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Sportevenementen laten de regio bruisen. Hun dynamiek maakt
de provincie aantrekkelijk. Niet alleen voor sporters, maar ook
voor bedrijven, inwoners en natuurlijk ook de bezoekers.
Daarom ondersteunen we sportevenementen in Gelderland.
Dit doen we via subsidies of sponsoring, advies en met de inzet van
het sterke Gelderse sportnetwerk. Per 1 april 2017 gelden nieuwe
regels rondom het aanvragen van subsidie voor sport
evenementen. Daarnaast komt een aantal evenementen in
aanmerking voor sponsoring.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Het evenement heeft betrekking op een kernsport
(atletiek en wandelsport, hippische sport, judo,
tennis, volleybal, wielersport) of een tweede
ringskernsport. Bij een evenement op NK niveau
van een tweederingskernsport geldt de voor
waarde dat wij de accommodatie hebben
meegefinancierd, zoals inline skaten.
• Het evenement draagt bij aan de evenementenstrategie opgesteld in het kader van het Gelders
Sportakkoord.
• Het evenement is minimaal op NK of
vergelijkbaar competitieniveau. We onder
scheiden de volgende categorieën evenementen:
−− Nederlands kampioenschap of van
vergelijkbaar competitieniveau voor jeugd,
bedrijfssport of voor sporters met een
beperking (niet zijnde een verstandelijke
beperking);
−− Europees kampioenschap;
−− Wereldkampioenschap;
−− Op niveau van een Nederlands kampioenschap
vergelijkbare nationale of internationale
wedstrijd op het hoogste competitieniveau;
−− Nationale- en internationale evenementen
voor sporters met een verstandelijke
beperking;

−− Europees- en Wereld kampioenschap en
vergelijkbare nationale of internationale
wedstrijd op het hoogste competitieniveau
voor sporters met een beperking, niet zijnde
een verstandelijke beperking;
−− Evenement van tweederingskernsport op
niveau van Nederlands-, Europees- of Wereld
kampioenschap;
−− Buitencategorie sportevenementen;
−− Evenementen die op de landelijke
topevenementenkalender zijn geplaatst.
• Het evenement staat op de sportevenementenkalender. Voor 2018 en 2019 dient u minstens 9
maanden voor aanvang van het evenement een
verzoek in voor plaatsing op de evenementen
kalender. U maakt hiervoor gebruik van het
aanmeldformulier plaatsing evenementen
kalender 2018. Hierbij maakt u aannemelijk dat
uw evenement voldoet aan de gestelde criteria.

• Evenementen die in samenhang met elkaar
worden uitgevoerd, kunnen als cluster van
evenementen op de evenementenkalender
worden geplaatst en er kan subsidie worden
aangevraagd voor een cluster van evenementen.
• Evenementen op nationaal niveau komen
mogelijk in aanmerking voor sponsoring.
Wij benaderen zelf de evenementen die wij
willen sponsoren. Voor side-events blijft de
subsidieregeling van kracht.
• Het evenement wordt voor minimaal 50% privaat
gefinancierd, tenzij het evenement gericht is op
aangepast sporten.
• Onze maximale bijdragen voor side-events zijn
verhoogd. De maximale bedragen voor het
hoofdevenement worden komende jaren
verlaagd.
• Het evenement trekt minstens 3.000 deelnemers
en/of bezoekers in geval van een competitief
evenement.

• Het evenement heeft een duidelijke
maatschappelijke en economische impact.
Bij ieder evenement wordt een programma van
side-events georganiseerd dat activiteiten bevat
uit twee of meer themagebieden. Ook derden
kunnen deze side-events organiseren en
aanvragen in afstemming met de organisator van
het evenement.
Let op: dit zijn enkel richtlijnen. Voor alle
specifieke regels, verwijzen we u graag door naar
het Uitvoeringsbeleid Gelderland Sport en de
Gelderse sportevenementenkalender. Klik hier voor
meer informatie over het Beleidskader Sponsoring
2017.
Voor de subsidieregeling sportevenementen
klik hier

Evenement

Maximaal subsidiebedrag
sportevenement

Maximaal subsidiebedrag
side events

NK of vergelijkbaar niveau (jeugd NK,
bedrijfssport (European Company Games),
G-sport, startende evenementen met potentie)

2017: € 55.000
2018: € 45.000
2019: € 35.000

€ 20.000

NK of vergelijkbaar niveau – overig

Sponsoring: maatwerk

€ 20.000

EK

€ 120.000

€ 30.000

WK

€ 160.000

€ 40.000

Multi G-sport

€ 160.000 (inclusief
programma van side-events)

--

Nationale topkalender EK

--

€ 20.000

Nationale topkalender WK

--

€ 25.000

Buitencategorie

Maatwerk

Maatwerk

Sponsoring

Maatwerk

--
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Maximale subsidie- en sponsorbedragen 2017 - 2019
Hieronder ziet u de richtlijnen voor subsidiebedragen voor de periode 2017 - 2019. De hoogte van het
sponsorbedrag is maatwerk en afhankelijk van de exposure van het evenement. We stellen het
sponsorbedrag per evenement vast.

