
Waarom komt de provincie met 
een corona-steunpakket voor de 
Flevolandse sport?
De e� ecten van de Corona zijn te 
merken tot in de haarvaten van de 
samenleving, ook in de sports-
ector. Van groot belang is het in 
stand houden van de sportinfra-
structuur en wanneer het weer 
mogelijk is extra ondersteuning te 
bieden bij het weer opstarten van 
activiteiten. De sport bestaat voor 
77% uit vrijwilligersorganisaties 
en voor (slechts) 23% uit professi-
onele (commerciële) organisaties. 
Niet alle huidige steunmaatre-
gelen liggen binnen hun bereik. 
Het uitgangspunt daarbij is om in 
2021 en 2022 deze steun te verle-
nen zodat de e� ecten zo snel mo-
gelijk teniet worden gedaan en de 
sector zich weer verder kan ont-
wikkelen. Sport is naar mijn me-
ning een belangrijk bindmiddel in 
de samenleving en deze verdient 
dus ook onze steun in deze moei-
lijke tijd.

Wat hoopt de provincie te 
bereiken met dit pakket?
Wij willen concreet ondersteunen 
bij (nieuwe) Sportevenementen, 

(door)ontwikkeling van Sport-
aanbieders en Ondersteunings-
programma’s. Dit pakket kan net 
de extra steun in de rug zijn om 
deze periode te overbruggen en 
(nieuwe) activiteiten weer op te 
starten. Wij hebben de uitvoe-
ring hiervan ondergebracht bij 
Sport Service Flevoland (SSF), 
zij heeft jarenlange ervaring in 
het begeleiden en adviseren van 
sportaanbieders, sporters en eve-
nementen. Deze begeleiding kan 
individueel worden aangeboden, 
maar ook via een groepsgewijze 
aanpak. Daarnaast is SSF hiermee 
voor de Flevolandse sportorga-
nisaties hét loket voor hulpvra-
gen met betrekking tot sport en 
corona.

Is drie ton voor twee jaar 
voldoende om de sport echt te 
ondersteunen?
Dat is nu nog lastig in te schatten, 
veel verenigingen zitten in een 
soort slaapstand. Het Flevolandse 
steunpakket is samengesteld als 
een noodzakelijke aanvulling op 
een aantal reeds bestaande lokale 
en landelijke steunmaatregelen. 
Met dit verschil dat dit beoogde 

pakket zich minder richt op � nan-
ciële ondersteuning, maar voor 
een nadrukkelijk deel op herstel 
en versterking van organisatie en 
organisatiekracht van de sport-
aanbieders.
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Flevolands steunpakket 
“Corona en sport in Flevoland”

LELYSTAD - Sportservice Flevoland vult 
maandelijks een pagina in FlevoPost. In de 
serie artikelen wordt de sport in Flevoland 
van alle kanten belicht. Flevolandse sporters 
komen aan het woord,  aan sport gelieerde 
thema’s worden behandeld en sportevene-
menten uitgelicht. Deze maand aandacht 
voor het Flevolandse steunpakket “Coro-
na en sport in Flevoland” dat per 1 maart 
van start gaat. Wie meer informatie 
wil, kan contact opnemen met Rudi 
Tuijn, telefoon: 0320-251113 of 
via mail: info@sport� evo.nl. 
www.sport� evo.nl 
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Dit fonds is een stimuleringsbijdrage`voor sportaanbieders met als 
doel sportaanbieders vanuit een positieve insteek te stimuleren en 
weer op gang te helpen. Een steun in de rug en aanmoediging om 
te herstarten, zodra dit weer enigszins kan. Het steunpakket is niet 
bedoeld om een “gat in de begroting” te dichten, maar is gericht op 
het initiëren van nieuwe activiteiten. Per sportaanbieder kan maxi-
maal € 1.500,- aangevraagd worden. Ook hier is de aanvraagproce-
dure laagdrempelig maar moet er wel aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. 

Deze voorwaarden en meer informatie zijn terug te vinden op 
onze website sport� evo.nl/coronasteunpakket.

Sportevenementenorganisaties kunnen vanaf 1 maart een aan-
vraag indienen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds 
evenementen. Deze bijdrage is een steun  in de rug voor het 
voortzetten van hun evenement. De aanvraagprocedure is laag-
drempelig met een korte beslissingstermijn. De hoogte van de 
bedragen varieert van maximaal € 2.000,- | € 3.500,- | € 5.000,-, 
afhankelijk van de omvang van het evenement. Uiteraard moet 
er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 

Deze voorwaarden en meer informatie zijn terug te vinden op 
onze website sport� evo.nl/coronasteunpakket.

De � nanciële impulsen vanuit 
het Stimuleringsfonds Sporte-
venementen en het Stimule-
ringsfonds Sportaanbieders, 
zijn een belangrijke katalysator 
voor de sportsector. Echter, er 
is meer nodig dan alleen � nan-
ciële middelen. Met de juiste 
begeleiding en ondersteuning 
kunnen sportevenementen en 
sportaanbieders geholpen wor-
den in het maken van de juiste 
keuzes en afwegingen.

Hopelijk mogen we op korte 
termijn het sporten en bewe-

gen weer oppakken. Maar we 
bese� en ons ook dat het ver-
enigingsleven even stil heeft 
gestaan of dat er veranderin-
gen zijn opgetreden door de 
corona maatregelen. 

Hoe staat uw vereniging er nu 
voor, of met andere woorden, 
hoe vitaal is uw vereniging? 
Door de uitvoering van gratis 
vitaliteitscans, verdeeld over 
de Flevolandse gemeenten, 
biedt Sportservice Flevoland 
verenigingen handvatten voor 
ontwikkeling en innovatie en 

daarmee versterking van de 
vereniging. 

Naast de vitaliteitscan biedt 
Sportservice Flevoland ver-
enigingen en evenementenor-
ganisaties  individuele onder-
steuning, inzet van  sprekers 
en workshopleiders die ex-
pertmeetings en themabijeen-
komsten geven en het Corona 
ondersteuningsloket. 

Meer informatie is terug te vin-
den op onze website sport� e-
vo.nl/coronasteunpakket.
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