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Waarvoor is subsidie beschikbaar? 
Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het 
onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie 
aanvragen. De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per 
organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. U mag 
meerdere aanvragen indienen. 
 
Welke kosten zijn gesubsidieerd?  
Alle sportgerelateerde kosten die gemaakt zijn na 1 januari 2019 komen in aanmerking voor 
subsidie. Hieronder vallen sportmaterialen (zoals een keeperoutfit of materialen voor de 
atletiekbaan) en verbouwingskosten van sportfaciliteiten. Ook zaken als diploma’s, licenties en 
medailles vallen binnen de regeling.  
 
Daarnaast komen ook exploitatiekosten in aanmerking voor subsidie, mits deze betrekking 
hebben op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel). Hetzelfde geldt voor lease-, 
aankoop- of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodatie, mits het gaat om kosten 
waarover btw moet worden betaald. 
 

 Budget: 87 miljoen  
 Aanvragen: 2 januari 2020 
 ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’ 
 Wie: verenigingen, stichtingen, BV’s zonder winstoogmerk 
 Subsidie 20% van de investeringskosten (incl. BTW) 
 10% extra voor investeringen in energie en toegankelijkheid 
 Subsidie: € 5K –€ 2,5 miljoen  

 
Niet gesubsidieerd: 

 Kosten vóór 1 januari 2019 
 Kosten waarvoor recht op btw-aftrek al bestaat 
 Afschrijvingskosten 
 Gas, water, licht 
 Horecadeel kantine (bar, keuken) 
 Personeel en vrijwilligers 
 Andere exploitatiekosten van de vereniging 
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Verschillende regimes 
 Subsidies onder €5.000 worden niet verstrekt 
 Tussen € 5.000 en€ 25.000 subsidie: achterafaanvragen  (formulier DUS-I, 

facturen/betaalbewijzen) 
 Tussen de €25.000 en 125.000: voor-of achteraf aanvragen (offertes, formulier DUS-I) 
 Boven de €125.000 subsidie: vooraf aanvragen (offertes, liquiditeitsprognose, formulier 

DUS-I) 
 

 

Extra 10%: maatregelen energie en toegankelijkheid 
Maatgelen voor energiebesparing: 

 Verlichting (sportveldverlichting, LED)  
 Ventilatie en verwarming (warmte terugwinning , warmtepomp) 
 Tapwater (warmtepompboiler, warmteterugwinning uit douchewater) 
 Bouwkundig (HR-glas, isolatie wand, vloer, dak voor bestaande sportaccommodaties) 
 Duurzame energieopwekking (zonnecollectorsysteem, zonnepanelen) 

 
Maatregelen toegankelijkheid: 

 Automatische deur 
 Toegang sportrolstoelen 
 Lift 
 Toegankelijk toilet 
 Toegankelijke kleedkamer 
 Toegankelijke wisselcabine in zwembad 
 Toegankelijke doucheruimte 
 Doelgroep specifieke sportvoorzieningen (zwembadlift, akoestiek, voorziening 

slechthorenden, klok) 
 

Hoe aan te vragen? 
 Via portal DUS-I  
 Op volgorde binnenkomst (complete) aanvragen 
 Subsidies boven €25.000 moeten voorzien zijn van offertes:  

let op: vraag tijdig offertes aan! 
 Strenge eisen aan offertes en facturen 

 

Wie kan aanvragen? 
 ‘Amateursportorganisaties die als doelstelling hebben om sportaccommodaties ter 

beschikking te stellen aan de amateursport voor lokale gebruikers’ 
 Privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid zonder 

winstoogmerk’. Dus: verenigingen, stichtingen, BV’s, etc. 
 Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 
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Overige informatie 
Bij deze aanvraag is het van belang om de subsidievoorwaarden vooraf goed te lezen. 
Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van verlichting zijn specifieke vereisten opgenomen over 
LED, armaturen etc… De subsidievoorwaarden die genoemd worden, moeten te herleiden zijn 
uit de offertes en/of facturen. De offertes en facturen moeten dus erg nauwkeurig zijn. De 
aanvragende organisatie moet hier alert op zijn.  
 
Bekijk ook de informatie op:  
> https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties 
 


