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STICHTING LIMBURG ATHLETICS+
Limburg Athletics+ heeft in 2019 een aanvraagmethode “evenementen” ontwikkeld, aan de hand waarvan in 2019 en in
2020 alle aanvragen zijn ingediend en beoordeeld. 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. Uit deze verantwoording kunnen we ook afleiden of
financiële ondersteuning van een evenement (nog) noodzakelijk is.
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. Evenementen dienen zichzelf én eventuele tegenvallende
resultaten in beginsel zelf te dragen.
De huidige ‘coronarealiteit’ heeft er echter voor gezorgd dat Limburg Athletics+ waar nodig en mogelijk soepel(er) omgaat
met de beoordeling van aanvragen en van financiële verantwoordingen. Om organisatoren ook in 2021 te stimuleren
verantwoorde en veilige evenementen te organiseren, heeft het bestuur van Limburg Athletics+ de volgende besluiten
genomen:
•
•

evenementen in beide categorieën kunnen in 2021 op de gebruikelijke wijze (via een aanvraagformulier) een
aanvraag voor een bijdrage indienen
evenementen in categorie 1 hoeven in 2021 niet aan criterium d (minimaal 1.000 deelnemers) van de checklist
categorie 1 (2021) te voldoen. Indien alle overige vragen met ‘ja’ zijn beantwoord, komt het evenement in 2021
toch voor een bijdrage in categorie 1 in aanmerking

•

daarnaast hoeven virtuele evenementen in 2021 niet te voldoen aan criterium b (in het bezit zijn van een
gemeentelijke vergunning). Indien alle overige vragen met ‘ja’ zijn beantwoord, komt het evenement in 2021
toch voor een bijdrage in categorie 1 in aanmerking

•

indien Limburg Athletics+ een evenement ondersteunt, zullen de basisbijdrage en een eventuele aanvullende
toelage als voorschot worden uitbetaald. De bijdrage per ingeschreven deelnemer wordt na afloop van het
evenement vastgesteld en uitbetaald
in 2021 wordt niet gewerkt (zoals in voorgaande jaren wél het geval was) met een maximale afwijking van 20%
van de bijdrage in het voorafgaande jaar.

•
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Let op: Limburg Athletics+ zal in 2021 blijven toetsen aan criterium e van de checklist categorie 1 (2021): evenementen
moeten te allen tijde zelf 80% van de kosten van het evenement dragen. De bijdrage van Limburg Athletics+ zal daarom
nooit meer bedragen dan 20% van de totale kosten.

Aan alle evenementen die een bijdrage ontvangen, zal wederom worden gevraagd verantwoording af te leggen over de
besteding van de ontvangen bijdrage. Onder meer dienen evenementen te beschrijven én te onderbouwen of en zo ja,
welke invloed de coronamaatregelen op (de financiën van) het evenement hebben gehad. Organisatoren worden tevens
verzocht de verantwoording te voorzien van (financiële) gegevens waaruit Limburg Athletics+ kan opmaken waaraan de
verstrekte bijdrage is besteed. Aan de hand van die gegevens toetst Limburg Athletics+ (onder meer) of organisatoren op
een verantwoorde wijze met de bijdrage zijn omgegaan en of ernaar is gestreefd onnodige kosten zoveel als mogelijk te
beperken. Bijdragen kunnen (gedeeltelijk) worden teruggevraagd.
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