Pumptracks WK BMX

Subsidieregeling Sportieve inrichting buitenruimte
Wil jij je inzetten om kinderen, tieners en volwassenen meer aan het
sporten te krijgen? Met een aantrekkelijke subsidieregeling biedt de
provincie Gelderland, in samenwerking met Hotel Papendal en het
ministerie van VWS, iedereen de mogelijkheid om in aanloop naar het
WK BMX 2021 een vaste of mobiele pumptrack in de lokale omgeving te
realiseren. Deze regeling is een onderdeel van het side-event programma
in relatie tot het WK BMX in 2021. Wil jij ook een pumptrack realiseren
in jouw omgeving? Lees hieronder aan welke voorwaarden jouw aanvraag
voor een financiële bijdrage moet voldoen.
Pumptracks zijn misschien wel dé oplossing voor een van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken
van deze tijd: Hoe krijgen we kinderen, tieners, en zelfs volwassenen weer naar buiten en in beweging?
Er is een prikkel, een uitdaging nodig! Het is snel, veilig en je hebt het snel onder de knie. De pumptrack
combineert de voordelen van een fietscrossbaan en een skatepark. Het geeft dé kick om lekker actief bezig
te zijn op de fiets, skates, step of zelfs in een rolstoel. Daarnaast wordt op een leuke manier de motoriek
verbeterd, wat o.a. de verkeersveiligheid bevorderd. Met deze regeling kun je een vaste of mobiele
pumptrack realiseren. Ben jij geïnteresseerd in de aanschaf van een pumptrack? Lees verderop over
de mogelijkheden en de voorwaarden.
Hoe werkt het?
Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage moet er worden samengewerkt met de
organisator van de WK BMX. Daarnaast moet er worden voldaan aan een aantal andere voorwaarden
van de provincie Gelderland.

Mobiele of vaste pumptrack?

Subsidieregeling provincie Gelderland

Pumptrack Park
Het ontwerp is gemaakt voor beginners,
gevorderde en zelfs voor professionele topsporters.
De Pumptrack heeft een oppervlakte van ca 600m2,
waarop een pumptrack gerealiseerd wordt met een
lengte van minimaal 100 m, met hierin
verschillende combinaties van rollers.
De pumptracks zijn multifunctioneel, en voor
geschikt voor alles op luchtbanden (fietsen,
loopfietsen, stepjes met luchtbanden en zelfs
rolstoelen). Het ontwerp van de pumptrack is zo
gemaakt dat het parcours gebruikt kan worden
voor individuele oefeningen. Buurtsport coaches,
gymleraren, en/of andere professionals kunnen
eenvoudig lessen of workshops verzorgen op de
pumptrack.

Voorwaarden aanvragen subsidieregeling
provincie Gelderland
Om in aanmerking te komen voor een subsidie van
de Provincie Gelderland moet de aanvrager voldoen
aan verschillende voorwaarden. Zo wordt een
subsidie alleen verstrekt als:

Asfalt pumptrack
Het ontwerp is gemaakt voor beginners,
gevorderde en zelfs voor professionele topsporters.
Deze pumptrack heeft een lengte van minimaal
35 m, met hierin verschillende combinaties van
rollers. De asfalt pumptracks zijn multifunctioneel.
Naast dat de pumptrack geschikt is voor fietsers is
deze ook geschikt voor gebruikers op (stunt)steps,
inline-skates, skate- & longboards, rolstoelen en
zelfs voor de allerkleinsten op loopfietsen.
Mobiele pumptrack
Met deze (semi)permanente oplossing, komt de
pumptrack naar de mensen toe. De container is
op bijna iedere locatie te plaatsen en vervolgens
makkelijk te verplaatsen. Dit geeft de mogelijk om
rond te trekken door de verschillende wijken of
kernen en hierdoor veel mensen te bereiken en te
stimuleren om in beweging te komen.
De pumptrack Container bevat alles wat nodig is
om kinderen te laten bewegen: een eenvoudig te
monteren pumptrack, pumptrack fietsen,
bescherming én optioneel lesmateriaal. Dit is
een mooie aanvulling op de gymles en ideaal voor
naschoolse activiteiten.

De subsidieregeling Sportieve inrichting van de
buitenruimte | pumptracks WK BMX bestaat uit
twee delen en maakt onderscheid tussen een vaste
of mobiele pumptrack. Je kunt deze subsidie
aanvragen vanaf 3 augustus 2020 via de
subsidiepagina van de provincie Gelderland.
• Het vast aan te vragen bedrag van een mobiele
pumptrack is € 12.500 .
• Het vast aan te vragen bedrag van een vaste
pumptrack is € 15.000 .

Mobiele pumptrack
• De aanvrager toont aan dat er programmatische
en publicitaire afspraken zijn gemaakt over de
ingebruikname van de pumptrack in het kader
van de WK BMX.
• De aanvrager toont aan dat gedurende 1 jaar na
ingebruikname regelmatig activiteiten op de
pumptrack worden georganiseerd.
• De pumptrack wordt uiterlijk een maand voor
het plaatsvinden van de WK BMX in gebruik
genomen.
• Met de verplichte samenwerkingsovereenkomst
toont de aanvrager aan dat er wordt samen–
gewerkt met minstens 1 andere organisatie uit
de sectoren overheid, sport, recreatie, onderwijs,
zorg of welzijn of het bedrijfsleven.
Vaste pumptrack
• De aanvrager toont aan dat hij programmatische
en publicitaire afspraken heeft gemaakt over de
ingebruikname van de pumptrack in het kader
van de WK BMX.
• De pumptrack voldoet aan de gestelde eisen van
lengte of oppervlakte.
• Met de verplichte samenwerkingsovereenkomst
toont de aanvrager aan dat er wordt samen–
gewerkt met minstens 1 andere organisatie uit
de sectoren overheid, sport, recreatie, onderwijs,
zorg of welzijn of het bedrijfsleven.
• De aanvrager toont aan dat de pumptrack wordt
aangelegd binnen of grenzend aan de bebouwde
kom.
• De aanvrager toont aan dat gedurende 3 jaar na
ingebruikname regelmatig activiteiten op de
pumptrack worden georganiseerd.
• De pumptrack wordt uiterlijk een maand voor het
plaatsvinden van de WK BMX in gebruik
genomen.

Naast een subsidie van de Provincie Gelderland voor
een mobiele pumptrack of vaste pumptrack is het
mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen
bij het Papendal pumtrack fonds. Deze financiële
bijdrage bestaat uit maximaal ¤ 12.500 en een
WK BMX activatiepakket. Om subsidie aan te
vragen bij provincie zijn afspraken als genoemd
onder 1 voldoende. Om in aanmerking te komen
voor een extra financiële bijdrage uit het Papendal
pumptrack fonds kan een aanvrager kiezen uit de
hieronderstaande mogelijkheden.
1. Publicitaire samenwerking
De aanvrager en de organisatie van de WK BMX
gaan een samenwerkingsovereenkomst aan waarin
afspraken worden gemaakt over de publiciteit die de
aanvrager gaat genereren voor de WK BMX op
Papendal. Bij deze optie geldt geen extra bijdrage
vanuit het Papendal pumptrack fonds.
Deze afspraken bestaan in ieder geval uit:
• Een persbericht op de website van de gemeente
van waaruit de aanvrager afkomstig is.
• Het plaatsen van een informatiebord bij de
pumptrack.
• Een persbericht in de plaatselijke of regionale
krant.
• Het plaatsen van combi logo provincie Gelderland
en WK BMX op informatiebord (kosten bord
aanvrager).
• Opening pumptrack door de aanvrager waarbij
Papendal mogelijkheid heeft om promotie te
maken voor het WK BMX en/of de aanvrager
promotie maakt voor het WK BMX.
2. Publicitaire samenwerking & activatiepakket
De aanvrager neemt bij de organisatie van de
WK BMX een activatiepakket af. De kosten zijn
€ 2.500,- excl. BTW.
Dit activatiepakket bestaat uit:
• Officiële opening Pumptrack met een BMX Clinic.
• Plaatsen informatiebord
• 40 toegangskaarten WK BMX inclusief Ultimate
Urban Festival
• Busvervoer voor 40 personen van Pumptrack naar
WK BMX Papendal.
• Papendal biedt verschillende mogelijkheden aan

3. Partner CITY WK BMX 2021
Naast een subsidie van de provincie Gelderland voor
een mobiele pumptrack of vaste pumptrack) is het
mogelijk om een aanvullende financiële bijdrage
aan te vragen bij de organisatie van de WK BMX 2021.
Deze financiële bijdrage bestaat uit maximaal
€ 12.500,- plus het WK BMX activatiepakket.
Om in aanmerking te komen voor deze financiële bijdrage
moet een aanvrager voldoen aan de volgende aanvullende
voorwaarden vanuit de organisatie van de WK BMX 2021:
• De gemeente van waaruit de aanvraag komt
wordt voor € 5.000,- Partner City van de
WK BMX 2021.
• De aanvrager zorgt voor 50% cofinanciering en
laat dit zien middels een begroting.
• De aanleg van de pumptrack of produktie en
levering van de pumptrack Container wordt
gerealiseerd door de official WK BMX Supplier.
• De aanvrager voldoet aan de voorwaarden zoals
gesteld in de Regeling Sportieve buitenruimte
in relatie met de WK BMX Papendal (of gelijk–
waardige voorwaarden) en kan dit aantonen.
• De pumptrack wordt gerealiseerd of de container
wordt opgeleverd een maand voor WK BMX.
• De financiering van de organisatie van de
WK BMX wordt rechtstreeks uitgekeerd aan
de Official WK BMX Supplier.
• De organisatie van de WK BMX 2021 levert aan
een Partner City ook het WK BMX activatie–
pakket.
Het activatiepakket bestaat uit:
− Officiële opening pumptrack met een BMX Clinic.
− Plaatsen informatiebord.
− 40 Toegangskaarten WK BMX inclusief Ultimate
Urban Festival.
− Busvervoer voor 40 personen van pumptrack naar
WK BMX Papendal.
Meer informatie
Ben jij enthousiast geworden van alle
mogelijkheden en heb je interesse om een
vaste of mobiele pumptrack aan te schaffen?
Heb je nog vragen, neem dan contact op met het
provincieloket, provincieloket@gelderland.nl,
026 359 99 99.
Meer infomatie over de regelingen vind je op
www.gelderland.nl/subsidies of
https://www.gelderland.nl/Subsidies/sportieveinrichting-buitenruimte-wereldkampioenschappen-BMX
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