Nieuwsbrief sport – december 2021

Ondersteuning sportaanbieders - de coronaregelingen op een rij
Eind november spraken we met een aantal sportaanbieders over de strengere coronaregels en de
gevolgen daarvan voor de sport. We vroegen wat sportaanbieders konden regelen en waar nog
uitdagingen lagen. Naar aanleiding van dit gesprek zetten we de verschillende gemeentelijke
ondersteuningsregelingen voor u op een rij. Ook vertellen we over de toolkit van NOC*NSF die u
kunt gebruiken voor het bekendmaken van de maatregelen op uw sportaccommodatie.

Vragen? Of ondersteuning nodig?
Heeft u vragen over de onderstaande regelingen of over de maatregelen? Wilt u uw verhaal kwijt
of even sparren? Of misschien heeft u behoefte aan ondersteuning in een andere vorm? Neem dan
gerust contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen naar
maatschappelijk@steenwijkerland.nl of te bellen met nummer 14 0521.

Toolkit NOC*NSF
Om sportclubs te ondersteunen hebben NOC*NSF en de sportbonden de toolkit
coronamaatregelen ontwikkeld. In de toolkit coronamaatregelen vindt u naast adviezen en tips ook
visuele hulpmiddelen zoals posters, afbeeldingen en stickers. De materialen worden steeds
aangepast zodat ze kloppen bij de op dat moment geldende maatregelen. U vindt de toolkit op de
website van NOC*NSF.

Informatie over coronamaatregelen
Op de website van de Rijksoverheid staan alle coronaregels op een rij. Meer informatie over de
verschillende sporten leest u ook in de sportprotocollen op de website van NOC*NSF. Daar vindt u
ook een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Gemeentelijke ondersteuningsregelingen
Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen
Wat
Subsidie voor de extra kosten die gemaakt zijn of worden voor het inzetten
van menskracht om de coronatoegangsbewijzen te controleren. Ook
bijbehorende materiële kosten voor de uitvoering van de controle komen
voor subsidie in aanmerking. De kosten moeten gemaakt zijn tussen 22
september en 31 december 2021
Waarom
Een tegemoetkoming in de kosten van de controle op
coronatoegangsbewijzen
Voor wie
Ondernemers en maatschappelijke organisaties in Steenwijkerland die – op
grond van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 –
verplicht zijn de controle op coronatoegangsbewijzen uit te voeren
Maximaal bedrag € 750,- per aanvraag (de subsidie kan één keer worden aangevraagd)
Aanvraagperiode Van 13 december 2021 tot 15 januari 2022

Wijze van
afhandeling
Meer informatie
en aanvragen

Afhandeling van aanvragen op volgorde van binnenkomst, totdat het
subsidieplafond is bereikt (€ 114.180,12)
www.steenwijkerland.nl/ctb

Subsidie frisse start na corona
Wat
Subsidie voor het organiseren van een activiteit waarbij ‘elkaar ontmoeten en
het vergroten van binding en betrokkenheid’ centraal staat. Dat kan
bijvoorbeeld een activiteit zijn voor vrijwilligers van de sportclub of de leden.
De activiteit kan georganiseerd worden tot en met 30 juni 2022
Waarom
Corona heeft grote impact op veel activiteiten. Het weer op gang komen op
het moment dat het weer mag en kan, is niet voor iedere organisatie even
makkelijk. Bijvoorbeeld omdat de betrokkenheid van leden en vrijwilligers
minder is geworden. Daarvoor willen we de helpende hand bieden
Voor wie
Maatschappelijke organisaties en inwoners
Maximaal bedrag € 1.000,00 per aanvraag (de subsidie kan één keer worden aangevraagd)
Aanvraagperiode Tot en met 13 juni 2022
Wijze van
Afhandeling van aanvragen op volgorde van binnenkomst, totdat het
afhandeling
subsidieplafond is bereikt (€ 75.000,-)
Meer informatie
www.steenwijkerland.nl/frissestart
en aanvragen
Subsidie Steenwijkerland sport door
Wat
Subsidie voor het organiseren van een activiteit om niet-leden kennis te laten
maken met de sportclub en het sport- en beweegaanbod
Waarom
We willen onze inwoners aanmoedigen (weer) te genieten van het sport- en
beweegaanbod dat er is in Steenwijkerland. Sport is namelijk leuk en sporten
met vrienden is nóg leuker. Daarom stimuleren we sportclubs om een
sportactiviteit voor inwoners te organiseren die nu nog geen lid zijn van de
club. Dit is een actie vanuit het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord
Voor wie
Sport- en beweegaanbieders die op reguliere basis sport- en
beweegactiviteiten organiseren in Steenwijkerland. Onder een sport- en
beweegaanbieder verstaan we in dit geval een vereniging, stichting,
commerciële sportaanbieder of ‘informele sportaanbieder’ zonder formele
organisatievorm
Maximaal bedrag € 750,00 per aanvraag (de subsidie kan één keer worden aangevraagd)
Aanvraagperiode Tot en met 3 november 2022
Wijze van
Afhandeling van aanvragen op volgorde van binnenkomst, totdat
afhandeling
subsidieplafond is bereikt (€ 30.000,-)
Meer informatie
www.steenwijkerland.nl/sportdoor
en aanvragen
Subsidie Vitaliteitsfonds
Wat
Voor twee onderdelen is er subsidie:
 voor het in stand houden van voorzieningen
 voor doorontwikkeling en vernieuwing van het aanbod en
bijbehorende voorzieningen
Waarom
Door de coronamaatregelen kunnen maatschappelijke organisaties in hun
voortbestaan worden bedreigd terwijl ze met hun aanbod wel van belang zijn
voor de leefbaarheid in Steenwijkerland. Om deze organisaties te
ondersteunen kan er subsidie worden aangevraagd voor instandhouding van
voorzieningen. Daarnaast kan er een aanvraag worden gedaan voor
uitbreiding of verbetering van het aanbod. Door de coronamaatregelen heeft
alles lang heeft stilgelegen en kan de vraag veranderd zijn. Om ook op de

Voor wie

Maximaal bedrag
Aanvraagperiode
Wijze van
afhandeling
Meer informatie
en aanvragen

langere termijn te kunnen blijven bestaan, zullen organisaties soms
genoodzaakt zijn hun aanbod aan te passen.
Maatschappelijk organisaties uit Steenwijkerland. Denk aan culturele
instellingen, stichtingen, muziekverenigingen, zwembaden, multifunctionele
centra, dorpshuizen en sportverenigingen
Niet van toepassing
Tot en met 31 maart 2022
Afhandeling van aanvragen op volgorde van binnenkomst, totdat
subsidieplafond is bereikt (€ 425.000,00)
https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Subsidies/Subsidie_Vitaliteitsfonds

Contact met de gemeente
Heeft u vragen, hulp of ondersteuning nodig? Laat het ons weten. U kunt ons bereiken via
telefoonnummer 14 0521 of een mail sturen naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl

