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Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 6 januari 2009,  
nr. 2008-68272 tot bekendmaking van 
de Uitvoeringsregeling Jeugdsportfonds 
Noord-Holland 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 6 januari 2009, onder nr. 2008-68272 het 
volgende besluit hebben genomen:

Haarlem, 6 januari 2009. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende dat het gewenst is dat er in Noord-
Holland meer lokale Jeugdsportfondsen worden 
opgericht, en dat het verder gewenst is dat 
kinderen van minder draagkrachtige ouders 
of verzorgers, met een bijzonder sporttalent of 
met een lichamelijke of geestelijke beperking, 
gestimuleerd worden te gaan sporten via de 
Jeugdsportfondsformule;

gelet op artikel 1, derde lid van de Algemene 
subsidieverordening Noord-Holland 2009;

besluiten vast te stellen de volgende 
Uitvoeringsregeling jeugdsportfonds Noord-
Holland 2009

Artikel 1  Begripsomschrijvingen   

In deze regeling wordt verstaan onder:
a �Lokaal�Jeugdsportfonds: een stichting  die tot 

doel heeft om binnen de desbetreffende 
gemeente kinderen van financieel minder 
draagkrachtige ouders of verzorgers in staat 
te stellen een sport te beoefenen;

b  Stichting�Jeugdsportfonds�Noord-Holland: de 
stichting die in de Provincie Noord-Holland 
uitvoering geeft aan de doelstellingen van 
het Jeugdsportfonds;

c  NOC*NSF: het Nederlands Olympisch 
Comité*Nederlandse Sport Federatie, de 
organisatie waarin de georganiseerde sport 
in Nederland is gebundeld;

d  Kinderen: kinderen in de leeftijd tot en met 18 
jaar die woonachtig zijn in Noord-Holland, 
die financieel minder draagkrachtige ouders 
of verzorgers hebben en die een door het 
NOC*NSF goedgekeurde sport beoefenen;

e  Topsporttalent�of�beperking: kwalificaties 
volgens de omschrijvingen van Sportservice 
Noord-Holland, zoals te vinden op de website 
van het Jeugdsportfonds Noord-Holland.

Artikel 2  doelgroep en activiteiten

lid 1
Subsidie kan worden verstrekt aan de Stichting 
Jeugdsportfonds Noord-Holland om kinderen 
met een topsporttalent of een beperking in staat 
te stellen een sport te beoefenen. 

lid 2
Subsidie kan worden verstrekt aan lokale 
Jeugdsportfondsen of Noord-Hollandse 
gemeenten om kinderen in staat te stellen een 
sport te beoefenen. 

Artikel 3  weigeringsgronden
De subsidie bedoeld in artikel 2, tweede lid 
wordt in ieder geval geweigerd indien de 
aanvrager naar ons oordeel onvoldoende heeft 

aangetoond dat hij het gevraagde subsidie-
bedrag uit eigen middelen zal verdubbelen. 

Artikel 4  procedurebepalingen  

lid 1  aanvraag om vaststelling van de subsidie
Een aanvraag om vaststelling van de subsidie 
moet door ons zijn ontvangen binnen 13 weken 
na het tijdstip waarop de activiteiten blijkens de 
verleningsbeschikking moet zijn voltooid doch 
uiterlijk 31 maart 2014.

lid 2  beslissing over subsidieverlening
Wij beslissen over aanvragen om subsidie 
binnen 13 weken na ontvangst van een aanvraag 
daartoe.

lid 3  beslissing over subsidievaststelling
Wij beslissen over aanvragen om vaststelling 
van de subsidie binnen 13 weken na ontvangst 
van de aanvraag daartoe.

Artikel 5  subsidiabele kosten

lid 1
Subsidie wordt verstrekt over de tot en met 
31 december 2013 gemaakte en betaalde sport-
kosten ten behoeve van kinderen, waaronder 
wordt begrepen contributie van een sportclub en 
de eerste sportbenodigdheden.

lid 2
Kosten als bedoeld in het eerste lid zijn 
subsidiabel tot € 500,- per kind met een top-
sporttalent of een beperking, en tot € 250,– per 
overig kind. 

Artikel 6  Berekening van  de subsidie en 
wijze van betalen 

lid 1
De subsidie bedoeld in artikel 2, eerste lid 
bedraagt: 100% van de subsidiabele kosten tot 
een maximum € 40.000,–.

lid 2
De subsidie bedoeld in artikel 2, tweede lid 
bedraagt: 100% van de subsidiabele kosten tot 
een maximum van € 10.000,–.

lid 3
Een subsidie kan per aanvrager slechts één maal 
worden verstrekt gedurende de looptijd van deze 
regeling. 

Artikel 7  subsidieplafond en wijze van 
verdeling 

lid 1
Het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd 
van deze verordening:



3

2009  3
a  € 40.000,– voor de subsidie bedoeld in artikel 

2, eerste lid;
b  € 610.000,– voor de subsidies bedoeld in 

artikel 2, tweede lid.

lid 2
Aanvragen worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens 
artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht 
de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan 
te vullen, geldt als datum van ontvangst van 
de aanvraag de datum waarop de aanvraag is 
aangevuld.

Artikel 8  verplichting
De Stichting Jeugdsportfonds Noord-Holland is 
verplicht om bij de uitvoering van de activiteit 
de omschrijvingen van Sportservice Noord-
Holland inzake kinderen met een topsporttalent 
en kinderen met een beperking te hanteren.

Artikel 9  slotbepalingen

lid 1
Deze regeling treedt in werking op de dag na die 
van publicatie in het provinciaal blad en werkt 
terug tot 1 januari 2009.

lid 2
Deze regeling vervalt op 31 december 2014.  

lid 3
Deze regeling wordt aangehaald als: 
Uitvoeringsregeling jeugdsportfonds Noord-
Holland 2009.

Haarlem,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 14 januari 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.


