
 

Voorwaarden Sport en Beweegsubsidie 2022 

 
Aanvragen voor een bijdrage van de Hersenstichting kunnen door middel van een 
aanvraagformulier digitaal worden ingediend (via een vast format).   
 
De regeling gaat open op 15 september 2022.  
 
Er is een budget van 100.000 euro beschikbaar. Er kan een bedrag van maximaal 
€5.000 (inclusief BTW) worden aangevraagd en als er twee organisaties samen een 
aanvraag doen kan er maximaal €10.000 aangevraagd worden.  
 

• Stuur je aanvraag voor je project uiterlijk 8 november 2022 op.    
• In december wordt de toezegging bekend gemaakt.  

 
Een afvaardiging van medewerkers Hersenstichting zal de aanvraag beoordelen. 
De Hersenstichting zal een selectie maken op basis van onderstaande 
voorwaarden.  
 
Voorwaarden en spelregels 
 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Hersenstichting gelden de 
volgende voorwaarden:   
 

1. De aanvrager:  
• Is een (informele) vereniging, coöperatie, stichting, overheidsinstelling of 

bedrijf; en  
• Staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; 

en  
• Heeft een maatschappelijk of sociaal doel en streeft geen politieke of 

religieuze doelstellingen na;   
• Kan ook worden gevormd door meerdere organisaties die hun krachten 

willen bundelen om meer impact te genereren. Hiervoor is een 
ondertekende intentieverklaring van het samenwerkingsverband nodig. 
 

2. Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd: 
• Richt zich op het in beweging krijgen én houden van mensen met een 

hersenaandoening door het sport- en beweegaanbod op te zetten, te versterken, 
verbeteren en/of vernieuwen; en  

• Zet zich in op het aansluiten van vraag en aanbod:  
§ Vraag gestuurd: richt zich (voornamelijk) op het bereiken van mensen met een 

hersenaandoening. De behoeften en mogelijkheden van de doelgroep staat 
voorop;  

§ Aanbod gedreven: er wordt lokaal en/of regionaal zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van bestaande samenwerkingen.  
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• Richt zich op het verhogen van de sport/beweeg deelname;  
• Geeft de doelgroep, indien nodig, gekwalificeerde begeleiding met kennis van/ervaring 

met de doelgroep. 
 

3. Het project mag niet: 
• Ten gunste komen van een individu;  
• Enkel en alleen bestaan uit de volledig bekostiging van (hulp)middelen of scholing, zoals 

een duofiets of een opleiding; 
 

4. Wat betreft draagvlak: 
• Is er aantoonbaar behoefte vanuit de doelgroep voor het voorgestelde project in de 

regio;  
• Is er binnen de organisatie/instelling de intentie om het project op lange(re) termijn te 

borgen en op te nemen in het aanbod; en  
• Zijn er drie relevante referenties (namen) vanuit de doelgroep, mantelzorgers en/of 

professionals (maximaal één professional als referent) die het project onderschrijven. 
 

5. Het plan voldoet ook aan de volgende criteria: 
• De aangevraagde bijdrage bedraagt maximaal € 5.000,00 (inclusief BTW) per aanvraag;    

o Als er twee organisaties samen een aanvraag doen kan er maximaal € 10.000,- 
aangevraagd worden.   

o De organisatie die de subsidie ontvangt is zelf verantwoordelijk voor de fiscale 
en administratieve verplichtingen in verband met de subsidie.   

• Daar waar drie of meer organisaties willen samenwerken: neem dan met ons contact op 
om te bespreken hoe we de samenwerking kunnen vormgeven;  

• Er is een concreet plan voor de financiering van het project:  
o Maximaal 25% van de begroting is voor de aanschaf van hulpmiddelen, 

materiaal of noodzakelijke aanpassingen die benodigd zijn voor de uitvoer van 
het project en/of om drempels weg te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een traplift 
of aanpassingen op het gebied van prikkelvriendelijkheid (bv. dimmen van licht 
of geluid) of aanpassingen aan een sportrolstoel.   

o Deze subsidie mag een deelfinanciering zijn.  
• Er is een tijdspad/planning beschreven met concrete stappen;  
• Er is specifieke aandacht voor de communicatie om vraag en aanbod goed te matchen;  
• Er is aandacht voor het borgen en/of opnemen in het vaste aanbod van het 

project/activiteit in de toekomst;  
• Het project is binnen 12 maanden na toekenning van de subsidie toegankelijk voor de 

doelgroep;   
• De bijdrage kan maximaal 2 jaar aan dezelfde organisatie (of bundeling van 

organisaties) worden toegekend;   
• De bijdrage komt ten goede aan een project en is niet bedoeld om (structurele) 

exploitatiekosten of lopende schulden of juridische zaken van de organisatie te dekken 
of af te wikkelen;    
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Hoe gaat het verder nadat je subsidie hebt aangevraagd? 
 
Na ontvangst van de aanvraag beslist de Hersenstichting over toekenning van de subsidie. De 
Hersenstichting mag besluiten om geen subsidie toe te kennen, ook als een aanvraag aan alle 
voorwaarden voldoet.   
 
Als de Hersenstichting positief besluit over een subsidieaanvraag, stuurt zij een voorlopige 
toekenning aan de aanvrager. In de voorlopige toekenning kan de Hersenstichting aanvullende 
voorwaarden stellen.   
 
Vervolgens sluiten de Hersenstichting en de penvoerder van de subsidieaanvraag een 
subsidieovereenkomst. Deze regelt de voorwaarden waaronder de subsidie wordt uitbetaald. 
De subsidie is pas definitief als beide partijen de subsidieovereenkomst hebben getekend.   
 
De Hersenstichting mag afwijken van de subsidievoorwaarden als daar een goede reden voor 
is.   


