Toelichting aanmeldformulier evenementenkalender 2018
Hieronder volgt een toelichting bij het aanmeldformulier voor plaatsing op de
evenementenkalender 2018 van de provincie Gelderland. Let op: dit zijn enkel richtlijnen. Voor
alle specifieke regels, verwijzen we u graag door naar Regels Ruimte voor Gelderland 2016
(paragraaf 6.25 Economische impact –Sportevenementen) en voor een verdere toelichting naar
het Uitvoeringsbeleid Gelderland Sport.

Ad. 1 Wat is de naam van het evenement?
Uw aanmelding kan één evenement betreffen, maar ook een cluster van evenementen. Hier
gaat het om meerdere evenementen die in samenhang met elkaar worden uitgevoerd.

Ad. 3 Waar vindt het evenement plaats?
Het evenement moet (gedeeltelijk) plaatsvinden in Gelderland. U kunt alleen subsidie krijgen
voor het deel van het evenement dat in Gelderland plaatsvindt.

Ad. 4 Tot welke sport behoort het evenement?
Kernsporten
Voor 2018 geldt plaatsing op de kalender alleen voor evenementen van de kernsporten van de
provincie Gelderland. Dit zijn atletiek en wandelsport, hippische sport, judo, tennis, volleybal en
wielersport.
Tweederingskernsporten
Ook evenementen van tweederingskernsporten komen in aanmerking voor plaatsing.
Tweederingskernsporten zijn golf, gymnastiek, handbal, hockey, schaatsen (inclusief skeeleren),
schermen, vrouwenvoetbal, waterpolo en zwemmen. Op het niveau van Nederlands
kampioenschap geldt de voorwaarde dat de accommodatie mede is gefinancierd door de
provincie. Voor de organisatie van Europese- en wereldkampioenschappen geldt deze
voorwaarde niet.

Ad. 5 Tot welke categorie behoort het evenement/de sport?
Het evenement vindt plaats op niveau van minimaal Nederlands kampioenschap of een
vergelijkbaar nationaal of internationaal niveau van de hoogste competitie.
5.1 Bij Nederlands kampioenschappen (niet gericht op volwassenen) moet minimaal één van
de volgende vereisten van toepassing zijn:
• Ten minste 50% van de deelnemers is 21 jaar of jonger.
• Het betreft een kampioenschap waarin bedrijven tegen elkaar uitkomen in één of meer
takken van sport, die op een hoog niveau worden beoefend.
• Het betreft een kampioenschap voor sporters met een beperking (geen verstandelijke
beperking).
5.4 Bij nationale- en internationale wedstrijden op het hoogste competitieniveau geldt als
voorwaarde voor nationale wedstrijden dat deze voor de eerste keer worden georganiseerd
en niet als eenmalig evenement zijn bedoeld.
5.5 Evenementen voor sporters met een verstandelijke beperking
Voor evenementen voor sporters met een verstandelijke beperking geldt dat:
• Het aantal deelnemers meer dan 500 bedraagt.
• Het aantal bezoekers meer dan 500 bedraagt.

•

Er ten minste vier organisaties en/of gemeenten betrokken zijn bij de organisatie.

5.6. Voor alle evenementen voor mensen met een beperking geldt dat vereisten ten aanzien
van de economische impact en de bekostiging van de private middelen niet van toepassing
zijn.
5.7 Zie bij ad 4.
5.8 Het gaat om een evenement van uitzonderlijke aard en omvang en met een grote
economische en maatschappelijke impact. Een dergelijk evenement hoeft niet altijd aan alle
vereisten te voldoen.
5.9 Voor een Europees of Wereldkampioenschap dat buiten Gelderland wordt gehouden en
dat op de Nationale Topevenementenkalender is opgenomen, kan subsidie worden verstrekt
voor de uitvoering van een programma van side events.
Daarbij geldt dat:
•
De organisator (of een andere partij met toestemming van de organisator) de aanvraag
indient.
•
Het programma van side events twee of meer themagebieden (zie hiervoor bij 6.4)
omvat en wordt uitgevoerd in Gelderland.
•
Deze activiteiten zo veel mogelijk worden gespreid over andere Gelderse gemeenten.

Ad. 6 Geef een korte omschrijving van het evenement
6.1 Hoe ziet de organisatie van uw evenement eruit?
Beschrijf de activiteiten en het programma van het evenement.
6.2 Hoeveel deelnemers verwacht u?
Het evenement moet minimaal 3.000 deelnemers en/of bezoekers trekken. Voor evenementen
voor mensen met een verstandelijke beperking geldt dat het aantal deelnemers minimaal 500
en het aantal bezoekers ook minimaal 500 dient te zijn.
6.3 Hoeveel bezoekers verwacht u?
Zie hierboven.
6.4 Bij ieder evenement moet een programma van side events worden georganiseerd dat
activiteiten bevat uit twee of meer themagebieden.
Deze themagebieden zijn: imago & identiteit, gezondheid & vitaliteit, participatie & cohesie,
beleving & ervaring, economie & werk en milieu & innovatie. Verdere toelichting op deze
themagebieden vindt u in het Uitvoeringsbeleid Gelderland sport!
Toelichting programma van side events: side events vergroten de economische en
maatschappelijke impact van het evenement en kunnen voor, tijdens of na (legacy) een
sportevenement worden gehouden. Zij moeten een duidelijke verbinding hebben met het
sportevenement. Deze activiteiten vinden zoveel mogelijk verspreid plaats over andere
gemeenten in Gelderland als ook in de gemeente of de gemeenten waarin het sportevenement
plaatsvindt. Ook derden kunnen side events organiseren en aanvragen in afstemming met de
organisator van het evenement.

6.5 Wat is de verwachte maatschappelijke impact?
Bij maatschappelijke en economische impact gaat het om effecten die merkbaar of meetbaar
zijn in de samenleving als gevolg van het plaatsvinden van een sportevenement, inclusief de
side events.
Hoe hoog de economische en maatschappelijke impact is en hoe groot het bereik van de side
events, kan per evenement verschillen. Van de organisatie wordt verlangd dat zij zich inspant
om het bereik en het economische en/of maatschappelijke effect zo groot mogelijk te maken.
Bijvoorbeeld: de organisatie van een scholenproject op meerdere scholen, het uitzetten van
gezondheids- en vitaliteitstrajecten voor diverse doelgroepen en de organisatie van
verschillende netwerkevents. Het is aan de organisator om het verwachte bereik en de
verwachte impact te onderbouwen.
Is er sprake van een cluster van evenementen dan zal de economische en maatschappelijke
impact in verhouding moeten staan tot het geheel van de cluster. Naarmate de cluster en de
evenementen in de cluster groter zijn, zullen de side events meer body moeten hebben.
Meer informatie over de maatschappelijke en economische impact vindt u in het
Uitvoeringsbeleid Gelderland Sport 2016-2019, paragraaf 3.3 Subsidiekader.
6.6 Wat is de verwachte economische impact (bijvoorbeeld op basis van WESP-onderzoek)?
De indicatie van de economische impact kunt u bijvoorbeeld in beeld brengen op basis van een
eerder uitgevoerde WESP onderzoek. Verdere informatie over activiteiten die bijdragen aan het
versterken van de economische impact van het evenement, vindt u ook in het Uitvoeringsbeleid
Gelderland Sport 2016-2019, paragraaf 3.3 Subsidiekader.

Ad. 7 Voeg een (concept) begroting toe.
Deze begroting dient, voor zo ver mogelijk, sluitend te zijn (kosten en baten). Het evenement
bestaat uit minimaal 50% private financiering en daarmee maximaal 50% publieke (alle
overheden) financiering. Dit geldt niet voor evenementen voor aangepast sporten.

Ad. 8. Geef aan hoeveel subsidie u al hebt ontvangen als organisatie in 2016 en in
2017 en een schatting van de verwachte subsidie in 2018 in verband met de
staatssteunregel.
Het gaat hier om alle subsidies van verschillende activiteiten en overheden bij elkaar opgeteld.
We ontvangen dit overzicht graag per jaar. Deze informatie is nodig om een staatssteuntoets te
doen.

