
Werkwijze aanvragen subsidie sportevenementen Provincie Drenthe 

 

Op 10 december 2019 is de subsidieregeling (top)sportevenementen voor 2020 vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten provincie Drenthe. We informeren u graag over de werkwijze voor het 

indienen van een subsidieaanvraag.  

 

Korte toelichting 

- Informatie over de subsidieregeling sportevenementen is hier te vinden: 

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/cultuur-sport-vrije/sport/  

- Alle informatie over de aanvraagprocedure en de benodigde formulieren zijn vanaf 1-1-2020 

te vinden bij het subsidieloket van de provincie Drenthe: 

https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-subsidies-rij/@130500/subsidie-

sport/  

- Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, sportverenigingen, sportbonden, of door 

sportbonden erkende rechtspersonen die belast zijn met de organisatie van een 

(grootschalig-, breedte- of top-) sportevenement of een evenement gericht op aangepast-

/gehandicaptensport. 

- De regeling loopt van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. 

- De subsidie bedraagt minimaal € 5.000,-- en maximaal € 25.000,-- en bedraagt nooit meer 

dan 25% van de begrotingskosten. 

- De regeling kent een subsidieplafond van €250.000. Aanvragen worden op volgorde van 

binnenkomst behandeld.  

- In de aanvraag dient u duidelijk te maken hoe op termijn uw evenement levensvatbaar is 

zonder steun van overheidsfinanciering. 

- Voor evenementen die vorig jaar subsidie hebben ontvangen geldt dat gerekend wordt op 

een substantieel lagere aanvraag in 2020. 

Let op!  

- Aanvragen gaan via een e-formulier en moeten ondertekend worden met DigiD, e-

herkenning of per post. 

- Om u te helpen bij het indienen van de aanvraag kan een checklist worden afgewerkt zodat u 

er zeker van bent dat u niets vergeet. Deze checklist kunt u toesturen naar het 

Kenniscentrum Events zodat zij met u mee kunnen lezen alvorens de aanvraag officieel wordt 

ingediend. De checklist komt nagenoeg overeen met het e-formulier zodat u de informatie 

uit de checklist kan kopiëren naar het e-formulier. Het formulier is te vinden in de databank: 

https://kenniscentrumevents.nl/databank/  

- Heeft u vragen neem dan rechtstreeks contact op met Hans Slender: 

hslender@sportdrenthe.nl 
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