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SUBSIDIE METHODIEK EDE

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen ontwikkelden de gemeente Ede en MVV
Nederland een subsidiemethodiek die sportverenigingen kan stimuleren zich voor de lokale maatschappij in te zetten. De gemeente gaf deze methodiek de naam ‘Maatschappelijke Inzet Sportverenigingen’ en voerde in 2016 de bijbehorende stimuleringssubsidie in.
Tekst: IJdo Groot
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thema vallen onder andere duurzaamheidsmaatregelen voor de accommodatie, alsook
het stimuleren van een gezonde levensstijl.”
De MVV-methodiek kent twee wegingsfactoren. Ten eerste wordt de mate van intern
capaciteitsbeslag bepaald die een activiteit
vergt van een vereniging. “Oftewel: hoeveel
inspanning moet de vereniging leveren om
die maatschappelijke activiteit uit te voeren. Zo zal het opzetten van een gezonde
voedingslijn in de sportkantine of het vervangen van oude lampjes door energiezuinige ledverlichting minder moeite kosten
dan bijvoorbeeld het organiseren van een
activiteit voor gehandicapten. De tweede
wegingsfactor is het maatschappelijke
effect van de activiteit: wat levert het de
gemeenschap op. Beide componenten kunnen worden gewogen met ‘laag’, ‘midden’ of
‘hoog’. Dit leidt tot een bepaalde puntentelling waaraan de financiële bijdrage wordt
gekoppeld.”
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maximum van 1.250 euro.”

Extra
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Verder lezen…
Op het Visie & Beleidsplein op
www.sportengemeenten.nl kunt u de
volgende documenten downloaden:
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‘Gemeente Ede (2016). Subsidieregeling
maatschappelijke inzet sportverenigingen’ bij Sport en Beweegstimulering
‘Gemeente Ede (2012). Ploegenspel
2.0, sportnota 2012 – 2015’ bij Sport en
Nota’s
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