
Stimuleringsbudget sport- en beweegaanbieders

Wil je (meer) samenwerken met partijen die 
zich ook richten op sport en bewegen voor 
mensen met een beperking? Wil je dat vraag 
en aanbod van aangepast sporten beter op 
elkaar worden afgestemd? Ken je sport- en 
beweegaanbieders in jouw regio die zich daar 

voor in willen zetten en een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken? Stimuleer hen dan gebruik te 
maken van het sportstimuleringsbudget sport- en 
beweegaanbieders. Dit budget is onderdeel van 
het VWS programma Grenzeloos actief.
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Doel van het stimuleringsbudget voor sport-  
en beweegaanbieders 
Het VWS programma Grenzeloos actief wil het sport-  
en beweegaanbod voor mensen met een beperking op 
430 locaties in Nederland uitbreiden en versterken. Dat 
betekent ongeveer tien locaties per Wmo-regio. Het 
stimuleringsbudget is een bijdrage voor ondersteuning 
en activiteiten van sport- en beweegaanbieders binnen 
een regio met als doel het uitbreiden en versterken van 
het sport- en beweegaanbod. Daarbij wordt gekeken naar 
bestaand aanbod, het sport- en beweegaanbod waar 
mensen met een beperking behoefte aan hebben en  
aanbod wat nog ontbreekt.

Voor wie? 
Alle partijen met sport- en beweegaanbod passend 
voor mensen met een beperking komen voor het 
stimuleringsaanbod in aanmerking. Dus ook:

 -  aanbieders van sport- en beweegactiviteiten zonder 
competitie-element; 

 -  aanbieders van sport- en beweegactiviteiten buiten  
de georganiseerde sport; 

 - sportbonden die niet zijn aangesloten bij NOC*NSF. 

Aanvragen sportstimuleringsbudget            
Sport- en beweegaanbieders kunnen de voorwaarden 
voor de aanvraag en het aanvraagformulier downloaden 
via www.grenzeloos-actief.nl. Het stimuleringsbudget 
dat beschikbaar is voor het uitbreiden en versterken van 
sport- en beweegaanbod wordt uitgekeerd via NOC*NSF 
en bedraagt maximaal € 950 (inclusief btw) per sport- 
en beweegaanbieder. Let op: bij de aanvraag is altijd 
instemming van de contactpersonen van sportbonden  
en/of van regiocoaches/ provinciaal consulenten nodig. 

Vragen of meer informatie?
Een voorbeeld van een sportaanbieder die sport en 
bewegen voor mensen met een beperking duurzaam  
en kwalitatief aanbiedt is Atletiekvereniging Sprint Breda. 
Ook het verhaal van No Limits Gym in Nieuwerkerk aan 
den Ijssel geeft een mooi beeld hoe je als sportaanbieder 
het sportstimuleringsbudget van Grenzeloos actief in kunt 
zetten. Beide verhalen vind je op www.grenzeloos-actief.nl. 

Ook vind je daar meer informatie over het programma 
Grenzeloos Actief en het stimuleringsbudget. Voor meer 
informatie en vragen: grenzeloosactief@nocnsf.nl of 
telefoon 026 – 483 44 00.

flyer 21x21cm Stimuleringsbudget GS v2.indd   2 28-02-17   16:09


