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TOELICHTING – STIMULERINGSREGELING FRAME RUNNING 

STICHTING LIMBURG ATHLETICS+ 
 
Frame Running 
Vanuit atletiek, de “moeder der sporten”, zijn meer mogelijkheden ontstaan voor sporters met een uitdaging, waardoor een grote stap gezet is 
naar inclusief sporten. Naast Limburg Athletics+ steunt Frame Running Nederland dat gedachtengoed volledig. Het is de organisatie die zich 
richt op een brede inzet en gebruik van Frame Runners (voorheen: RaceRunners) en daar partners bij zoekt. Deze organisatie verzorgt 
trainingen voor trainers/begeleiders i.s.m. de Atletiekunie. 
 
Ambitie en impuls Limburg Athletics+ 
Limburg Athletics+ streeft ernaar om in partnerschap met Frame Running Nederland, het platform Iedereen Kan Sporten (IKS) en Stichting het 
Gehandicapte Kind (SGK), te komen tot meer inclusieve sportbeoefening en deze op de Limburgse kaart te zetten. Dat doet LA+ door het 
verstrekken van een eenmalige impulsbijdrage aan atletiekverenigingen die ‘Frame Running’ als tak van sport in hun vereniging hebben 
opgenomen èn geborgd.  
 
De impulsbijdrage ziet er als volgt uit, zulks ter beoordeling van het Stichtingsbestuur van Limburg Athletics+: 

1. Impulsbijdrage voor de aanschaf (€1.000)  
De atletiekvereniging toont aan dat het Frame Running als sporttak van de vereniging kan borgen. Hiermee kan eerst 
geëxperimenteerd worden door de inzet van en samenwerking te zoeken met SGK of IKS. Deze organisaties stellen mogelijkheden ter 
beschikking om Frame Runners uit te proberen. Zij beoordelen tevens of in voldoende mate de training met de doelgroep geborgd is. 
Een cursus bij de Atletiekunie is hiervoor nodig. Voor de aanschaf van Frame Runners kan SGK een bijdrage verstrekken voor initiële 
aanschaf. Indien deze aanschaf door SGK is bevestigd legt LA+ de laatste €1.000 aan impulsbijdrage in voor de aanschaf.  
 
Dan wel; 
 
2. Waarderingsbijdrage (€1.000)  
Indien de atletiekvereniging vóór 1 januari 2021 (zijnde de inwerkingtreding van deze regeling) reeds Frame Runners heef 
aangeschaft en binnen de vereniging gezorgd heeft voor een adequate borging van deze sporttak, dan kan een waarderingsbijdrage 
van €1.000 worden verstrekt. Ook deze bijdrage is éénmalig. 
De vereniging kan voor een waarderingsbijdrage in aanmerking komen indien zij binnen hun sportregio vóór 1 januari 2021 de 
promotie van deze sporttak tot stand heeft gebracht. Deze bijdrage wordt toegekend voor de opstartkosten en promotie van Frame 
Running voor meerdere leeftijdscategorieën/doelgroepen in hun vereniging en het ter beschikking stellen van Frame Running. 
 
3. Vergoeding voor kwalitatief verbeteren training en begeleiding 
Training en begeleiding wordt onder dezelfde voorwaarden vergoed die gelden voor het kwalitatief verbeteren van het kader van 
atletiekverenigingen. De opleiding moet worden gevolgd in samenwerking met de Atletiekunie en Frame Running Nederland. 

Aan de slag? 
Neem de volgende stappen als je enthousiast bent geworden: 

Stap 1. Aanmelden bij SGK of IKS 
Nieuwe verenigingen die aan de slag willen gaan met Frame Runners kunnen zich aanmelden bij SGK of IKS om hulp te krijgen bij 
eerste experimenten en de inzet van specifieke kennis/ervaring. Door deze aanmelding worden verenigingen ondersteund in het tot 
ontwikkeling brengen en borgen van Frame Running in hun vereniging;  
 
Stap 2. Aanvraag bij SGK 
Voor de aanschaf van een Frame Runner (bij voldoende belangstelling en opgeleide kennis) kan een aanvraag worden gedaan bij 
Stichting Gehandicapte Kind (SGK). Indien SGK akkoord gaat én voldoende middelen beschikbaar zijn voor de aanschaf van een Frame 
Runner kan een aanvraag bij Limburg Athletics+ gedaan worden (stap 3). 
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Stap 3. Aanvraag bij Limburg Athletics+ 
De aanvraag voor een eenmalige bijdrage van €1.000 wordt door het bestuur van Limburg Athletics+ beoordeeld, mede afhankelijk van 
de resterende beschikbare middelen voor dat kalenderjaar. In geval van toekenning gaat het om een eenmalig bedrag voor de looptijd 
van het vigerend strategisch plan / meerjarenprogramma Limburg Athletics+ 2021-2025; 
 
Stap 4. Verwijzing opnemen naar ondersteuning Limburg Athletics+ 
Verenigingen vermelden in hun publicaties (bijvoorbeeld in nieuwsbrieven, op hun website en op social media) expliciet dat een 
bijdrage van Limburg Athletics+ is ontvangen voor de aanschaf van Frame Runners. 

 
Deze regeling komt te vervallen zodra SGK en IKS geen middelen meer beschikbaar kunnen stellen voor de aanschaf van en het experimenteren 
met Frame Running. 
 
Vragen stellen of een aanvraag doen? 
Stuur een email naar info@limburgathleticsplus.com met de gevraagde informatie (zoals hierboven beschreven) om een aanvraag in te dienen. 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze stimuleringsregeling? Onze contactgegevens vindt u op onze website. 

mailto:info@limburgathleticsplus.com
http://www.limburgathleticsplus.com/

