ACTIVITEITENLIJST ten behoeve Sport Subsidie Gemeente Enschede
Behorende bij de subsidieverordening Sport waarin de voorwaarde is opgenomen dat sportverenigingen activiteiten
uitvoeren, zie www.enschede.nl/sport voor de subsidieverordening.

Activiteiten voor het verkrijgen van Jeugdsportsubsidie: € 45,-- per jaar per jeugdlid (<23 jaar)
Categorieën:
I. Activiteiten gericht op fair play, respect, acceptatie en omgang in en om het veld, bij de eigen jeugdleden;
II. Activiteiten gericht op de participatie en gedrag van ouders;
III. Activiteiten gericht op bewustwording over gezonde voeding, alcoholgebruik, roken etc., bij de eigen
jeugdleden.
Activiteiten voor het verkrijgen van subsidie volwassenensport: € 15,-- per volwassen lid (vanaf 24
jaar)
Vorming van jeugd
1. Sportkennismakingslessen of clinics, onder schooltijd én na schooltijd.
2. Activiteiten gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van jeugd (bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen en zakgeldproject).
3. Activiteiten en/of scholing gericht op het tijdig signaleren en onderkennen van problemen bij kinderen.
4. Activiteiten aanbieden gericht op de opvang van risicojongeren op het gebied van (school)uitval en zorg.
Sociale binding van jeugd en/of volwassenen
1. Het aanzetten van jongeren tot structureel vrijwilligerswerk.
2. Organiseren van een breedtesportevenement in Enschede, specifiek voor niet-leden uit Enschede (eigen
leden mogen eventueel ook deelnemen).
3. Specifieke sportactiviteiten voor mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk of gedragsproblematiek (bijv. ADHD of autisme)).
4. Specifieke activiteiten voor inpassing van dak- en thuislozen binnen de verenigingsstructuur.
5. Activiteiten voor integratie van anderstalige nieuwkomers (inburgeraars en asielzoekers).
Gezonde leefstijl
1. Bevorderen bewustwording bij volwassenen met betrekking tot gezonde voeding, alcohol/drugsgebruik
en/of roken.
2. Bevorderen van het beweeggedrag van ouderen (ouder dan 60 jaar).
3. Activiteiten voor jongeren die te weinig bewegen / overgewicht hebben.
4. Bevorderen van het beweeggedrag van inactieve volwassenen (24-65 jaar) die zeer laag scoren op de
beweegnorm.
Economie
1. Organiseren van een officieel door een sportbond uitgeschreven WK, EK of NK in Enschede.
2. Organiseren van een groot evenement op (inter)nationaal-niveau met overnachting.
3. Aanbieden van een begeleide werkplek aan langdurig werklozen.
4. Aanbieden van sportactiviteiten aan langdurig werklozen als onderdeel van het arbeidsreïntegratietraject.
Leefbaarheid
1. Aanbieden van activiteiten aan buurtbewoners (geen sportactiviteiten).
2. Ontplooien van activiteiten die een maatschappelijke bijdrage aan de stad/wijk leveren.
3. Als vereniging meehelpen bij c.q. organiseren van terugkerende evenementen in de stad/wijk.

Denkt u eraan dat als u een activiteit organiseert voor een bepaalde groep die extra zorg vraagt dat u een professionele
organisatie betrekt.
Om u op weg te helpen of voor andere ondersteuning kunt u contact opnemen met de sportregisseur. De contactgegevens van de sportregisseurs kunt u vinden op www.sportaal.nl en dan onder het kopje verenigingsondersteuning.
Ook in de nieuwsbrief van Sportaal worden voorbeelden uitgelicht.

