Themadossier: europa/Subsidies

Financieringsmogelijkheden vanuit de overheid

Subsidie in de
sport loont
Door Peter Donders

Van breedtesport tot topsport, van schoolzwemmen
tot WK Voetbal: sport is een niet te negeren
maatschappelijke sector. Een omvangrijke sector
ook, waar veel geld in omgaat. Waar komt dat geld
vandaan? Niet voor alle sporten worden riante
tv-rechten betaald en zelfs met die inkomsten kost
het soms grote moeite om de financiële eindjes
aan elkaar te knopen. Subsidiëring is een niet te
verwaarlozen financieringsmogelijkheid. Maar hoe
benut je de mogelijkheden?
Subsidies zijn door een overheid verstrekte financiële middelen met als doel
bepaalde omstandigheden te verbeteren of bepaalde activiteiten te bevorderen. Subsidieverstrekkers hebben dus altijd
een bepaald doel voor ogen. Er zijn twee
soorten subsidies. Van budgetsubsidies is
sprake als de subsidieverstrekker een organisatie financieel steunt en we spreken van
projectsubsidies als de subsidie betrekking
heeft op een specifiek project, zoals een
eenmalig sportevenement of een beweegprogramma voor ouderen. In de sport
komen beide subsidievormen voor.
Subsidieverstrekkers zijn dus altijd overheden en de subsidies zelf zijn altijd
gekoppeld aan hun beleidsdoelen. Wil
je in aanmerking komen voor subsidie,
dan moeten jouw project- of beleidsdoelen matchen met de beleidsdoelen van de
subsidieverstrekker. Omgekeerd werkt het
niet. Als je jouw doelen geweld moet aandoen om subsidie te verkrijgen, vraag dan
geen subsidie aan. Dat verkleint de kans
op succes namelijk aanzienlijk en leidt
meestal tot problemen bij de uitvoering
en verantwoording van het project.
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Kies de goede regeling

De meeste subsidieregelingen bevatten uitgebreide documentatie, procedures en voorwaarden. Zeker als de te
verkrijgen subsidiebedragen substantieel zijn, zijn de regels meestal tamelijk streng. Europese subsidies zijn in dat
opzicht berucht. Het schrikt veel organisaties af die een beroep willen doen op subsidiegelden. Beschuldigingen dat de subsidieregeling te bureaucratisch is en dat
de kosten voor de uitvoering van het project dankzij de subsidie veel te hoog zijn,
vliegen regelmatig over tafel. Doorgaans
zijn die verwijten onterecht en komen
ze voort uit het feit dat organisaties die
subsidie aanvragen, slecht of niet op de
hoogte zijn van de voorwaarden en regels
van de subsidieregeling. Vaak komt kritiek ook voort uit te hoge verwachtingen.
Subsidies zijn geen vetpot en de winst zit
niet in het geld maar in het bereiken van
de sportdoelstellingen.
NOC*NSF heeft een door BMC ontwikkelde subsidiewijzer op haar website, die
sportverenigingen en sportclubs kan helpen bij het vinden van de juiste subsidie.
Op http://www.nocnsf.nl/sportsubsidiewijzer kan middels een aantal vragen gericht
gezocht worden naar de subsidie die bij een
project past. Ook hier is het uitgangspunt
dat het project leidend moet zijn en niet de
subsidie. Verder vindt u op deze site tips
voor het aanvragen van subsidies.

Werken met publiek geld

Als de subsidie is toegekend, vergeten ontvangers vaak dat ze met publiek geld werken en dat vereist nu eenmaal een goede
financiële verantwoording en projectadministratie. Het is daarom van belang dat
sportorganisaties bij hun project de goede
subsidieregeling kiezen. Als een regeling
gepast lijkt maar wat procedures betreft
ingewikkeld is, aarzel dan niet om professionele hulp in te roepen van de subsidieverstrekker of een (subsidie)adviesbureau. De

sportorganisatie kan zich dan concentreren op datgene waar ze goed in is, namelijk sport.

Europese regelingen

Nu nationale overheden meer en meer
bezuinigen is dat ook merkbaar bij subsidies. Subsidieregelingen worden geschrapt,
afgebouwd of sterk versoberd. Europese
subsidieregelingen kunnen daarom een
goed alternatief zijn. Een beroep doen op
Europese subsidies vergt echter goede
voorbereiding en ook beheer van de subsidiegelden. Omdat het vaak om grotere
bedragen gaat zijn de administratieve vereisten streng. Ook dient er in de meeste
gevallen over de grens te worden samengewerkt. Toch hoeft dat sportorganisaties niet af te schrikken. Vaak bestaan er al
internationale contacten in competitieverband en ook het professioneel beheren van
de subsidiegelden kan in de subsidieaanvraag worden meegenomen. Regelingen
die voor de sport interessant kunnen zijn
betreffen:
• Het programma Progress dat gaat over
sociaal beleid;
• Europees Integratie fonds;

• DG SANCO health programme over
gezondheidsbevordering.
Voor de meeste regelingen geldt een call
systeem met een deadline voor het indienen van projecten. 2013 is nog jong. De
verwachting is dat een aantal programma’s in februari/maart zullen opengaan.

Positieve bijdrage

Subsidies zijn onontbeerlijk om sportdoelstellingen te verwezenlijken, maar brengen
ook verantwoordelijkheden met zich mee.
Het gaat immers om financiële stromen
uit het publieke domein. Dat vergt niet
alleen verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid van de subsidieverstrekker, maar
ook van de ontvanger. Als dit in het achterhoofd gehouden wordt, kan het verwerven van subsidies een positieve bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van de sport in
Nederland en daarbuiten.

Een beroep doen
op Europese
subsidies vergt
een goede
voorbereiding
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