Inhoudelijke vragenlijst
sportevenementen

Bezoekadres
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

versie 2021

Retouradres
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
VWSsubsidies@minvws.nl

Dit formulier is onderdeel van de subsidieaanvraag voor de organisatie
van een internationaal topsportevenement. Bekijk voor meer
informatie de Subsidieregeling Sportevenementen 2021 - 2023.

Gegevens aanvrager
Naam organisatie

|

Ingevuld door

|

Functie

|

Telefoonnummer
Emailadres

|
Dag		maand		jaar

Datum
Heeft u bij deze vragenlijst
documenten toegevoegd? Geef dan
aan om welke documenten het gaat.

> Meerdere antwoorden mogelijk
Steunverklaringen van betrokken partijen (gemeenten, provincies, sportbonden) (verplicht)
Projectplan organisatie sportevenement (verplicht)
Begroting organisatie sportevenement (verplicht)
Exemplaar van het haalbaarheidsonderzoek en risicoanalyse (voor een aanvraag boven 1 miljoen euro)
	Verklaring omtrent haalbaarheid van het evenement van een onafhankelijk persoon of instantie
(voor een aanvraag onder 1 miljoen euro)
Kostenoverzicht eerdere edities
Strategie internationale sportbestuurders
Overige relevante bewijsstukken, namelijk:

|

Algemeen
1a

Voor welk topsportevenement
vraagt u subsidie aan?

Type evenement
Wereldkampioenschap
Europees Kampioenschap
Olympisch Kwalificatie Toernooi waarop de deelnemers zich rechtstreeks kunnen plaatsen voor de Spelen
Paralympisch Kwalificatie Toernooi waarop de deelnemers zich rechtstreeks kunnen plaatsen voor de Spelen
Multisport
Anders, namelijk:

|
Sport(en)

|
Tak(ken) van sport volgens de lijst topsport- en internationale wedstrijdsport van NOC*NSF:

|
dus-i_21.01

2 van 9
1b

Deelnemers

> Meerdere antwoorden mogelijk
Senioren
Talenten
Sporters met beperking
Sporters zonder beperking

1c

1d

1e

Gaat het om een evenement in
het kader van de ontwikkeling
van een nieuwe tak van sport of
een nieuwe vorm van een
bestaande tak van sport?

Nee

Komt een Nederlands team of
komen Nederlandse individuele
sporters in actie op dit
topsportevenement?

Nee (u voldoet niet aan de subsidievoorwaarden)

Ja, namelijk

|

Ja, hoeveel:

|

Is de betrokken Internationale
Federatie eigenaar van het
topsportevenement?

Nee (u voldoet niet aan de subsidievoorwaarden)
Ja
Zo nee, wie dan wel?

|
2

3

4

Is het een evenement dat niet
jaarlijks in Nederland wordt
georganiseerd?
Wordt het evenement voor
de eerste keer in Nederland
georganiseerd?

Nee (u voldoet niet aan de subsidievoorwaarden)
Ja
Nee
Ja

Zo nee, wanneer werd het
sportevenement voor het laatst
in deze tak van sport in
Nederland georganiseerd?

Dat was in 							voor de 				 keer.

5

Wanneer vindt het evenement
plaats?

Van														tot en met

6

Wie vraagt de subsidie aan?

7

Waarom wilt u dit sport
evenement organiseren?

		Dag		maand		jaar											Dag		maand		jaar

Landelijke sportbond
Privaatrechtelijke rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het organiseren van topsportevenementen
> Meerdere antwoorden mogelijk
Sportieve prestaties van Nederlandse topsporters
Ontwikkeling/promotie van de tak van sport in Nederland
Talentherkenning/talentontwikkeling
Op de kaart zetten van stad, regio, land
Realiseren sociaal-maatschappelijke spin-off
Realiseren economische spin-off
Sportinnovatie
Vergroten sportbeleving
Vergroten bereik en nieuwe doelgroepen
Anders, namelijk:

|

3 van 9
De doelstelling van het ministerie van VWS op het gebied van topsportevenementen is: ‘het stimuleren en ondersteunen van de sportsector bij het organiseren van aantrekkelijke en maatschappelijke verantwoord georganiseerde
internationale topsportevenementen om de inspirerende waarde en het bereik van topsport te vergroten.’
Zie ook de brief van de minister aan de Tweede Kamer.
8

Op welke manier draagt de
organisatie van dit sport
evenement bij aan deze
doelstelling?

|
9

Op welke wijze is de landelijke
sportbond betrokken en sluit de
organisatie van het sport
evenement aan bij de topsport
strategie van de bond?

> G
 eef een verwijzing naar de betreffende pagina van het document waarin de topsportstrategie van de sportbond is vastgelegd. Graag
daarbij ook ingaan op de prestatiekansen van de Nederlandse atleten.

|
10

Heeft uw bond een strategie om
meer Nederlandse sport
bestuurders op internationale
topposities te krijgen en/of te
houden? Geef een toelichting
waarom wel of niet.

> Geef een verwijzing naar de betreffende pagina van het document waarin dit beschreven staat.

|

Locatie en evenementaccommodatie(s)
11

In welke gemeente(n) organi
seert u het sportevenement
(indien van toepassing: inclusief
gemeenten in het buitenland)?

a
b
c
d

12

Op welke wijze zijn die
gemeenten betrokken bij
de organisatie van het
sportevenement?

|
13

Welke provincie(s) is/zijn er
betrokken bij de organisatie van
het sportevenement?

a
b
c
d
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14

Op welke wijze is/zijn die
provincies betrokken bij de
organisatie van het
sportevenement?

|
15

Welke maatschappelijke partijen
zijn er betrokken bij de
organisatie van het
sportevenement?

a
b
c
d

16

Welke commerciële partijen zijn
er betrokken bij de organisatie
van het sportevenement?

a
b
c
d

17

Welke mediapartners zijn er
betrokken bij de organisatie van
het sportevenement?

a
b
c
d

18

In welke sportaccommodatie(s)
organiseert u het topsport
evenement (indien van toepassing:
inclusief accommodatie(s) in het
buitenland)?

a
b
c
d

19

20

Is of zijn de accommodatie(s)
toegankelijk voor mensen met
een lichamelijke of visuele
beperking, doven en
slechthorenden?

Nee

Moet(en) de accommodatie(s)
om één of meerdere van de
volgende redenen worden
aangepast voor het
topsportevenement?

Aanpassen aan eisen internationale federatie
Geschikt maken voor tv-registratie
Toegankelijk maken voor gehandicapten
Anders, namelijk:

Ja

|

Haalbaarheid
21a Bestaat er voldoende draagvlak
bij de belangrijkste partners?

a
b
c
d
e
f

21b Waaruit blijkt dat?

|

Binnen de eigen organisatie				
(Oud)topsporters							
Lokale overheid							
Provinciale overheid						
Landelijke overheid						
Het (lokale) bedrijfsleven				

Ja		
Ja		
Ja		
Ja		
Ja		
Ja		

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
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21c Is de algemene conclusie van
het haalbaarheidsonderzoek dat
de organisatie van het
topsportevenement financieel
en organisatorisch kan worden
gerealiseerd?

Nee
Ja

Staatssteun
22

23

Is het contract tussen de
nationale bond en de
evenementorganisator inzake
de organisatie van dit topsport
evenement in concurrentie
stelling tegen marktconform
tarief (non-discriminatoir) tot
stand gekomen?

Nee
Ja

Toelichting

|
24

Hoe worden de verschillende
activiteiten binnen de
evenementorganisatie naar
verwachting verdeeld?

Algemeen
Algemeen							
Externe betrekkingen			

Eigen beheer 		
Eigen beheer 		

Inhuur externen
Inhuur externen

Eigen beheer 		
Eigen beheer 		
Eigen beheer 		

Inhuur externen
Inhuur externen
Inhuur externen

Eigen beheer 		
Eigen beheer 		

Inhuur externen
Inhuur externen

Eigen beheer 		
Eigen beheer 		
Eigen beheer 		

Inhuur externen
Inhuur externen
Inhuur externen

Eigen beheer 		
Eigen beheer 		
Eigen beheer 		
Eigen beheer 		
Eigen beheer 		
Eigen beheer 		
Eigen beheer 		
Eigen beheer 		
Eigen beheer 		
Eigen beheer 		
Eigen beheer 		
Eigen beheer 		

Inhuur externen
Inhuur externen
Inhuur externen
Inhuur externen
Inhuur externen
Inhuur externen
Inhuur externen
Inhuur externen
Inhuur externen
Inhuur externen
Inhuur externen
Inhuur externen

Publieke Zaken
Communicatie					
TV-registratie						
Mediazaken						
Commerciële Zaken
Sponsoring						
Hospitality						
Competitie Zaken
Wedstrijdzaken					
Medische Zorg					
Ceremonies						
Operationele Zaken
Infrastructuur/logistiek			
Kaartverkoop						
ICT									
Transport							
Hotelaccommodatie				
Accreditatie						
Veiligheid							
Ontvangsten delegaties			
Catering							
Vrijwilligers						
Team services					
Kantoor							

Een economische activiteit is het aanbieden van goederen of diensten op een markt. Er bestaat een markt als er een
andere onderneming is die het goed of de dienst ook aanbiedt of kan aanbieden. De rechtsvorm van de organisatie
die de economische activiteiten uitvoert is niet belangrijk. Ook stichtingen of verenigingen kunnen economische
activiteiten uitvoeren.
25

Wordt er subsidie aangevraagd
voor niet-economische
activiteiten, zoals bijvoorbeeld
het verspreiden van specifieke
(sport)kennis?

Nee
Ja
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26

27

28

Is er sprake van economische
activiteiten die niet zelfstandig
op de markt tot stand komen?

Nee

Worden de activiteiten waarvoor
u derden inhuurt en subsidie
aanvraagt in concurrentiestelling
(bijvoorbeeld door het aanvragen
van drie offertes) tegen markt
conforme tarieven en
non-discriminatoir in opdracht
uitgevoerd?

Nee

Heeft uw organisatie in de
afgelopen drie jaar minder dan
€200.000 subsidie ontvangen
voor het organiseren van
topsportevenementen?

Nee

Ja

Ja

Ja

Maatschappelijk verantwoord organiseren
In het kader van de nationale evenementenstrategie wordt de komende jaren ingezet op het aantrekkelijk en verantwoord organiseren van topsportevenementen. De volgende aspecten spelen daar een rol in.

Bezoekers
29

Op hoeveel bezoekers rekent u?

binnenlandse bezoekers
buitenlandse bezoekers

30a Uit welke doelgroepen (mannen,
vrouwen, jongeren, ouderen,
etc.) bestaan de binnen- en
buitenlandse bezoekers?

a
b
c
d

30b Wat gaat u doen om moeilijk te
bereiken doelgroepen naar het
sportevenement te halen?

> Geef een verwijzing naar de betreffende pagina in het projectplan.

|

Mediabereik
31

Welke mediakanalen gaat u
inzetten om de zichtbaarheid
van het sportevenement zo
groot mogelijk te maken?

> Aankruisen wat van toepassing is
a
b
c
d
e
f
g
h

Televisie			
Radio				
Internet			
Sociale Media
Kranten			
Bladen			
Livestreaming
Anders, namelijk:

|

internationaal
internationaal
internationaal
internationaal
internationaal
internationaal
internationaal

nationaal		
nationaal		
nationaal		
nationaal		
nationaal		
nationaal		
nationaal		

regionaal		
regionaal		
regionaal		
regionaal		
regionaal		
regionaal		
regionaal		

lokaal		
lokaal		
lokaal
lokaal
lokaal
lokaal
lokaal

publiek		
publiek		

commercieel
commercieel
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Sportieve omstandigheden
32

Op welke wijze gaat u ervoor
zorgen dat de sportieve
omstandigheden voor de
topsporters zo goed mogelijk
zijn zodat zij optimaal en veilig
kunnen presteren?

> Geef een verwijzing naar de betreffende pagina van uw projectplan.

|

Gezondheid
33

34

Nee

Voldoet u bij de organisatie van
dit sportevenement aan de
WAD-code (onder meer toegang
dopingcontroleurs, doping
controlestation en beschikbaar
stellen chaperonnes)?

Ja

Zo nee, waarom niet?

|
35

Op welke wijze gaat u zorgen
voor adequate acute medische
zorg tijdens het sport
evenement?

> Geef een verwijzing naar de betreffende pagina van uw projectplan.

|
36

37

38

Voldoet u daarbij aan de
veldnormen Evenementenzorg?

Nee

Heeft u aandacht voor het
bevorderen van de gezonde
leefstijl tijdens het sport
evenement?

Nee

Graag toelichten waarom wel of
niet?

Ja

Ja

> Geef een verwijzing naar de betreffende pagina van uw projectplan.

|
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Duurzaamheid en klimaatneutraal
39

Op welke wijze gaat u ervoor
zorgen dat het sportevenement
zo duurzaam mogelijk wordt
georganiseerd?

> Geef een verwijzing naar de betreffende pagina van uw projectplan. U kunt denken aan:
- Voedsel: gezond en lokaal voedsel dat zorgt voor kortere ketens (minder transport), tegengaan voedselverspilling, minder
plasticgebruik, en gezondheid en welzijn van sporters en publiek;
- Duurzame en circulaire sportinfrastructuur: behoud van grondstoffen door slim te ontwerpen, businessmodellen onder de loep
te nemen en hergebruik van (sport)infrastructuur en faciliteiten te stimuleren. Met het oog op COVID-19 is er ook behoefte aan
flexibiliteit in configuraties/indeling van een (sport)evenemententerrein;
- Duurzame energie en watergebruik: duurzame opwekking energie/energiebesparing/smart grids/duurzaam waterbeheer en
terugwinning nutriënten uit water op- en rond sportinfrastructuur).

|

Veiligheid
40

Verwacht u bij de organisatie van
het sportevenement te maken te
krijgen met openbare orde en
veiligheid?

> H
 et gaat daarbij om de volgende aspecten: bereikbaarheid, verkeersveiligheid, crowdmanagement, sociale veiligheid, gezondheid,
veiligheid, constructieve veiligheid, brandveiligheid, beveiliging en onverwachte en/of extreme weersomstandigheden.
Nee
Ja

Andere aandachtspunten
Belastingdienst
41

Heeft u over de mogelijke fiscale
gevolgen van de organisatie van
dit evenement contact gehad
met de Belastingdienst?

Nee
Ja

Zichtbaarheid VWS
42

Het ministerie van VWS stelt het
op prijs als u de betrokkenheid
van het ministerie zichtbaar
maakt.

> D
 at kan onder meer via een inhoudelijke bijdrage, advertentie, afbeelding logo op briefpapier, banners, backdrops en een VWS-slogan
op de boarding, lichtkrant, advertentie, sociale media, banners, etc. Op welke wijze wilt u dat gaan doen?

|

Evalueren
43

44

Gaat/laat u het sportevenement
evalueren?

Zo ja, hoe gaat u dat doen (door
wie en welke aspecten worden
daarbij meegenomen)?

Nee
Ja
> Geef een verwijzing naar de betreffende pagina van uw projectplan.

|
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45

Zo nee, waarom niet?

|
46

47

Heeft informatie over dit
topsportevenement vermeld
op de website
evenementenprofiel.nl?

Nee

Mag de informatie uit deze
vragenlijst worden gebruikt
voor het analyseren en
onderling vergelijken van
de gesubsidieerde sport
evenementen?

Nee

Ja

Ja

Dit ingevulde formulier en de bijlagen maken deel uit van uw aanvraag voor een projectsubsidie voor de organisatie
van een internationaal topsportevenement.

