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UITLEG EN AANVRAAGFORMULIER

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE EVENTS 2022
Stichting Limburg Athletics+ (LA+) juicht waardevolle en/of kansrijke atletiek- en loopevenementen van harte toe. In de ambitie om
zoveel mogelijk doelgroepen in Limburg te laten bewegen spelen ook varianten van de traditionele atletiek (zoals sportief wandelen en
obstacle runs) die een meer vernieuwend karakter hebben hier een steeds grotere rol in. Daarnaast stimuleert LA+ ook de verbreding
van bestaande evenementen met breedtesportactiviteiten (bijv. met Athletics Champs) met en rondom scholen en verenigingen. De
bestaande regeling “bijdrage evenementen” van LA+ voorziet niet in financiële ondersteuning op dergelijke events. Via deze nieuwe
stimuleringsregeling “vernieuwende events 2022” wil LA+ ook die activiteiten en evenementen helpen ondersteunen die dergelijke
kansen helpen verzilveren om meer doelgroepen in beweging te brengen.
Naast het bevorderen van onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking beseft LA+ dat soms ook een laatste financiële zetje in de
rug nodig is. LA+ streeft daarbij naar duurzame ondersteuning; oftewel het toewerken richting minder/geen financiële afhankelijkheid
van LA+ in de toekomst, richt haar eigen inzet daarop en verwacht van organisatoren hetzelfde. Met het oog op minder/geen financiële
afhankelijkheid zal in 2023 een aanscherping van het leveren van bijdragen voor evenementen plaatsvinden.
Organisatoren van evenementen kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage doen, die wordt getoetst aan het strategisch plan
2021-2025 (november 2020), aan het werkplan voor het jaar 2022 van de stichting Limburg Athletics+ (“LA+”), alsmede aan overige
relevante wet- en regelgeving. Alle genoemde documenten zijn te vinden op de website van LA+ (www.limburgathleticsplus.com). Op
verzoek sturen wij je de genoemde documenten per e-mail.

STAPPEN VÓÓR AANVRAAG
Stap 1: CHECKLIST BIJDRAGE EN CATEGORIE BEPALEN
Aan de hand van een checklist controleer je of je evenement in aanmerking komt voor een bijdrage van LA+ en in welke van de twee
categorieën deze valt. Indien je in aanmerking komt, volg dan de volgende stappen. Het bestuur van Limburg Athletics+ beoordeelt je
aanvraag, waarbij een eventuele toekenning mede afhankelijk is van de resterende beschikbare middelen voor dat kalenderjaar.
Stap 2: AANVRAAGFORMULIER INVULLEN
Print het formulier uit na het digitaal invullen en onderteken het met handtekening(en) van de tekenbevoegde(n).
Stap 3: AANVRAAGFORMULIER INSTUREN
Het formulier moet minimaal 4 weken (20 werkdagen) voorafgaand aan het evenement ingediend en ontvangen zijn. Aanvragen die te
laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Dit formulier kunt u vrijwel volledig digitaal invullen. Scan het volledige
ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (met gevraagde bijlagen) en retourneer deze per e-mail aan:
info@limburgathleticsplus.com. Op de volgende pagina vindt u achtereenvolgend de checklist en het aanvraagformulier.
Stap 4: VERANTWOORDING INSTUREN
Bij toekenning van een bijdrage wordt de basisbijdrage als voorschot uitbetaald. Een eventuele extra toelage wordt ter beoordeling van
het bestuur verstrekt aan de hand van een daartoe onderbouwd verzoek. Het bestuur verwacht achteraf een eindverantwoording, op
basis waarvan de bijdrage per ingeschreven deelnemer na afloop wordt uitbetaald, indien in voldoende mate voldaan is aan de
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verwachtingen. Download het format “eindverantwoording evenement – bijdrage LA+” via de website van LA+ voor instructies en de
van jullie gevraagde acties/informatie. Let op: bekijk deze info voorafgaand aan het evenement, zodat aan de juiste
verantwoordingseisen voldaan kan worden.
Let op: tot één evenement behoren alle activiteiten die binnen één maand voor en of na het hoofdevenement plaatsvinden. Indien dit
van toepassing is voor je aanvraag, maak dit dan duidelijk in de omschrijving en onderbouwing.

CHECKLIST
Checklist Bijdrage 2022
ja

nee

1. Het evenement vindt voor minstens 80% plaats in (Nederlands) Limburg
2. Zowel start als finish van de activiteit of het evenement zijn in (Nederlands) Limburg
3. De aanvrager is gevestigd in (Nederlands) Limburg
Het evenement toont aan dat het toegevoegde waarde heeft voor de diverse doelgroepen
4. breedtesporters, talenten en topsporters
5. De aanvrager zorgt zelf voor minimaal 80% van de benodigde financiële middelen
Indien je alle voorgaande vragen met “ja” hebt beantwoord, kun je verdergaan met de checklist. Voordat je de aanvraag verder invult,
wordt aan de hand van onderstaande checklist bepaald tot welke categorie (1 of 2) je evenement behoort.
Indien je niet alle voorgaande vragen met “ja” heeft beantwoord, dan komt je evenement helaas niet in aanmerking voor een bijdrage
van LA+. Je hoeft het aanvraagformulier dus niet verder in te vullen. Heb je een evenement met bovenlokale waarde? Wellicht kom je
wel in aanmerking voor deze ondersteuning: https://www.limburg.nl/@5095/subsidie-bovenlokale/. De aanvraag mag niet in
combinatie met een aanvraag bij LA+ plaatsvinden.

Checklist categorie 1 (2022)
ja
a.

b.
c.

nee

Het evenement is aangesloten bij de Atletiekunie (bijvoorbeeld d.m.v. buitengewoon
lidmaatschap) ofwel de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) ofwel Nederlandse
Obstakel Sport Federatie (NOSF)
Het evenement is in het bezit van een gemeentelijke vergunning én gemeentelijke
subsidiëring (vergunning- en of besluitnummer moet worden vermeld)
Het evenement heeft ten minstens 1.000 (ingeschreven) deelnemers op één of
meerdere atletiekdisciplines

Hoe weet je of je evenement in categorie 1 valt?
Kun je alles met “ja” beantwoorden? Dan val je in categorie 1.
Indien er coronamaatregelen of andere maatregelen vanuit het ministerie, gemeente of atletiekunie/NOC-NSF van toepassing zijn ten
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tijde van je evenement die het aantal deelnemers beperken (maximaal aantal deelnemers van overheidswege) of volledig onmogelijk
maken (virtueel event), dan hoef je niet aan criterium c te voldoen, mits je aantoont dat je in voorgaande edities ruim 1000
deelnemers had. Mits je de overige vragen dan met ‘ja’ hebt beantwoord, dan komt je evenement toch voor een bijdrage in categorie 1
in aanmerking.
Daarnaast hoeven (alleen) virtuele evenementen (die als noodgedwongen vervanger van een normaliter fysiek evenement
plaatsvinden) in 2022 niet te voldoen aan criterium b (in het bezit zijn van een gemeentelijke vergunning). Indien de overige vragen
met ‘ja’ zijn beantwoord, komt het evenement in 2022 toch voor een bijdrage in categorie 1 in aanmerking.
Heb je alle vragen uit de ‘checklist bijdrage’ met “ja” beantwoord maar niet die in ‘checklist categorie 1’? Dan komt je evenement in
aanmerking voor een bijdrage in categorie 2. Ga dan door met het invullen van het aanvraagformulier.
Ter informatie: evenementen in categorie 2 met minder dan 1.000 ingeschreven deelnemers op alle atletiekonderdelen van het
evenement worden aangemerkt als “klein evenement”. Evenementen in categorie 2 met meer dan 1.000 deelnemers worden
aangemerkt als “groot evenement”.
Let op: bijdragen zijn steeds beperkt tot maximaal 20% van de (begrote) kosten van het evenement (zie criterium 5).

AANVRAAG BIJDRAGE 2022
Naam aanvrager:
Rechtsvorm:

BV
Stichting
Vereniging
Anders, nl.

Inschrijfnummer KvK:
Licentienummer AU:
Adres:

Website:
IBAN:
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Contactpersoon:
Functie contactpersoon:
Telefonisch bereikbaar op nummer:
E-mailadres contactpersoon:

Evenementnaam:

Gemeentelijke info:
- Gemeente waar het evenement
(hoofdzakelijk) plaatsvindt
- vergunning- en/of besluitnummer
- subsidie en/of besluitnummer (in geval van
categorie 1)

Periode waarin het evenement plaatsvindt:

Categorie (omcirkel de juiste categorie):

Wandelen

Obstacle Run

Athletics Champs

Overige, namelijk

Onderbouwing op basis van ondersteuningscriteria:
Criterium:
Het evenement vindt voor minstens
80% plaats in (Nederlands) Limburg
Zowel start als finish van de activiteit of
evenement zijn in (Nederlands) Limburg
De aanvrager is gevestigd in
(Nederlands) Limburg
Het evenement toont aan dat het
toegevoegde waarde heeft voor de

Onderbouwing organisator:

Locatie start:
Locatie finish:
Vestigingsplaats organisator:
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doelgroepen talenten, topsporters én
breedtesporters
De aanvrager zorgt zelf voor minimaal
80% van de benodigde financiële
middelen
Het evenement heeft ten minstens
1.000 (ingeschreven) deelnemers op
één of meerdere atletiekdisciplines
(* =invullen indien mogelijk)

Voeg als bijlage een begroting toe met de totale én gespecificeerde (begrote)
inkomsten en uitgaven.
Totaal aantal (ingeschreven/verwachte) deelnemers (verplicht): …………..
Aantal deelnemers recreanten jeugd tot 12 jaar*: …………..
Aantal deelnemers recreanten jeugd 12 tot 18 jaar*: …………..
Aantal deelnemers recreanten volwassenen tot 50 jaar*: …………..
Aantal deelnemers recreanten volwassenen vanaf 50 jaar*: …………..
Aantal deelnemers bijzondere doelgroepen (bijv. Frame Runners)*: …………..
Aantal deelnemers wedstrijdatleten jeugd*: …………..
Aantal deelnemers wedstrijdatleten volwassenen*: …………..

Optioneel:
Indien je van mening bent dat je
evenement in aanmerking komt voor
een aanvullende toelage, voorzie dat
standpunt van een toelichting
Datum:
Plaats:
Ondertekening:
Verplicht:
Naam vertegenwoordiger 1:

Optioneel:
Naam vertegenwoordiger 2:

Functie:

Functie:

Handtekening:

Handtekening:

Is de aanvraag rechtsgeldig ondertekend? Dat wil zeggen dat degene(n) die zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel bevoegd
is (zijn) de organisatie te vertegenwoordigen, de aanvraag met zijn (hun) voor- en achternaam en handtekening dient (dienen) te ondertekenen.
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