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INLEIDING

LIMBURG ATHLETICS+ is...
DE STIMULATOR VOOR GOEDE EN GEZONDE
BEWEEGPRESTATIES
optimaliseren: bekendheid en gezamenlijke
kracht van atletiek in al haar varianten

EN DE ESTAFETTESTOK VOOR LIMBURGS
BEWEEGPLEZIER
verbinden: proactief coalities smeden
en reactief faciliteren

POSITIONERING - LIMBURG ATHLETICS+

VOORAF

Limburgse evenementen en het Limburgse landschap vormen een
uitstekende inspiratiebron voor (hard)lopen, trailrunning en diverse
andere variaties die allerlei doelgroepen in beweging brengen;
zowel Limburgers als toeristen.

In december 2017 werd “Stichting Atletiek en Running Limburg”
(hierna: “stichting”) opgericht. In samenwerking met de provincie
Limburg, Huis voor de Sport, Topsport Limburg, Atletiekunie,
organisatoren van evenementen én de atletiekverenigingen in
Limburg is vanaf dat moment hard gewerkt aan het creëren van
samenhang tussen de onderdelen Breedtesport, Evenementen en
Talent en Topsport.

Om (steeds vaker ook: ongebonden) sporters en talenten technisch
goed en blijvend te laten lopen, springen en werpen is een sterkere
samenwerking en verbinding tussen atletiek (de moeder der
sporten) en de populaire running-varianten nodig. Om talenten
en passie te laten groeien moet het (talent)aanbod inspelen op de
beleving en het gat vullen tussen club en Papendal.
Limburg Athletics+ richt zich op de enorme potentie en
complementaire kracht van (de verschillende verschijningsvormen
van) atletiek om Limburg vitaler te maken. Door het initiëren van
(strategische) verbindingen en het faciliteren van waardevolle en
vernieuwende initiatieven vergroot Limburg Athletics+ de impact
van deze sporttak voor de Limburgse samenleving, nu en in de
toekomst. Limburg presteert en geniet met de moeder der sporten.
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2020 was in velerlei opzichten een bijzonder jaar, vooral omdat
veel geplande activiteiten door de geldende coronamaatregelen
geen doorgang konden vinden. Dat heeft zijn weerslag gehad op de
uitvoering van de doelen die de stichting voor ogen had. Zo heeft
bijvoorbeeld de geplande Dag voor de Breedtesport niet kunnen
plaatsvinden evenals diverse evenementen, waardoor minder
aanvragen voor een bijdrage van de stichting zijn ingediend.
De stichting heeft in 2020 een duidelijke doorkijk naar de toekomst
gemaakt door met tientallen partners in en rondom de Limburgse
atletiekwereld tot een breed gedragen strategisch plan voor
de periode 2021-2025 te komen. Helderheid en transparantie
voor alle betrokken partijen staat hierbij voorop. Dit past bij de
sportieve, inclusieve en voorwaartse ambitie van de stichting. In het
voorliggende werkplan wordt geschetst welke ontwikkelingen iedere
pijler afgelopen jaar heeft doorgemaakt en hoe de stichting de
toekomst voor zich ziet. Voorafgaand is een paragraaf “Organisatie”
opgenomen die ingaat op de algemene bedrijfsvoering van de
stichting.
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#01 - ORGANISATIE (1)

BESCHRIJVING: ORGANISATIE
Per 21 december 2017 wordt de sporttak “Atletiek en Running” in Limburg vertegenwoordigd door de stichting. Het bestuur bestaat thans
uit vier (4) actieve leden, die worden ondersteund door een bestuurssecretaris. Het strategisch plan “Limburg presteert en beleeft”, dat in
2020 met tientallen partners tot stand is gekomen dient als inspiratiebron en kapstok voor de periode 2021-2025. De programmalijnen zijn
terug te zien in de 3 vertrouwde pijlers. De stichting werkt volgens de volgende aanpak:
		
		
		

1) De stichting ontwikkelt jaarlijks een werkplan waarin opgenomen staat hoe de sporttak in Limburg de 			
geformuleerde ambities met betrekking tot de drie pijlers zal stimuleren. Het werkplan wordt steeds uiterlijk 1 		
november van elk jaar voorgelegd aan de Provincie Limburg;

		
		

2) De stichting motiveert per ingekomen aanvraag in een daartoe strekken bestuursbesluit waarom de
aanvraag wel of niet voor een financiële ondersteuning in aanmerking komt;

		
		
		

3) De stichting bespreekt met ambassadeurs, partners, verenigingen en adviseurs het (concept) werkplan van 		
het daarop volgende jaar, alvorens het plan met de Provincie Limburg te bespreken. Het werkplan wordt 			
uiteindelijk door de stichting vastgesteld en ingediend;

		
		

4) De stichting maakt met stakeholders afspraken over de rol die de stichting kan spelen als behartiger van de 		
belangen van deze Limburgse sporttak;

		
		

5) De stichting ontwikkelt een communicatiemedium om zo efficiënt en effectief mogelijk tot 				
kennisuitwisseling met de betrokken stakeholders te komen.

De stichting dient bovendien te voldoen aan de op haar rustende verplichtingen uit de wet, regelgeving, de beschikking van de Provincie
Limburg en haar eigen statuten. Om voornoemde aanpak te kunnen uitvoeren én om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, is de
stichting genoodzaakt kosten te maken ter vormgeving en behoud van haar organisatie.
Waar nodig zal in 2021 opnieuw een beroep worden gedaan op de faciliteiten, diensten en expertise van het Huis voor de Sport Next, althans
Team Limburg Sport. Thans wordt ingeschat dat de stichting circa vijftien (15) arbeidsuren zal inkopen, als ook dat zij gebruik zal maken
van de mogelijkheden die ter zake shared service faciliteiten worden geboden. De hulpvraag beslaat twee onderdelen; ondersteuning bij
implementatie van maatschappelijke projecten en initiëren samenwerking / kennisuitwisseling overige sporttakplatforms.

MERK & SUBMERKEN
Het (hoofd)merk van Lmburg Athletics+ is zoals rechts afgebeeld.
De programmalijnen uit het strategisch plan 2021-2025 spelen
in op een andere beleving en (vaak ook) andere doelgroep. Om
die beleving goed en onderscheidend te bedienen hanteren we de
volgende submerken, die in het werkplan ook terug te zien zijn:

LIMBURG
ATHLETICS+
FIT

programmalijn 1
(op gezondheid gerichte sporter)
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EXPERIENCE
programmalijn 3 en 4
(op beleving gerichte sporter, zoals
bijzondere evenementen of omgevingen)

LIMBURG

ATHLETICS+
PERFORMANCE
programmalijn 2
(prestatief ingestelde sporter)
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ORGANOGRAM

Ter realisatie van het strategisch plan streven wij ernaar om voor alle programmalijnen (rondom de grote opgaven en kansen) volgens
onderstaand organogram te werken:

BESTUURSSECRETARIS

BESTUUR

Linking pin bestuur

Linking pin bestuur

Linking pin bestuur

Linking pin bestuur

breedtesport

talent & topsport

evenementen

breedtesport

WERKGROEP 1:

WERKGROEP 2:

WERKGROEP 3:

TUSSEN CLUB
EN PAPENDAL

EFFECTIEVE
EVENEMENTEN

BELEEF (HARD)LOPEN
IN HET
LIMBURGSE LANDSCHAP

(professionele)
trekker

(professionele)
trekker

(professionele)
trekker

(professionele)
trekker

(vrijwillige)
werkgroep

(vrijwillige)
werkgroep

(vrijwillige)
werkgroep

(vrijwillige)
werkgroep

ambassadeurs &
partnerships

ambassadeurs &
partnerships

ambassadeurs &
partnerships

ambassadeurs &
partnerships

LIMBURG BEWEEGT
GOED EN GEZOND

Limburg Athletics+

WERKGROEP 4:
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INTRODUCTIE

Limburg Athletics+ is het atletiek-platform voor de provincie Limburg. In het nieuwe strategisch plan, waarin de stichting haar route tot
2025 uitzet, zijn vijf programmalijnen opgenomen. De programmalijn die zich bezighoudt met het herkennen en ontwikkelen van atletiek
talent, heeft de naam “tussen club en Papendal” gekregen. Dat is namelijk exact het gebied waarvoor het platform verantwoordelijk is:
atleten die het clubniveau ontstegen zijn en de ambitie hebben zich te ontwikkelen tot nationale en internationale top.

BESCHRIJVING: TUSSEN CLUB EN PAPENDAL (programmalijn 2)

De naam van de programmalijn is ook gekozen vanwege het feit dat er, nadrukkelijker en explicieter dan voorheen, aangesloten wordt op het
beleid van de Atletiekunie. Onder andere betekent dit, dat de meerjaren opleidingsplannen van de AU bij iedere trainer bekend zijn en dat die
leerlijnen ook zullen worden gehanteerd bij alle contacten met trainers en clubs. Bij de programmering voor 2021 is rekening gehouden met
de suggesties uit het evaluatierapport van de sporttakplatforms, zoals deze door GS van de Provincie is uitgevoerd.

1. INHOUDELIJKE ACTIVITEITEN EN ACTIES
• Regiotraining (RTC)
In Limburg heeft het RTC de naam OCTA gekregen:
Opleidingscentrum Topatletiek. Een talent heeft namelijk meer nodig
dan alleen een kwalitatief goede training en de ontwikkeling van een
talent is vergelijkbaar met een opleiding. Vanaf 2021 leert talent
bij OCTA over presteren, over voeding, over wedstrijdvoorbereiding
en een dopingvrije sport. Ook krijgt men hulp bij het afstemmen
van school met trainen. OCTA schoolt jongeren in alle facetten
van een leven vóór en in de top van de atletieksport. Daarom
Opleidingscentrum Topatletiek.
Talenten die het niveau van de club ontstijgen kunnen terecht bij
de regiotraining (=OCTA-training) om daar met andere talenten en
onder deskundige leiding samen te werken aan het verhogen van
het prestatieniveau. In 2021 wordt kritischer gekeken naar het
instapniveau. Er worden in 2021 aan selecte groepjes trainingen
verzorgd voor de onderdelen werpen, springen en sprinten. Tevens
starten we in 2021 met een Mila-groep (middellange afstand).
• Atleetvolgsysteem
Voor alle atleten die in 2021 deel uitmaken van de regiotraining, zal
een atleet-volgsysteem worden opgezet. Dit is (met instemming

Limburg Athletics+

van de atleet en waar nodig ook van de ouders) een dossier
waarin de voortgang wordt geregistreerd, evaluaties worden
opgenomen. Regiotrainer en technisch coördinator zijn hiervoor
verantwoordelijk. Evaluaties worden gevoerd in de driehoek:
clubtrainer, talentbegeleider en OCTA-trainer.
• Testdag
In 2019 is voor het eerst gestart met een testdag voor regionaal
talent, analoog aan de testdagen die de AU organiseert. De
bedoeling om dat een vast onderdeel van het platform te maken is
in 2020 door het coronavirus gedwarsboomd, maar zal vanaf 2021
indien haalbaar zeker terugkomen. De resultaten van de testdag
komen eveneens in het atleetvolgsysteem.
• Demo-trainingen bij clubs
Het is in 2021 voor clubs mogelijk om demonstratietrainingen
aan te vragen. Voor het platform past dit in de filosofie van
“talentherkenning” en “train de trainer”. Deze trainingen worden
verzorgd door een door het platform gecontracteerde trainer. Deze
gediplomeerde regiotrainer zal dan naar de accommodatie van
betreffende club toegaan (of indien niet mogelijk een alternatieve
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accommodatie) om aldaar een demonstratie training te verzorgen.
Voor een planmatig geheel zal de demo-training herhaald
worden en tussentijds spreekt men af wat er in de club gebeurt
om het niveau te verbeteren. Voor de atleet betekent dit dat het
doorstromingstraject van club naar OCTA geleidelijker plaatsvindt.
• Scholing voor trainers
Iedereen is het eens met het feit dat de clubs de kweekvijvers zijn
voor talenten. Op clubniveau worden de talenten voor het eerst
zichtbaar. Om die kweekvijvers zo goed mogelijk te helpen in die
ontwikkelingsfunctie zullen er 2x per jaar scholingen (1x in Zuid- en
1x in Noord-Limburg) worden verzorgd. Inhoud wordt in overleg
samengesteld.
• Informatieve bijeenkomst voor atleten en ouders
Limburg Athletics+ richt zich met deze programmalijn vooral op
jeugdige atleten (12-22 jaar) Maar wat houdt het in als je kiest voor
een leven als (top)sporter? Wat betekent die keuze fysiek, maar ook
sociaal-maatschappelijk, emotioneel? Hoe combineer je school met
sport, hoe bereid je je het beste voor op een wedstrijd, hoe hebben
anderen hun weg gevonden in de sport en wat kun je van hun
successen en tegenslagen leren?
Het ligt in de bedoeling om éénmaal per jaar een interessant
programma voor atleten en hun ouders te presenteren. In verband
met coronamaatregelen heeft een dergelijke bijeenkomst in 2020
niet plaatsgevonden. Omdat ongeveer 100 personen worden
verwacht, wachten we het moment in 2021 af, dat bijeenkomsten
van een dergelijke omvang weer zijn toegestaan.

• Intensieve ondersteuning voor toptalent
Tussen club en Papendal zit een gat, dat het verschil is van 2 à 3
clubtrainingen per week naar 8-10 trainingen op hoog niveau.
Logisch, dat óók bij de regiontraining niet alle atleten op hetzelfde
niveau staan. Voor die atleten die al een heel eind op weg zijn naar
het nationale of internationale niveau bij de jeugd, zal er extra
ondersteuning zijn. Te denken valt aan:
- Hulp bij de planning van hun trainingsprogramma (week, maand,
jaar en periodisering)
- Organisatie van een (para-)medisch vangnet, zodat eventuele
klachten en/of blessures snel aangepakt kunnen worden.
- Advies over voeding
- Contact met school/mentor
- Kennis over medisch, voeding, prestatiegedrag, fysiek en
dopingvrije sport
- Strength & Conditioning en de rol hiervan in het voorkomen van
blessures.
• Talentbegeleiders
In 2020 is de vrijwillige functie van “talentbegeleider” per
vereniging geïntroduceerd. Dit heeft de directe communicatie
met de clubs verbeterd en wordt derhalve ook in 2021 voortgezet.
De talentbegeleider bepaalt mee of een talent eraan toe is om
aan de regiotrainingen deel te nemen. Talentbegeleiders zijn in
het algemeen mensen met jarenlange ervaring in de atletiek, die
zelf op een hoog niveau hebben gesport, trainer zijn (geweest) of
anderszins betrokken zijn bij topatletiek.

2. SPORTERS
In 2021 zal het aantal sporters dat deelneemt aan de regiotraining
sterk verminderen. Voordeel is dat de trainers meer tijd hebben
voor de echte talenten. Tweemaal per jaar wordt er naar (de
ontwikkeling van) het prestatieniveau van de atleten gekeken. Het
is niet zo dat OCTA de training van de club overneemt. De OCTAtrainingen zijn te beschouwen als een extra, een surplus, aanvullend
op de clubtrainingen die de atleet ontvangt. De trainingen bij OCTA
worden gekenmerkt door een hoog Nederlands niveau van de
atleten, deskundige trainers (minimaal niveau 4) en een beperkte
groepsgrootte zodat de training met zoveel mogelijk individuele
aandacht plaatsvindt.
De OCTA-groepen ontstaan vanaf 2021 als volgt:
1. Alleen atleten behorend bij de eerste 5 plaatsen op de outdoor
ranglijst 2020 van de Atletiekunie, komen in aanmerking. Uiteraard
gaan we niet “jojo-en” of anders gezegd erin bij plaats 5 en eruit bij
plaats 6. De ontwikkeling van de atleten wordt wel kritisch gevolgd.
In beginsel zit de atleet één jaar in de OCTA-selectie.
2. Naast punt 1 wordt ook het potentieel van de atleet meegewogen:
beoordelen we of er voldoende vooruitgang mogelijk is ja/nee?
3. Om toegang te krijgen tot een OCTA-groep is een positief advies
10
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nodig van de OCTA-trainer, de talentbegeleider én de clubtrainer
(van de club waar het talent lid is). Dit trio moet unaniem eens zijn
dat de atleet aan de OCTA-training toe is.

De atleten zoals hier onder afgebeeld worden in seizoen 2020-2021
ondersteund:
Voornaam

Achternaam

Vereniging

Onderdeel

De OCTA-trainers krijgen tevens een “wildcard” per groep, hetgeen
zoveel betekent als toestemming om een atleet of atlete in hun
groep te nemen, die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet.
Slingeren, kogel/discus, springen krijgen elk één wildcard, sprint/
horden krijgt eveneens één wildcard. Om de wildcard om te zetten
in deelname aan de training heeft de OCTA-trainer evengoed een
“go” nodig van de talentbegeleider (TB) van de club waar de atleet
lid van is. Indien er geen TB is bij betreffende club, beslist de
technisch coördinator van OCTA.

Audrey

Jacobs

Scopias

Slingeren

Kaela

Peters

Scopias

Slingeren

Jaybre

Wau

Atletiek Maastricht Kogel/discus

Audrey

Jacobs

Scopias

Kogel/discus

Matyas

Kerekgyarto

Swift

Kogel/discus

Jolie

Baerveldt

AVON

Kogel/discus 1

Loren

Djolo

Swift

Kogel/discus

Menne

Gras

AV Unitas

Sprong

Vanaf 2021 wordt van alle atleten een atletenprofiel opgemaakt,
waarin voortgangsgesprekken, resultaten en evaluaties worden
opgenomen. Legends worden gevraagd om mee te trainen voor
zover het in hun schema past.

Nina

Borger

AV Unitas

Sprong

Minke

Bisschops

AV Unitas

Sprint

Lynn

Benhke

Scopias

Sprint/horden

Boglarka

Keregyarto

Swift

Sprint/horden

Quinten

Van Ommen

AV Unitas

Sprint/horden

Noah

Mbuyama

AV Unitas

Sprint/horden

Jools

Van de Klundert

Scopias

Sprint/horden

Bert

Hermens

AV Unitas

Meerkamp/sprong

Door deze nieuwe selectiecriteria zal in 2021 het totaal aantal
atleten dat deelneemt aan de OCTA-groepen dalen van 32 naar 15,
mogelijk aangevuld met een enkel wildcard atleet. Bovendien starten
we met een Mila-groep, die alleen vervolg krijgt indien er atleten
van diverse clubs aan deelnemen én het vereiste niveau blijkt. Dit
gebeurt in nauw overleg met de OCTA-trainer Mila.

3. COACHES EN TRAINERS
Coaches en trainers die voor de regio worden ingezet hebben
minimaal Topcoach Atletiek niveau 4. Alle huidige regiotrainers
hebben ervaring met high performance coaching. Voor het
onderwerp “demo trainingen bij clubs” zal het platform tevens
gebruik maken van coaches die specifieke opleidingsvaardigheden
bezitten (docenten, AU-opleiders). Afspraken met deze coaches
zullen afhankelijk van de vraag van de clubs worden gemaakt. De
technisch coördinator van het platform heeft Topcoach Atletiek
niveau 5.
De volgende trainers zullen in 2020 – 2021 actief zijn voor OCTA:
• Joachim Schwarzmüller (sprint/horden, sprong)
• Tom Corstjens (kogel/discus), geassisteerd door “legend” Melissa
Boekelman of assistent-trainer Marc Hermans
• Michel Leinders (kogelslingeren)
• Michael Snijders (sprint/horden), vooral voor demo trainingen
• Saskia Helmink (sprint, sprong, atletische vorming), vooral voor
demo trainingen
• Bob Stultiens (Mila)

NB: de samenstelling van deze groep kan wijzigen
afhankelijk van presteren van atleten.

Niet tot het trainerscorps maar wel tot een vaste dienstverlening
gaan behoren een sportarts, een mentale begeleider en een
voedingsdeskundige. Namen kunnen nu nog niet bekend gemaakt
worden, maar volgen.
De volgende “legends” zullen de trainers – indien de betreffende
training past binnen hun trainingsschema – ondersteunen:
• Melissa Boekelman (kogel/discus)
• Norah Ritzen (sprint/horden)
• Etienne Orbons (slingeren)
• Sina Mai Holthuijsen (slingeren)

4. WEDSTRIJDEN EN COMPETITIES
Voor bovengenoemde atleten is er nog geen uitgestippeld
wedstrijdschema. Er zijn slechts één of twee wedstrijden per
jaar die van het grootste belang zijn. Dan hebben we het over de
Limburg Athletics+

Nederlandse Kampioenschappen en mogelijk voor drie of vier atleten
deelname aan een jeugd EK of WK. Uiteraard wordt wel naar deze
wedstrijden toegewerkt.
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5. SPECIALISTISCHE BEGELEIDING
Zoals onder 1 aangegeven zal de specialistische begeleiding, bij die
atleten die internationale ambities hebben, worden aangeboden. In
de huidige groep van atleten zijn er 4 die dit niveau hebben.

6. TRAININGSSITUATIE
De regiotrainingen vinden plaats op diverse plaatsen (o.a. Sittard,
Heerlen) in de provincie. Demo-trainingen zullen overal in de
provincie plaatsvinden (afhankelijk van clubvraag) en de Mila-groep
zal in Noord-Limburg (regio Venlo) van start gaan.
Daar waar nodig (bijvoorbeeld om de lessen op school aan te
passen aan de trainingen van de atleet) zal met (LOOT-)scholen
contact worden opgenomen. Concreet zijn twee atleten afgelopen
jaar geholpen met hun gymlessen op school. Dat zal zeker ook in
2021 weer het geval zijn. De dagelijkse kosten bedragen (conform
richtlijn van de provincie) meer dan 75%.
12
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#03 - BREEDTESPORT (1)

INTRODUCTIE
Voor de provincie Limburg is het van groot belang dat de inwoners goed en gezond gaan bewegen. Uit verschillende initiatieven en
onderzoeken blijkt dat de algehele gezondheid achterloopt ten opzichte van andere provincies in Nederland. Hier ligt een grote uitdaging
voor de provincie.
Door de laagdrempeligheid van de loopsport met zijn grote variëteit liggen hier kansen, maar ook gevaren, voor de startende loper. Bij de
startende loper ziet men veel blessures ontstaan, waardoor het gezond bewegen juist een averechtse werking heeft. Juist goed én duurzaam
beweeggedrag moet worden gestimuleerd en bevorderd.
Eerst de basis op orde: In de periode 2018 – 2020 heeft de pijler Breedtesport zich geplooid in de ontwikkelingen rond talent en topsport
en evenementen. Deze vaste onderdelen zijn de basis voor de continuïteit van Atletiek in Limburg. In 2019 is gestart met de organisatie
van een Dag voor de Breedtesport in 2020. In het Limburg brede breedtesport- “veld” is er grote belangstelling voor de organisatie van een
dergelijke dag. De COVID-19 situatie riep echter een halt toe aan de organisatie. Met de kennis van nu is ook zo’n dag in 2021 wankel. Een
dergelijke dag blijft op het programma 2021 van de stichting.
In 2020 is een brede evaluatie en herijking uitgevoerd door Outwards. In het speelveld van Atletiek zijn stakeholders bevraagd naar de
betekenis van Limburgse breedtesport. In het strategisch plan 2021-2025 is een basis gelegd voor de toekomst van de Limburgse atletiek.
Onder de naam Limburg Athletics+ gaan “beleef”-economie – “beleef”-samenleving en “beleef”-sport hand in hand. Deze koers wordt in de
werkplannen van 2021-2025 ingebed.
In het strategisch plan 2021-2025 zijn 5 programmalijnen geformuleerd. In alle programmalijnen vindt breedtesport een plek. De stichting
kiest voor de invulling van Breedtesport in de programmalijnen “Limburg beweegt goed en gezond” om atletiek en running te benutten voor
goed en regelmatig bewegen (submerk Limburg Athletics+ FIT), “effectieve evenementen” om de samenhang en kruisbestuiving rondom
events te verbeteren (submerk Limburg Athletics+ Performance) en “beleef (hard) lopen in het Limburgs Landschap” om Limburgers en
toeristen te laten profiteren van buiten bewegen (submerk Limburg Athletics+ Experience). Deze lijnen zijn de hoofdlijn van het werkplan,
zoals dit nu wordt gepresenteerd. Deze lijnen beïnvloeden en versterken elkaar. In de nadere uitwerking van onderdeel Breedtesport is dit te
zien in soms overlappende en aanvullende acties binnen de gepresenteerde programmalijnen..

BESCHRIJVING: LIMBURG BEWEEGT GOED EN GEZOND (programmalijn 1)
De stichting wil sterkere verbindingen met scholen, verenigingen en partners tot stand brengen.
Dit heeft geleid tot 4 actielijnen in programmalijn 1:
A: Let’s keep moving
B: Verbinding met vitaliteitsprogramma’s
C: Regionale samenwerking
D: Toekomstbestendige verenigingen
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DOELSTELLINGEN
A) Let’s keep moving
Let’s keep moving is het centrale beweeg- en beleef-thema van
breedtesport in Limburg. Het is tevens de basis van een goed
functionerende verbinding van vitaliteitsprogramma’s, regionale
samenwerking en toekomstbestendige verenigingen. Het succes van
Let’s keep moving is afhankelijk van de uitvoering van de actielijnen
B t/m D (zie hieronder).
Limburg Athletics+
- Voor de jeugd is een pakket samengesteld om kennis te
maken met atletiek in samenwerking met de scholen en de
atletiekverenigingen. Jongeren kunnen op een speelse wijze
kennis maken met atletiek. We ondersteunen sport op scholen
met behulp van het project Athletic Champs. Er zijn in de provincie
2 materialenwagens met een compleet pakket aan materialen.
Scholen, verenigingen, bedrijven en andere geinteresseerden
kunnen gebruik maken van deze materialen in samenwerking met
atletiekverenigingen. De scholenkoepels worden geïnformeerd over
deze mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met atletiek.
Bewust van de urgentie en belasting van de lespakketten op scholen
brengen we het pakket onder de aandacht bij scholen. Onze insteek
is in eerste instantie het benaderen van 10 scholen in de Parkstad.

Hierna evalueren we de behoefte bij deze scholen.
- In 2021 zal de stichting een nieuwe poging doen om een Dag voor
de Breedtesport in Limburg te organiseren. Het concept zal zonodig
worden aangepast en met partners op maat worden aangeboden.
Planning is om in mei 2021 deze dag te laten plaatsvinden.
- Daarnaast zal Limburg Athletics+ na onderzoek besluiten of
men naar het voorbeeld van Loopland Gelderland een project zal
opstarten voor:
- Scholieren en leerkrachten
- Spelsporters en trainers
- Hardlopers en bedrijven
- Talenten en atletiekverenigingen

B) Verbinding met vitaliteitsprogramma’s (gezonder
Limburg)
Vanuit onze platformfunctie ontstaat een goed overzicht van
initiatieven en expertise die in de provincie te vinden zijn. Zowel
de traditionele atletiekbeoefening, het sportief wandelen (power
walking, nordic walking), trailruns en obstacle runs geven diverse
doelgroepen de mogelijkheid actief te zijn. Er zijn op dit moment
ook mogelijkheden om het aangepast sporten te promoten, zoals
bijvoorbeeld racerunning. Het is wel van belang dat de aanwezige
kennis wordt gedeeld en met name hier liggen kansen. In de
verschillende gemeenten is men gestart met het sportakkoord, en
de best practices kunnen ook provinciaal gedeeld en ondersteund
worden.
Limburg Athletics+
We bevorderen en sturen aan op meer waardevolle
kruisbestuivingen om het wij-gevoel te versterken, bijvoorbeeld
door (online) kennisbijeenkomsten en door bestaande en nieuwe
samenwerkingen op te vragen bij ondersteuningsaanvragen.
Speciale aandacht is er daarbij voor de verbinding tussen trends en
aanbieders en voor de bijdrage aan een leven lang goed bewegen
voor verschillende doelgroepen.
In 2021 doen we dat door:
- Het ondersteunen van gezond-beweeg-programma’s. De
stichting zal in 2021 specifieke criteria uitwerken om te komen tot
ondersteuning van dergelijke programma’s voor beginnende lopers.
Limburg Athletics+

- De samenwerking met funrun organisaties te onderzoeken.
“Funruns” kunnen worden beschouwd als onderdeel van gezond
bewegen en zijn een belangrijke impuls voor vooral de jongere
ongebonden lopers.
- Het stimuleren van inclusieve atletiek: Racerunning en Nordic
Walking in combinatie met gecertificeerde trainers voor deze takken
van sportbeoefening willen we stimuleren volgens de normen van
de Atletiekunie.
- Strategische partnerships verkennen en smeden met andere
sporttakplatforms en partners uit andere sectoren, zoals vitaliteit,
zorg, welzijn en bedrijfsleven.
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#03 - BREEDTESPORT (3)
Limburg Athletics+
- We vergroten de samenwerking en afstemming tussen onze
De samenwerking en afstemming van het aanbod speelt in
sportieve partners en hebben de ambitie bij te dragen aan meer
de provincie een belangrijke rol. Het delen van kennis kan op
verbinding tussen bijvoorbeeld initiatieven rondom wandelen en
verschillende manieren worden toegepast.
aangepast sporten. In de samenhang van onze programmalijnen
Bij de inclusieve/aangepaste sporten is expertisebevordering en
denken wij daarbij aan samenwerking op verschillende aspecten van
kennisdeling van groot belang. Waarbij de samenwerking met
de breedtesport zoals de Dag voor de breedtesport die gepland is in
thematische partners, verzekeraars, bedrijfsleven, gemeenten,
mei 2021, mits dit mogelijk is i.v.m. de coronamaatregelen.
bonden en aanbieders van belang is.
In de periode 2018-2020 stond de toename van zogenaamde “wilde - De stichting zoekt actief de samenwerking met Limburgse
platforms als “Iedereen kan bewegen”, “JOGG Limburg”,
groepen”, die als recreatieve sporter de straat op gaan, centraal in
“”Bijzonder in beweging”, “Jeugdfonds Sport”, “Huis voor de Sport”
de gesprekken met verenigingen. Hardlopen en sport op je eigen
manier beleven en beoefenen staan nu centraal in het meerjarenplan en “Limburg Sport en Bewegen”, Platform Triathlon en Platform
van de stichting. De stichting treedt niet in de verantwoordelijkheid Cycling.
- We starten het concept “Atletiekgemeenten” op, naar voorbeeld
van de verenigingen om gebonden sporters en ongebonden
van het platform Limburg Cycling. Dat doen we in afstemming met
recreanten te stimuleren om gezond te bewegen.
gemeenten en provincie.

C) Regionale samenwerking

D) Toekomstbestendige verenigingen
Op het gebied van het verbeteren van competentie- en kwaliteit
is extra aandacht nodig voor kaderwerving en begeleiding.
Samenwerking met atletiekverenigingen is hier essentieel. De
stichting wil komen tot uitbreiding van het trainers en jurycorps op
alle niveaus. De stichting blijft de trainerscursus niveau 3, 4 en 5
actief ondersteunen. Hiervoor zijn criteria opgesteld. De niveau 2
opleidingen worden momenteel door de verenigingen opgevangen.
De kosten hiervoor kunnen ook door de verenigingen worden
gedragen. Het op een hoger niveau brengen van het trainerscorps
kan worden gerealiseerd door het stimuleren van de niveau 4 en 5
kwalificaties samen met de Atletiekunie.
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Limburg Athletics+
- We vergroten de samenwerking en afstemming met Atletiekunie
en verenigingen door wedstrijden, kaderontwikkelende clinics en
cursussen (niveau 2 t/m 5 looptrainer en baanatletiek) te promoten
en regionaal te koppelen. Dit betekent dat opleidingen (vanaf
niveau 3) voor 1/3 worden ondersteund per deelnemer per behaald
certificaat. Deze opleidingen, cursussen en clinics worden zichtbaar
gemaakt op de site van Limburg Athletics+ . In 2021 willen we in elk
geval het trainerskader voor Looptraining in de Breedtesport niveau
3 en 4 met 10 hebben opgeplust.

WERKPLAN 2021

#03 - BREEDTESPORT (4)

BESCHRIJVING: GENIETEN VAN (HARD)LOPEN IN HET LIMBURGS LANDSCHAP
(programmalijn 4)

Zelfs mensen die weinig hebben met sporten, genieten van (sportief) wandelen in de buitenlucht. Het Limburgse landschap is dan ook
enorm in trek bij zowel inwoners als toeristen. Wandelen is met afstand de nummer 1 activiteit van toeristen in onze provincie. Ook de
mensen die zich wat nadrukkelijker als ‘sportief’ bestempelen weten het groene gevarieerde landschap van Limburg goed te vinden en te
waarderen. Net als de openbare ruimte in steden en dorpen die steeds vaker benut wordt door ongebonden sporters alsmede organisatoren
van city runs. Die ontwikkeling duurzaam faciliteren en verankeren, vraagt een goede samenwerking met diverse organisaties.
Programmalijn 4 bestaat uit: A: (Hard)looproutes in buitengebieden verbeteren en ontsluiten, B: Limburg wordt dé beleef-run-provincie, C:
Beweegvriendelijke openbare ruimte

DOELSTELLINGEN
A) (Hard)looproutes in buitengebieden verbeteren en
ontsluiten
Heerlijk genieten van de buitenlucht, dat is wat veel mensen
motiveert om van de bank af te komen en Limburg in te trekken.
Ondanks de grote populariteit van routepagina’s (bijvoorbeeld
bij VVV’s) is het aantal geschikte en vindbare (hard)looproutes
nog te beperkt. In samenwerking met gemeenten, ondernemers,
toeristische organisaties, natuurorganisaties en andere partijen
concretiseren we de behoeften en kansen om verbeteringen in
structuur en de ontsluiting te realiseren. Naast de route zelf kunnen
ook thema’s zoals afval en overlast aandacht krijgen om breed
draagvlak tot het benutten van de prachtige Limburgse buitenruimte
te krijgen en te houden.

B) Limburg wordt dé beleef-run-provincie
Wat onderscheidt Limburg nu écht van andere provincies? Dankzij
de prachtige groene en gevarieerde landschappen in Noord-,
Midden- en Zuid-Limburg is het antwoord: trailrunning. Voeg
daar de diverse vernieuwende beleefruns aan toe (zoals city runs,
obstacle runs, survival runs en glow-in-the-dark-runs) en je beseft:
in Limburg valt wat te beleven! Het besef van die unieke waarde
in ons kikkerlandje en het uitdragen van die trots en dat karakter
is een belangrijk aandachtspunt. Zo willen we de potentie helpen
verzilveren en bijdragen aan een bruisende toeristische, recreatieve
en economische pijler in Limburg.

Limburg Athletics+

Limburg Athletics+
We nemen deel aan en initiëren lokale verkenningen ten
behoeve van de zichtbaarheid van routes en het benoemen van
verbeterkansen ten behoeve van (hard)lopend genieten in het
Limburgse landschap.
In het meerjarenplan 2021-2025 is een aparte programmalijn
toegevoegd om hardlopen als beleefsport te vergroten in het
Limburgse Landschap. Dit initiatief wordt in 2021 verder uitgewerkt
in samenwerking met VVV, IKL, Natuurmonumenten en Limburgs
Landschap. Tevens zal in samenwerking met de atletiekverenigingen
worden afgestemd of via RouteYou een digitale routekaart kan
worden gemaakt op basis van gps-gegevens. Vooralsnog zijn hier
voor 2021 geen kosten voor opgevoerd.

Limburg Athletics+
In verbinding met provincie en partners in het speelveld van
toerisme & recreatie helpen uitdragen hoe zowel Limburgers
als niet-Limburgers (hard)lopend kunnen genieten van de
unieke kwaliteiten van het Limburgse landschap. De bestaande
marketingstrategieën en -campagnes zoals InLimburg zijn een
logisch onderdeel van de aanpak. Ook het verkennen van kansen om
aanvullende campagnes of projecten te initiëren om het provinciale
toerismebeleid te laden. We verkennen samenwerkingskansen om
initiatieven mogelijk te maken die bijdragen aan de vindbaarheid
van aantrekkelijke hotspots. Het online-initiatief ExtraTrail.com
(Ardennen) zien we als een inspirerend voorbeeld.
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#03 - BREEDTESPORT (5)
C) Beweegvriendelijke openbare ruimte
(Lokale) overheden en ontwikkelaars zijn zich steeds bewuster
van het belang van gezondheid in de openbare ruimte. Gelukkig
maar, zeker in een provincie waar gezondheid een flinke impuls
kan gebruiken. Echter, de behoeften van veel sportverenigingen
en zeker ongebonden sporters is vaak niet vertegenwoordigd aan
de tekentafel van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Toch is er
kennis te vinden en te verzamelen over de behoeften van met name
(free)runners om de openbare ruimte geschikt(er) te maken voor
bewegen.

Limburg Athletics+
Het is niet efficiënt, noch mogelijk om bij alle ontwikkelingen
vroegtijdig aan tafel te zitten. Daarom zetten we ons in om in
samenwerking met (hoge)scholen bestaande en nieuwe kennis
te verzamelen over de behoeften en aanbevelingen van atleten en
lopers. We zetten ons in om die gemakkelijk beschikbaar te stellen
aan gemeenten en andere ontwikkelaars van de openbare ruimte.

BEOOGD RESULTAAT EN SUBSIDIEVRAAG 2021
Deze programmalijn is nog in ontwikkeling en 2021 zal met name een opstartjaar voor dit traject zijn. er zal derhalve energie moeten
worden gestoken in het leggen, onderhouden en intensiveren van contacten met diverse partijen. Een netwerk van daadkrachtige partners
is een must om Limburg als beleefprovincie uit te dragen én te realiseren. Tevens worden visuals ontwikkeld om Limburg Athletics+ op
een professionele manier onder de aandacht te brengen en als partner en ambassadeur van ontwikkelingsprojecten in en van de openbare
ruimte.
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#04 - EVENEMENTEN (1)

BESCHRIJVING: EFFECTIEVE EVENEMENTEN (programmalijn 3)
Voor veel mensen zijn (atletiek)wedstrijden of (loop)evenementen de highlights in het sportend leven. Passend bij de veranderende
samenleving evolueren events, waardoor ook steeds meer verschillende doelgroepen aangesproken worden. Ook virtuele initiatieven (via
apps) die in tijden van het coronavirus een vlucht hebben gekregen bieden een nieuw perspectief om mensen te laten bewegen. Ondanks
het feit dat velen deze nieuwe sportvormen niet als ‘atletiek’ bestempelen, zien we ze toch nog steeds als waardevolle varianten op de
‘moeder der sporten’. Vaak worden hierbij zelfs verschillende traditionele disciplines op creatieve wijze gecombineerd. Om goed én
duurzaam beweeggedrag te bevorderen blijven nu nog kansen liggen om die wedstrijden en evenementen (die de grote prikkels vormen)
slim te combineren met regulier aanbod.

DOELSTELLINGEN
A) Coördinatiepunt evenementen
Om atletiekwedstrijden en loopevenementen goed in beeld te
brengen en op elkaar af te stemmen, ontbreekt nu een centraal
coördinatiepunt voor atletiek-gerelateerde wedstrijden en
loopevenementen die in Limburg plaatsvinden. Een gezamenlijke
kalender bevordert dat we, samen met aanbieders en organisatoren,
een rijk en goed gespreid evenementenaanbod inzichtelijk en online
vindbaar maken. Bovendien biedt een centraal punt de mogelijkheid
om actuele vragen te stellen, bijvoorbeeld over vrijwilligersinzet,
verkeersregelaars, netwerkpartners en benodigde materialen.

B) Duurzame kruisbestuivingen
Vanuit onze platformfunctie ontstaat een aardig overzicht van
initiatieven en expertise die in de provincie te vinden zijn. Zowel
traditionele atletiekbeoefening als moderne varianten (zoals
trailruns en obstacle runs) spelen een rol om diverse doelgroepen
te activeren. Gelukkig weten steeds meer partners elkaar te
vinden; toch liggen daar nog kansen. Zo is de verbinding tussen
sportaanbieders en evenementen nog te beperkt. Het gevoel van
verschillende ‘eilandjes’ is nog steeds aanwezig. Toch is men het
erover eens dat men elkaar kan versterken, omdat wedstrijden en
events als prikkel alleen duurzaam zijn als het qua prestaties en
plezier goed zit. En daarvoor heb je vaker dan eens of enkele keren
per jaar een ‘meetmoment’ nodig. Ook meer verbindingen tussen
virtuele apps en fysieke activiteiten bieden verrassende meerwaarde.
Al dit soort samenwerkingen bieden oplossingen om iedere sporter
een mooi totaalaanbod te geven om gezond te blijven bewegen.

C) Verbind events aan andere programmalijnen
Sommige initiatieven hebben (financiële) ondersteuning nodig om
de begroting rond te krijgen. Als dat structureel het geval is, is geld
vaak niet de (enige) duurzame oplossing. Daarom stimuleren we
lange termijn bewustzijn door aanvragers inzichtelijk te laten maken
hoe ze (op termijn) niet meer afhankelijk zijn van onze bijdrage
voor de basisorganisatie en hoe ze de gevraagde bijdrage inzetten
om nieuwe initiatieven (die de doelen uit dit plan dichterbij halen)
mogelijk helpen maken.
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Limburg Athletics+
Ontwikkelen en vullen van de kalender om inzicht te geven aan
organisatoren en deelnemers rondom atletiek-gerelateerde
activiteiten en events. Aanspreekpunt vormen om de
organisatiekracht in de provincie te benutten, en daarmee gedeelde
behoeften en vragen in samenwerking met andere aanbieders en
organisatoren te beantwoorden. We verkennen de mogelijkheden
voor overkoepelende initiatieven, zoals een Limburg Challenge om
deelnemers te bevorderen vaker mee te doen en zich gedurende
het jaar te kunnen meten met zichzelf en anderen. Daarnaast
ondersteunt Limburg Athletics+ atletiekevenementen, bijvoorbeeld
met financiële bijdragen.
Limburg Athletics+
We bevorderen en sturen aan op meer waardevolle
kruisbestuivingen om het wij-gevoel te versterken, bijvoorbeeld
door (online) kennisbijeenkomsten en door bestaande en nieuwe
samenwerkingen op te vragen bij ondersteuningsaanvragen.
Speciale aandacht is er daarbij voor de verbinding tussen trends en
aanbieders en voor de bijdrage aan een leven lang goed bewegen
voor verschillende doelgroepen.

Limburg Athletics+
We vergroten het duurzame karakter van ondersteuning door
bovenstaande uitgangspunten te verwerken in de aanvraag- en
verantwoordingsprocedure. Door de rapportageverplichting
basaal te houden voorkomen we onnodige administratiedruk
maar vergroten we het inzicht in én bewustzijn van de langere
termijn doelstellingen voor optimaal maatschappelijk, sportief en
economisch rendement. Via gerichte ‘calls’ bevorderen we -indien
nodig- wedstrijden en evenementen die van belang zijn voor een
goede diversiteit.
WERKPLAN 2021

#04 - EVENEMENTEN (2)
(FINANCIËLE) ONDERSTEUNING
Limburg Athletics+ heeft in 2019 een aanvraagmethode “evenementen” ontwikkeld, aan de hand waarvan in 2019 en in 2020 alle aanvragen
zijn ingediend. Aanvragen kunnen ook in 2021 per e-mail, dan wel gericht aan het postadres van de stichting worden ingediend. Limburg
Ahtletics+ streeft ernaar om binnen zes (6) weken na ontvangst van een aanvraag uitsluitsel over de verzochte bijdrage te geven.
De stichting heeft zich in de afgelopen jaren ten doel gesteld evenementen te ondersteunen die een toegevoegde waarde hebben voor de
doelgroepen talenten en topsporters én breedtesporters. We toetsten achteraf of de gevraagde toevoegde waarde ook daadwerkelijk door het
evenement is gerealiseerd. Ondersteunde evenementen moeten daartoe een (financiële) verantwoording indienen. Uit deze verantwoording
kunnen we ook afleiden of financiële ondersteuning van een evenement (nog) noodzakelijk is. Daarmee proberen te voorkomen dat bijdrages
van Limburg Athletics+ als ‘spaarpot’ worden gebruikt. Dit is het verlengde van een ander belangrijk doel van Limburg Athletics+: zorgen voor
gezonde begrotingen van evenementen en voorkomen van afhankelijkheid van de bijdrage. Bijdrages van de stichting dienen uitsluitend
ter ondersteuning van evenementen, dan wel onderdelen daarvan. Evenementen dienen zichzelf én eventuele tegenvallende resultaten in
beginsel zelf te dragen. De huidige ‘coronarealiteit’ heeft er overigens wel voor gezorgd dat Limburg Athletics+ waar nodig en mogelijk
soepel(er) omgaat met de beoordeling van aanvragen en van financiële verantwoordingen.
Ook in 2021 is ervoor gekozen om aanvragende evenementen in twee categorieën te verdelen.

Categorie 1:
Randvoorwaarden voor exploitatiebijdrage:
1. Het evenement vindt plaats in 2021;
2. Het evenement vindt voor minstens 80% plaats in Nederlands
Limburg;
3. Zowel de start als de finish van het evenement zijn in Nederlands
Limburg;
4. Het evenement is aangesloten bij de Atletiekunie (eventueel
d.m.v. buitengewoon lidmaatschap);
5. Het evenement is in het bezit van een gemeentelijke vergunning
én gemeentelijke subsidiëring (vergunning- en of besluitnummer
moet worden vermeld);
6. Het evenement toont aan dat het toegevoegde waarde heeft voor
de doelgroepen talenten en topsporters én voor breedtesporters;
7. Het evenement heeft ten minstens 1.000 (ingeschreven)
deelnemers op één of meerdere atletiekdisciplines;
8. De aanvrager zorgt zelf voor minimaal 80% van de benodigde
financiële middelen voor de organisatie van het evenement;
9. Tot één evenement behoren alle activiteiten die binnen één maand
voor en of na het hoofdevenement plaatsvinden.

De maximale bijdrage aan een evenement bedraagt € 15.000
De stichting is verder van mening dat niet alle evenementen
één-op-één met elkaar kunnen worden vergeleken. Om die reden
worden evenementen door de stichting als volgt gedifferentieerd:
weg, baan / indoor en cross / trail. Voor evenementen uit categorie
1 wordt een te verstrekken bijdrage volgens deze tabel berekend:

berekening 2021

weg

baan/indoor cross/trail

basisbijdrage

€ 2.500

€ 2.000

€ 5.000

€ 2,50

€ 3,50

bijdrage per ingeschreven deelnemer € 3,00
aanvullende toelage

Limburg Athletics+

Bijdrages voor evenementen in categorie 1 worden aan de hand
van drie componenten berekend:
• Er geldt een basisbijdrage voor alle evenementen die in
aanmerking komen voor ondersteuning én een aanvraag bij de
stichting indienen;
• De basisbijdrage wordt aangevuld met een maximale bijdrage per
ingeschreven deelnemer aan atletiekonderdelen van een evenement;
• Evenementen met een bijzondere regionale, dan wel nationale
uitstraling en toegevoegde waarde voor de atletiek in Limburg
kunnen een aanvullende toelage aanvragen. Indicaties voor het
vorenstaande zijn onder meer het verkrijgen van een nationale of
regionale status van de Atletiekunie of de organisatie van provinciale
of nationale kampioenschappen.

max. € 2.500 max. € 2.500

max. € 2.500
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#04 - EVENEMENTEN (3)

Categorie 2:
Randvoorwaarden voor exploitatiebijdrage:
Evenementen die niet aan alle vorenstaande voorwaarden voldoen, kunnen
desondanks een (beperktere) bijdrage van de stichting ontvangen. Het
evenement moet voldoen aan de criteria 1 tot en met 3, 6 en 8 én het moet
zijn gebaseerd op een innovatief idee.

evenement”) wordt verder te allen tijde maximale bijdrage van € 1.000
verstrekt. Evenementen met meer dan 1.000 deelnemers (“categorie
2 – groot evenement”) kunnen een maximale bijdrage van € 2.500 van de
stichting ontvangen.

De stichting heeft tot uitgangspunt genomen dat zij steeds voor ten
hoogste 20% in de kosten van een evenement bijdraagt en dat een
evenementen dus minimaal 80% van de kosten draagt. De daadwerkelijke
bijdrage in categorie 2 bedraagt dan ook maximaal 20% van de in
de begroting opgenomen uitgaveposten. Aan evenementen met een
ingeschreven deelnemersaantal van maximaal 1.000 (“categorie 2 – klein

Álle organisatoren dienen na afloop van hun evenement (financieel)
verantwoording af te leggen aan de stichting. Deze verantwoording bestaat
ten minste uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting op de
demografie van de deelnemers. De stichting toetst aan de hand van deze
documenten of aan de gestelde randvoorwaarden is voldaan. Tevens zal zij
bij een nieuwe aanvraag met de ontvangen gegevens rekening houden.

BEOOGD RESULTAAT EN SUBSIDIEVRAAG 2021
In het jaar 2021 stelt Limburg Athletics+ zich het volgende ten doel:
• er zijn evenementen ondersteund en gefaciliteerd op basis van de geformuleerde randvoorwaarden
• breedtesporters, talenten en topsporters zijn gestimuleerd om meer en beter te bewegen door deel te nemen aan evenementen
• Limburg Athletics+ heeft bijgedragen aan het creëren van gezonde begrotingen van evenementen
22
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#04 - EVENEMENTEN (4)
Het corona-effect
In 2020 hebben vijf van de zes ondersteunde evenementen ten gevolge van de opgelegde beperkingen ter indamming van de uitbraak
van het coronavirus niet plaatsgevonden. Dit is een uitzonderlijke situatie die maatwerk vergt en de stichting neemt hierin ook haar
verantwoordelijkheid. In dat kader heeft contact plaatsgevonden met de provincie Limburg over het provinciale beleid(-skader) dat te dien
aanzien wordt gehanteerd. Geconstateerd is dat het zinvol is om als samenwerkingspartners dezelfde lijn te volgen die echter nog niet
volledig is uitgekristalliseerd. Het devies op dit moment is “(blijven) subsidiëren, tenzij”, waarbij aldus de mogelijkheid wordt opengelaten
om een verstrekte bijdrage (gedeeltelijk) terug te vorderen indien daartoe concrete aanleiding wordt gegeven.
Aan de evenementen die een bijdrage hebben ontvangen maar die niet hebben plaatsgevonden, is daarom gevraagd verantwoording af
te leggen over de besteding van de ontvangen bijdrage. Onder meer dienden de evenementen te beschrijven én te onderbouwen welke
invloed de maatregelen op (de financiën van) het evenement hebben gehad en in welk stadium van de voorbereidingen het evenement met
de maatregelen is geconfronteerd. De stichting heeft organisatoren tevens verzocht om de verantwoording te voorzien van (financiële)
gegevens waaruit de stichting kan opmaken waaraan de verstrekte bijdrage is besteed. Aan de hand van die gegevens heeft de stichting
(onder meer) getoetst of organisatoren op een verantwoorde wijze met de bijdrage zijn omgegaan en of ernaar is gestreefd onnodige kosten
zoveel als mogelijk te beperken. Daarbij is ieder evenement afzonderlijk beoordeeld, onder andere voor wat betreft het moment waarop
bepaalde uitgaven zijn gedaan ten opzichte van de (progressie in de) coronamaatregelen. Van 1 evenement is de bijdrage teruggevraagd.
In 2021 zal Limburg Athletics+ dezelfde werkwijze moeten hanteren. Aan aanvragers zal de stichting wel mededelen dat de beoordeling van
de ingediende aanvraag wordt uitgesteld totdat er meer zicht is op de duur en intensiteit van de huidige overheidsmaatregelen. De bijdrage
zal in 2021 pas worden verstrekt indien duidelijk is dat het evenement ‘gewoon’ doorgang kan vinden.
Besteding (mogelijke) subsidie in 2021
Op dit moment kan niet volledig worden ingeschat hoeveel evenementen in 2021 kunnen en zullen plaatsvinden. De stichting zal de
ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen. In het kader van de subsidievraag zal bij gebrek aan concrete uitgangspunten en data
worden uitgegaan van de begroting 2020 (met inachtneming van de daadwerkelijke aanvragen), verminderd met de niet-gespendeerde
subsidie van 2020. De stichting gaat er namelijk van uit dat organisatoren van evenementen zullen inspelen op de veranderde kaders die
nieuwe en innovatieve ideeën stimuleren.
Door deze onzekerheid kan ook niet nauwkeurig worden ingeschat hoeveel bijdragen de stichting in 2021 zal verstrekken. Reden waarom
Limburg Athletics+ de provincie Limburg verzoekt om in haar (subsidie)beschikking concreet aan te geven welk bedrag zij toekent voor de
ondersteuning van evenementen in 2021. Op die manier kan op eenvoudiger wijze verantwoording worden afgelegd over de besteding van
het (mogelijk) te ontvangen subsidiebedrag.
Uitgaande van een (globale) subsidiëring van ongeveer 68% van de begrote uitgaven van de stichting kan worden betoogd dat het onderdeel
evenement met een bedrag van circa EUR 65.000, - wordt ondersteund. Van dat subsidiebedrag is vooralsnog slechts 50% aangewend en de
verwachting is dat dit percentage in 2020 niet meer noemenswaardig zal stijgen. Het is evident dat de stichting in 2020 (wezenlijk) minder
bijdragen zal verstrekken dan in 2018 en 2019. De stichting zal hiermee rekening houden bij de subsidievraag voor het jaar 2021.
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