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Onderwerp

Subsidie Stichting Basketbal Promotie Limburg

Voorstel

Een subsidie van maximaal € 22.000,- te verlenen aan Stichting Basketbal Promotie
Limburg voor het spelen van eredivisie basketbal in het seizoen 2Ot9-202O conform
bijgaa nde concept-beschikking.

Inleiding

In de nota Topsportbeleid 2016-2020 is gekozen voor een jaarlijkse subsidie van € 22.000,-
voor de activiteit topbasketbal (heren eredivisie / Dutch Basketball League). Met ingang van
het seizoen 2077-20t8 wordt deze activiteit ingevuld door de vereniging Basketbal
Academie Limburg (BAL). De subsidieaanvraag voor het seizoen 2Ot9-2020 is op 30
augustus 2019 ingediend door de aan BAL gelieerde stichting Basketbal Promotie Limburg
(BPL). In deze stichting zijn de belangen van het eredivisie team ondergebracht.

Beoogd effect/doel

De subsidie aan Stichting Basketbal Promotie Limburg verlenen.

Argumenten

Uitvoering geven aan het topsportbeleid
Met het verlenen van de subsidie wordt uitvoering gegeven aan het door de raad
vastgestelde topsportbeleid.

De gevraagde gegevens zijn ingediend
BPL heeft bij de aanvraag de gevraagde gegevens overlegd. Dit betreft een begroting met
toelichting op onderdelen.
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De activiteit kan worden uitgevoerd
Op basis van de ingediende begroting wordt beoordeeld dat de activiteit kan worden
uitgevoerd. In het seizoen 2017-2018 is BPL de activiteit gestart met een begroot budget
van € 80.000,-. Twee jaar later is dit gegroeid naar € 151.200,-. De begrote
sponsorinkomsten zijn in deze periode gegroeid van € 42.000,- naar € 111.000,-. Van dit
bedrag d¡ent nog € 7.500,- te worden gerealiseerd gedurende het seizoen. BPL verwacht dit
te bereiken via een verdere groei van de recent gestarte nieuwe business club.
Hierin hebben zich in korte tijd al 40 bedrijven verenigd. De begrote uitgaven bedragen
€ 155.300,- waardoorde begroting sluit met een tekort van € 4.100,-. Aan de uitgavenkant
vormen de vergoedingen aan spelers en trainers de hoogste kostenpost (€ 61.200,-). De
kosten voor de spelers zijn gestegen met 670/o ten opzichte van het afgelopen seizoen. BPL
heeft verklaard dat de begrote kosten aansluiten bij de gemaakte afspraken met spelers en
trainers, welke ook schriftelijk zijn vastgelegd. In de begroting zijn voldoende middelen
opgenomen voor huur van de sporthal.

Kanttekeningen en risico's

BPL wil geleidelijk bouwen aan een sterker team. Hierin is in het seizoen 2019-2020 een
stap gezet (extra geïnvesteerd). Gevolg is dat er bij aanvang van het seizoen geen volledig
sluitende begroting is. De begroting sluit met een tekoft van € 4.LOO,-. Daarnaast is nog
€ 7.500,- van het begrote sponsorgeld niet gerealiseerd. Totaal dus een bedrag van
€ 11.600,- (dit is 7,5olo van de totaal begrote kosten).
Beoordeeld wordt dat er sprake is van een aanvaardbaar risico. Door het opzetten van een
nieuwe business club zijn de laatste maanden veel nieuwe sponsoren geworven. Dit proces
is pas enkele maanden geleden gestart. Vanuit dit perspectief lijkt het haalbaar om
gedurende het seizoen te komen tot een volledige dekking van de kosten. De gemaakte
keuze voor het investeren in spelers is in dit proces ook van belang. Groei van de sportieve
prestaties is mede van belang bij het vergroten van de aantrekkingskracht voor publiek en
sponsoren.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Binnen het totale jaarlijkse budget voor topsportsubsidie is een bedrag van € 22.OOO,-
gereserveerd voor het topbasketbal. Van de totale subsidie van € 22.000,- voor het seizoen
2OL9-2O2O wordt € 11.000,- (termijnbetalingen 1 en 2) ten laste gebracht van het budget
2019 en € 11.000,- (termijnbetalingen 3 en 4) ten laste van het budget 2020, waarbij het
voorbehoud van vaststelling van de gemeentebegroting wordt gemaakt.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Na besluitvorming door uw college wordt de bijgevoegde beschikking verzonden. Betaling
vindt plaats volgens het in de beschikking vermelde betaalschema.

Com mu n icatie/ participatie

Stichting Basketbal Promotie Limburg wordt via bijgevoegde beschikking geïnformeerd
over uw besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:
- M. Rosbergen, juridisch beleidsadviseur.
- P. Vos, financieel adviseur afdeling OCSW
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Extern:
- Niet van toepassing
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Bijlagen:
- Aanvraag subsidieverlening
- Concept beschikking
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