Subsidieregeling Athletics Champs 2019
Afdeling Jeugdatletiek
Achtergrond
Om de Athletics Champs wedstrijden goed te kunnen uitvoeren en om voor de Athletics Champs
wedstrijden te trainen zijn bepaalde materialen nodig die de atletiekverenigingen nog niet hebben. Om
verenigingen financieel te ondersteunen bij de aanschaf van Athletics Champs materiaal is
onderstaande subsidie regeling ingesteld.
Doel van deze regeling
Atletiekverenigingen financieel ondersteunen bij de aanschaf van materialen voor Athletics Champs
trainingen en wedstrijden. Omdat de aanschaf van een totaal pakket (pakket voor
Kennismakingswedstrijd of pakket voor Competitie Athletics Champs) een behoorlijke investering
vraagt is het ook mogelijk voor een kleiner bedrag een aantal materialen voor Athletics Champs te
bestellen (zie hieronder). De Atletiekunie adviseert de regio’s die een Competitie Athletics Champs
gaan organiseren om gezamenlijk een Aanhanger met totaal pakket aan te schaffen.
Subsidieregeling
Een atletiekvereniging of regio kan subsidie aanvragen voor het aanschaffen van Athletics Champs
materialen. Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld. De aanvraag dient schriftelijk te worden
ingediend en moet de volgende zaken bevatten:
- opzet voor de organisatie van een Athletics Champs kennismakingswedstrijd of een
Competitie van wedstrijd inclusief de datum/data van de wedstrijd(en);
- naam van de regiocoördinator waaronder de wedstrijd valt;
- motivatie van het aanwezig zijn van een positieve houding t.o.v. Athletics Champs;
- pakket voorkeur (1a of 1b) OF;
- bedrag uit de categorieën onder 2 OF;
- subsidie bij de aanschaf van de Multi functionele hoog spring mat.
Mogelijkheden voor subsidie:
1. a. Aanschaf van een totaalpakket * t.w.v. € 6327,40 (exclusief BTW) ,- met een subsidie
bedrag € 1000,- + aanhanger met logo Athletics Champs;
b. Aanschaf van een totaalpakket * t.w.v. € 6327,40 (exclusief BTW) met een subsidie bedrag
€ 1500,-;
*= meer informatie over een totaalpakket via Tamminga Sports.
2. aanschaf van Athletics Champs materialen voor een bepaald bedrag levert een subsidie
bedrag op, in de tabel hieronder de bedragen

3.

Besteed bedrag excl. BTW

Korting Tamminga Sports

€ 250 - € 500
€ 501 - € 750
€ 751 - € 1000
€ 1001 - € 1500
€ 1501 - € 2000
€ 2001 - € 3000
€ 3001 - € 4000
€ 4001 - € 5000
Boven € 5000

10%
10%
10%
12%
12%
15%

Te ontvangen subsidie
(incl. BTW)
€ 75
€ 125
€ 175
€ 250
€ 350
€ 500
€ 700
€ 900
€ 1000

Multi inzetbare hoog spring mat van € 4.720,00,- (excl. BTW)) **. Deze mat van 5 bij 3 meter
is 70 cm hoog maar splitsbaar zodat je 2 matten hebt van 35 cm hoog. Uitermate geschikt
voor het hoogspringen bij pupillen. Tamminga Sports geeft 20% korting op deze mat, de
Atletiekunie geeft hierop € 700 subsidie. De mat kost dan: € 4720,- -/- 20% € 944,- = € 3776,met BTW kom je dan op: € 4568,96- Kom je in aanmerking voor de subsidie dan kost de mat
€ 3868,96,- Er is ruimte om subsidie uit te keren voor een beperkt aantal matten.
**= excl. transportkosten

Voorwaarden:
- Subsidie en korting worden alleen toegekend indien de materialen worden besteld door een
Atletiekvereniging of regio bij Tamminga Sports;
- De kortingspercentage worden gegeven over het bedrag exclusief BTW. De percentages treft
u in de tabel aan;
- De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het bestede bedrag (exclusief BTW);
- De subsidieregeling loopt van t/m 31 december 2019;
- Een Atletiekvereniging of regio kan in de genoemde periode maximaal één maal subsidie
aanvragen.
Rekenvoorbeeld: een atletiekvereniging bestelt voor € 1100 (exclusief BTW) aan materialen bij
Tamminga Sports. Over dit bedrag ontvangt zij 10% korting dus € 110,- Daarnaast vraagt de
vereniging subsidie aan en deze wordt toegekend, zijnde: € 250 (gebaseerd op € 1100). Het bedrag
dat de vereniging betaalt bedraagt dan € 990 (€ 1100 -/- € 110 - korting) + 21% BTW (€ 208) = € 1198
-/- € 250 (subsidie) = € 948.
De subsidie aanvraag kan worden ingediend bij de Atletiekunie (dorien.vanderburg@atletiekunie.nl).
Zodra de goedkeuring er is kan de bestelling worden geplaatst. Het aangevraagde bedrag kan
vervolgens middels de factuur gedeclareerd worden bij de Atletiekunie en wel uiterlijk binnen twee
weken na aanschaf van het (deel)pakket of hoog spring mat. Overmaken van de subsidie kan slechts
naar het rekeningnummer van een atletiekvereniging of regio en niet naar rekeningnummers van
privé-personen.
Er is een vastgesteld maximum budget voor deze regeling beschikbaar. Zodra de aangevraagde
bedragen dit budget overschrijden zal de regeling worden stopgezet. Aanvragen zullen dan niet meer
worden gehonoreerd. Met andere woorden: OP = OP. Wees er snel bij.
De Atletiekunie behoudt het recht het beschikbare budget anders in te zetten als onverhoopt mocht
blijken dat niet het totale bedrag aangevraagd wordt.
Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Dorien van der Burg van de
Atletiekunie.

