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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 6 juli 2010, nr. 201028579, tot bekendmaking van de
uitvoeringsregeling Topsport
evenementen Noord-Holland 2010.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat het wenselijk is om gelet op
beleidsnotitie topsport 2010-2011 het topsport
klimaat te verhogen door het stimuleren van het
organiseren van meer topsportevenementen of
het organiseren van het binnenhalen van een bid;
Gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 2009;
besluiten vast te stellen de volgende uitvoerings
regeling Topsportevenementen Noord-Holland
2010.

Uitvoeringsregeling topsportevenementen
Noord-Holland 2010
Artikel 1
Onder topsportevenement wordt verstaan een
WK of EK, een NK van de vijf provinciale kern
sporten of een eenmalig grootschalig internatio
naal sportevenement.
Artikel 2
Subsidie kan worden verstrekt voor:
a	het organiseren van topsportevenementen,
en
b	het organiseren van een bid voor het binnen
halen van topsportevenementen in NoordHolland.
Artikel 3
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan
gemeenten, sportverenigingen of sportbonden.
Artikel 4
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
a	het geen door het NOC*NSF erkende sport
betreft;
b	de tak van sport niet aangesloten is bij
NOC*NSF;
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c	het te organiseren evenement niet voor
1 januari 2012 plaats vindt;
d	het bid niet uitgebracht wordt voor 1 januari
2012;
e	het bid voor het betreffende evenement uit
gebracht mag worden na 1 januari 2012;
f	het te organiseren evenement geen mogelijk
heden biedt voor koppeling met breedtesport
of gehandicaptensport;
g	de activiteit naar ons oordeel financieel
onhaalbaar is;
h	wij in voorgaande jaren hetzelfde evenement
of een andere editie van het evenement
hebben gesubsidieerd.
Artikel 5
1	Een aanvraag om subsidie dient door ons te
zijn ontvangen voordat met de activiteit is
begonnen.
2	Een aanvraag om vaststelling van de subsidie
dient binnen 13 weken na afloop van het
evenement of na het uitbrengen van het bid
door ons te zijn ontvangen.
3	Wij beslissen binnen 10 weken op in de in de
eerste twee leden genoemde aanvragen.
Artikel 6
De subsidie bedraagt 15% van de door ons nood
zakelijk geachte kosten met een maximum van
€ 50.000,–.
Artikel 7
Wij stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.
Artikel 8
Aanvragen worden behandeld op volgorde van
ontvangst. Wanneer een 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 aan
gevuld.
Artikel 9
De subsidieontvanger is verplicht het evenement
voor 1 januari 2012 te houden of het bid voor
1 januari 2012 te hebben uitgebracht.
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Artikel 10
Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met
ingang van de dag na de datum van uitgifte van
het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 11
Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als
Uitvoeringsregeling topsportevenementen NoordHolland 2010.
Artikel 12
Deze uitvoeringsregeling vervalt op 1 oktober 2011.
Haarlem, 6 juli 2010.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Mw. E. Post, voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 8 juli 2010.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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