot door het organiseren van een programma van side events voor,
tijdens en na het sportevenement. Een dergelijk programma kan bijvoorbeeld bestaan uit sportclinics, voorlichting, lespakketten op scholen, sportdagen, feestelijke en culturele activiteiten en
kennismakingslessen, al of niet in combinatie met elkaar. Belangrijke randvoorwaarde is wel dat er
een goede verbinding bestaat tussen het hoofdevenement en de side events. Daarnaast moeten de
side events leiden tot een duurzame maatschappelijke opbrengst (zoals: het meer bewegen en
sporten door bepaalde groepen). Dus niet alleen eenmalige activiteiten. Door samen te werken met
bijvoorbeeld (lokale) partijen als scholen, sportaanbieders en welzijnsorganisaties, kan zoveel
mogelijk worden aangesloten bij reeds bestaande activiteiten en is de kans op een duurzaam effect
groter.
Volgens het in de inleiding genoemde model kan de spin-off plaatsvinden op één of meerdere van
de volgende themagebieden:
Gezondheid en Vitaliteit
Participatie en Cohesie
Beleving en Ervaring van het sportevenement
Imago en Identiteit
Milieu en Innovatie en
Economie en Werk.
Het model is inmiddels doorvertaald naar een digitale checklist en handboek. Zo bevat de checklist
stappen en vragen aan de hand waarvan organisatoren concrete plannen voor een goede spin-off
kunnen formuleren.
Het digitale handboek biedt op zijn beurt achtergrondinformatie bij alle stappen van de checklist
(zoals: (praktijk)voorbeelden van de High Five Challenge bij het EYOF 5, valkuilen, aandachtspunten en tips).
5

De High Five Challenge is een programma van side events georganiseerd rondom het EYOF 2013. De
Challenge was gericht op het blijvend vergroten van de sportparticipatie van jongeren en bestond onder meer
uit een Urban Tour, clinics op scholen en sportdagen. De Challenge is geëvalueerd en de diverse onderdelen
zijn overdraagbaar gemaakt richting andere aansprekende internationale evenementen.
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De checklist en het handboek zijn “levende documenten” en maken deel uit van de modelaanpak
evenementen.
3.

Doel

Via dit beleidskader wil VWS bijdragen aan het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en intrinsiek aansprekende internationale sportevenementen en deze ook maatschappelijk
zo goed mogelijk benutten.
4.

Activiteiten

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor een rijksbijdrage:
a) de organisatie van het sportevenement zelf en de noodzakelijke tijdelijke aanpassingen van de
wedstrijd- en trainingsaccommodaties;
b) de organisatie van een programma van side events rondom het sportevenement, gericht op het
duurzaam versterken van de maatschappelijke spin-off.
Voor de organisatie van het sportevenement wordt alleen een rijksbijdrage verstrekt als er ook een
programma van side events rondom het betreffende sportevenement wordt georganiseerd.
5.

Rijksbijdrage

Hoe hoog is de rijksbijdrage?
Op grond van de Kaderregeling VWS-subsidies wordt geen rijksbijdrage beneden de € 125.000,-verstrekt.
De maximale rijksbijdrage per sportevenement en bijbehorende side-events varieert:
1) Een aansprekend internationaal sportevenement buitencategorie
De hoogte van deze rijksbijdrage (voor de organisatie van het sportevenement en het
programma van side events) wordt per evenement nader bepaald. Dit is in lijn met de motie
Klaver cs. (Kamerstukken II 2011/12, 30234, nr. 62), waarbij de Tweede Kamer de Regering
heeft gevraagd haar te informeren bij het nemen van substantiële besluiten betreffende
grootschalige sportevenementen.
2) Een aansprekend internationaal sportevenement
Maximaal € 2.500.000,--, waarvan:
a) voor de organisatie van het sportevenement: maximaal 25% van de kosten tot ten hoogste
€ 2.000.000,--;
b) voor de organisatie van het programma van side-events rondom het sportevenement:
maximaal 50% van de kosten tot ten hoogste € 500.000,--.
3) Een aanloopevenement
Maximaal € 500.000,--, waarvan:
a) voor de organisatie van het sportevenement: maximaal 25% van de kosten tot ten hoogste
€ 400.000,--;
b) voor de organisatie van het programma van side events rondom het sportevenement:
maximaal 50% van de kosten tot ten hoogste € 100.000,--.
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4) Overige topsportevenementen
Maximaal € 250.000,--, waarvan:
a) voor de organisatie van het sportevenement: maximaal 25% van de kosten tot ten hoogste
€ 200.000,--;
b) voor de organisatie van het programma van side events rondom het sportevenement:
maximaal 50% van de kosten tot ten hoogste € 50.000,--.
Als een sportevenement op de topevenementenkalender staat is een rijksbijdrage op grond van dit
beleidskader geen automatisme. Bij het besluiten daarover vormt deze kalender weliswaar een
belangrijk uitgangspunt, maar is niet alleen allesbepalend. Zo kan het zijn dat er aan de ene kant
sportevenementen op de kalender voorkomen die op grond van de gestelde criteria geen recht
hebben op een rijksbijdrage. Het gaat dan bijvoorbeeld om een jaarlijks terugkerend
sportevenement of een sportevenement waarvan de subsidiebehoefte niet is aangetoond. Aan de
andere kant kunnen aanloopevenementen en overige topsportevenementen, die niet op de
topevenementenkalender zijn geplaatst, wel voor een rijksbijdrage in aanmerking komen.
De rijksbijdrage is een sluitpost op de begroting. Dat geldt ook bij het uiteindelijk vaststellen van
de projectsubsidie op basis van de gerealiseerde kosten en opbrengsten met in achtneming van
tenminste de begrote eigen bijdrage. Op deze wijze wordt overcompensatie van overheidswege
voorkomen.
Welke organisatie kan een rijksbijdrage aanvragen?
De rijksbijdrage wordt verstrekt aan degene die het sportevenement en het programma van side
events organiseert. Dat kan zijn: een landelijke sportorganisatie, een gemeente of een speciaal
voor dat doel opgerichte rechtspersoon. In geval van een gezamenlijk georganiseerd
sportevenement kan ieder voor het eigen aandeel in de organisatie een rijksbijdrage aanvragen.
Hierbij geldt als uitgangspunt dat de aanvragen in onderlinge samenhang worden behandeld.
Op grond waarvan wordt een rijksbijdrage verstrekt?
Deze wordt in beginsel verstrekt op grond van artikel 8, onder e, van de Kaderregeling VWS-subsidies. Wanneer de rijksbijdrage bestemd is voor een gemeente, wordt deze verstrekt als een
verzameluitkering op grond van artikel 15a van de Financiële-verhoudingswet.
Beschikbaar budget en prioritering
Het beschikbare budget is beperkt en kan gedurende de looptijd van dit beleidskader worden
bijgesteld. De actuele stand van zaken wordt vermeld in het Begrotingshoofdstuk XVI
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Indien het stellen van prioriteiten noodzakelijk is, gelden de volgende uitgangspunten (aflopend in
prioriteit):
I.
Sportevenementen waarover het Rijk - in het kader van de bidprocedure - schriftelijk heeft
verklaard deze financieel te willen ondersteunen;
II.
aansprekende internationale sportevenementen buitencategorie;
III.
aansprekende internationale sportevenementen;
IV.
aanloopevenementen
V.
overige topsportevenementen.
Indien een nadere prioritering nodig is:
8

-

heeft de organisatie van een WK voorrang op die van een EK;
wordt rekening gehouden met de spreiding van sportevenementen over de verschillende
takken van sport, in geografisch opzicht en in de tijd;
wordt bezien welk sportevenement naar verwachting het meest bij kan dragen aan het doel
van het beleid.

-

6.

Voorwaarden en verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage moet - naast hetgeen daarover is opgenomen
in de Kaderregeling VWS-subsidies aan de volgende voorwaarden en verplichtingen worden
voldaan:
Voorwaarden:
De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een schriftelijke rapportage van het haalbaarheidsonderzoek6 waaruit blijkt dat het sportevenement financieel en organisatorisch kan worden
gerealiseerd.
De subsidieaanvrager toont de subsidiebehoefte aan voor het organiseren van het
sportevenement en het programma van side events.
De subsidieaanvraag gaat vergezeld van:
o een ingevuld inhoudelijk vragenformulier over de organisatie van het sportevenement;
o een plan van aanpak voor het programma van side events;
o een ingevulde begroting van de organisatie van het sportevenement;
o een ingevulde begroting van het programma van side events.
Deze stukken worden opgesteld volgens een door het ministerie van VWS vastgesteld model,
gebaseerd op de modelaanpak evenementen.
Het plan van aanpak voor het programma van side events stelt de evenementenorganisator op
in samenwerking met betrokken (maatschappelijke) partners. Het plan moet zich richten op
het duurzaam versterken van de maatschappelijke spin-off. Basis vormt de digitale checklist en
het handboek maatschappelijke spin-off, zoals dat ontwikkeld is door de DSP-groep in
samenwerking met het NISB, NOC*NSF en VWS. 7
De subsidieaanvrager toont aan dat het een niet jaarlijks in Nederland georganiseerd
sportevenement is.
De subsidieaanvrager toont aan dat de betrokken landelijke sportorganisatie financieel (eigen
bijdrage) en inhoudelijk (in elk geval sporttechnisch) betrokken is bij de organisatie van het
sportevenement;
Verder gelden de volgende verplichtingen (naast de verplichtingen op grond van de Kaderregeling
VWS-subsidies):
De subsidieontvanger:

6
7

Voor een voorbeeld van een haalbaarheidsonderzoek: zie www.modelaanpakevenementen.nl
Zie www.modelaanpakevenementen.nl.
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sluit met het ministerie van VWS een zogenaamde uitvoeringsovereenkomst waarin deze
wordt belast met het uitvoeren van de organisatie van een sportevenement en het programma
van side events bij wijze van Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB).
Indien de subsidieontvanger naast het uitvoeren van de DAEB nog andere activiteiten uitvoert,
dient sprake te zijn van een gescheiden boekhouding, zodat de lasten en baten van de
verschillende activiteiten gescheiden zijn en duidelijk is welke daarvan betrekking hebben op
het uitvoeren van de DAEB.
draagt zorg voor een adequaat geregelde acute sportmedische zorg.
bevordert, waar mogelijk, de integratie van sportonderdelen voor gehandicapten in het
wedstrijdprogramma van het betreffende sportevenement.
draagt er zorg voor dat de accommodatie, waar het sportevenement wordt georganiseerd,
toegankelijk is voor gehandicapten.
maakt het houden van dopingcontroles mogelijk. Het gaat daarbij om:
o het zekerstellen dat dopingcontroleurs toegang krijgen tot alle plekken waar ze
behoren te zijn;
o het zorgdragen voor een dopingcontrolestation dat voldoet aan de daaraan te stellen
voorwaarden (schoon, voldoende ruim, afsluitbaar, privacy gegarandeerd etc.) en;
o het zorgdragen voor voldoende chaperonnes, zodat toezicht kan worden gehouden op
aangewezen sporters.
Maakt in overleg met VWS de betrokkenheid van VWS zichtbaar:
o voor, tijdens en na het sportevenement;
o voor, tijdens en na het programma van side events.
Het zichtbaar maken dient onder meer te geschieden via communicatiedragers, zoals
briefpapier, boarding, lichtkrant, advertentie of advertorial, sociale media, etc.
zorgt voor het monitoren en evalueren van zowel de organisatie van het sportevenement als
het programma van side events. Deze activiteiten richten zich met name op de vraag in
hoeverre de geformuleerde doelstellingen zijn gerealiseerd, zoals die zijn verwoord in
respectievelijk het inhoudelijk vragenformulier over de organisatie van het sportevenement en
het plan van aanpak van het programma van side events. En maakt bij het monitoren en
evalueren gebruik van de kennis en richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen
(WESP).8
stelt uiterlijk één jaar na afloop van het evenement en het programma van side-events de
uitkomsten van de monitoring en evaluatie beschikbaar via de modelaanpak evenementen. Dit
geldt ook voor de overige relevante opgedane kennis rondom de organisatie van het
sportevenement en de side events.

8

De WESP (www.evenementenevaluatie.nl) is een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen op het
gebied van de evaluatie van evenementen. De werkgroep ontwikkelt standaardrichtlijnen om de sociaaleconomische en promotionele impact van evenementen te meten. Voorbeelden van reeds ontwikkelde
richtlijnen betreffen economische impact, beleving, tevredenheid en promotionele waarde. Een richtlijn voor
de maatschappelijke betekenis van evenementen is in ontwikkeling.
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maakt een inhoudelijk verslag (aan de hand van het door VWS opgestelde inhoudelijke
vragenformulier) van de organisatie van het hoofdevenement en de organisatie van de side
events. Op welke wijze is voldaan aan de hierboven beschreven verplichtingen maakt deel uit
van deze inhoudelijke verantwoording.
7.

Procedure

De algemene procedure voor het verstrekken van een projectsubsidie is vastgelegd in de
Kaderregeling VWS-subsidies. De wijze waarop een Rijksbijdrage wordt verstrekt aan een
gemeente is terug te vinden in de Financiële-verhoudingswet. Beide zijn te raadplegen via
www.wetten.nl.
De aanvraag moet worden ingediend vóór aanvang van de activiteiten, waarvoor de rijksbijdrage
wordt aangevraagd.
Indien meerdere organisaties het sportevenement en het programma van side events samen
organiseren, geldt als uitgangspunt dat de aanvragen in onderlinge samenhang worden behandeld.
De verschillende (deel)aanvragen moeten dan ook tegelijk worden ingediend.
8.

Slot

Ingangsdatum van dit beleidskader is 1 januari 2014.
Aanvragen die worden ingediend na publicatie van dit beleidskader, worden beoordeeld op basis
van dit beleidskader.
Dit beleidskader kan worden aangehaald als: Beleidskader sportevenementen.
Na vier jaar (in 2018) vindt een evaluatie plaats. De uitkomsten van die evaluatie kunnen leiden
tot het bijstellen van dit kader.
Nadere informatie over dit beleidskader en de Kaderregeling VWS-subsidies is te vinden op:
www.Rijksoverheid.nl en www.modelaanpakevenementen.nl.
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