
 
 

Overzicht wijzigingen Subsidieregeling voor sportgoederen met levensduur van tenminste 10 jaar 

Artikel Subsidieregeling 
Nieuw 

Artikel huidige 
Subsidieregeling 

Aard wijziging Afwijkingen Subsidieregeling nieuw 

- 
 
 

De artikelen: 
- 1, lid a (2&3); 
- 3; 
- 4.2, 4.5, 4.6 en 4.7; 
- 5 
- 6.1 en 6.3; 
- 9.1; 
- 11. 

Alle artikelen, leden en subs die betrekking 
hebben op stichtingskosten, zijn geschrapt.  

De nieuwe Subsidieregeling biedt – in 
tegenstelling tot de huidige regeling – 
geen ruimte meer voor stichtingskosten, 
maar alleen nog voor sportgoederen met 
een levensduur van tenminste 10 jaar. 1 

Citeertitel regeling Citeertitel regeling Verwijderen van termen die betrekking 
hebben op stichtingskosten. Daarbij 
vervangen term ‘duurzaam’ voor 
‘sportgoederen met een levensduur van 
tenminste 10 jaar’.  

De term ‘duurzaam’ wekte veel verwarring 
bij aanvragende partijen, omdat het de 
verwachting wekt dat het hier om 
aanpassingen m.b.t. het klimaat of CO2-
uitstoot zou moeten gaan. De benoeming 
van de minieme levensduur van de 
sportgoederen geeft direct aan waar de 
term in de regeling voor is bedoeld.  

Artikel 4, lid 1 
 
 

Artikel 3.1, sub c Toevoeging ‘in gebruikname’ (…van 
sportgoederen) 

Opgenomen zodat ook evt. aanleg of 
bevestiging van een sportgoed onder de 
regeling valt.  

Artikel 5 en 11 
 
 

Artikel 8, 6.4, 4.2 Jaarlijks subsidieplafond opgenomen voor 
zowel het totaal aantal aanvragen als 
maximum bedrag per vereniging per jaar.  

Er is een vast bedrag vastgesteld dat per 
vereniging per jaar kan worden 
aangevraagd.  
Artikel 8.2 van de huidige regeling is 
verplaatst naar artikel 9 (9.1) in de nieuwe 
regeling.  

                                                           
1 Voor een toelichting; zie annotatie 



 
 

Artikel Subsidieregeling 
Nieuw 

Artikel huidige 
Subsidieregeling 

Aard wijziging Afwijkingen Subsidieregeling nieuw 

-  De artikelen: 
- 4.1; 
- 5; 
- 7.1. 

Alle artikelen, leden en subs die betrekking 
hebben op de inzet van de adviescommissie, 
zijn geschrapt. 

Binnen de nieuwe Subsidieregeling wordt 
– in tegenstelling tot de huidige regeling – 
niet meer gewerkt met een 
adviescommissie voor de beoordeling van 
de aanvragen. 2 

Artikel 7.3 en 7.4 Artikel 5.4 Toegevoegd: 
- Aanvraagtermijn maximaal 4 

maanden na aankoop; 
- Overleggen van betalingsbewijs 

Ingevoegd om aanvraag te 
vereenvoudigen én ervoor te zorgen dat er 
alleen wordt vergoed op basis van een 
betalingsbewijs (en niet bijv. een offerte). 
Zo kan worden gecheckt of de organisatie 
daadwerkelijk 2/3e deel van de 
daadwerkelijke kosten draagt.  

Artikel 9 Artikelen 5 (5.4), 8.2 Samenvoeging van 2 leden uit huidige 
regeling 

Nieuwe formulering over 
beoordelingscriteria/verdeelregels. Flink 
vereenvoudigd door schrappen 
adviescommissie en stichtingskosten en 
instellen maximum subsidiebedrag per 
vereniging. 

Artikel 12  Artikel 10  Omdat er geen sprake meer is van 
stichtingskosten is het oude artikel over 
vervreemding/bezwaring niet meer van 
toepassing. Wel is in artikel 12 van de 
nieuwe subsidieregeling opgenomen dat 
de aangeschafte goederen voor een 
periode van 10 jaar ten goede moeten 
komen aan de amateursport in Haarlem.   

 

                                                           
2 Voor een toelichting; zie annotatie 


