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Datum: 5 maart 2021
Betreft: Verlening uitkering Regeling Sportakkoord 2020-2022

Beste lezer,

Op 5 november 2020 heeft u een aanvraag ingediend voor de regeling Specifieke 
uitkering stimulering sport. Uw aanvraag is geregistreerd onder het zaaknummer 
1037187.

Met deze brief beslis ik op uw aanvraag. 

Besluit
Hierbij verleen ik u voor 2021 een uitkering van maximaal € 60.000,001. Dit 
bedrag is als volgt opgebouwd:
 
a. Uitvoeringskosten lokaal sportakkoord € 60.000,00

Wanneer ontvangt u de uitkering?
U ontvangt de uitkering als voorschot van 100% dat in één keer aan u zal worden 
betaald. De betaling wordt aan u overgemaakt op  onder 
omschrijving SPUK Sportakkoord 2021 Weert en het zaaknummer 1037187.

Verantwoording en vaststelling van de uitkering
U moet uiterlijk op 15 juli 2022 uw verantwoording indienen2. De bijlage bij uw 
jaarrekening over 2021 bevat de informatie voor de verantwoording3.

Ik beslis uiterlijk op 15 januari 2023 over de vaststelling van de uitkering.

1 Overeenkomstig met bijlage IV van de regeling
2 Hiervoor volgt u artikel 27 van het Besluit financiële verhouding 2001
3 Zoals beschreven in artikel 58a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten en art. 7 lid 2 van de regeling Sportakkoord 2020-2022
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Waaraan moet u voldoen?

Wet- en regelgeving
Voor uw aanvraag geldt de volgende wet- en regelgeving:
 de Kaderwet VWS-subsidies;
 de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; 
 de regeling Sportakkoord;
 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Voor de meest actuele versie van de wet- en regelgeving kunt u kijken op 
wetten.overheid.nl.

Meldingsplicht
Eén van de verplichtingen waar u aan moet voldoen is de meldingsplicht. U moet 
direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn 
voor de uitkering. Daarvan is in ieder geval sprake als u denkt dat: 
 de activiteiten waarvoor de uitkering is verleent, niet, niet op tijd of niet 

geheel zullen worden verricht, of 
 niet, niet op tijd of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen van 

de uitkering. 

Uw melding, inclusief toelichting en relevante stukken, doet u digitaal via  
spuksportakkoord@minvws.nl onder vermelding van het zaaknummer. Ook als u 
twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te nemen.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?
Als u niet voldoet aan de verplichtingen van de uitkering of als u de activiteiten 
niet (geheel) uitvoert, is het mogelijk dat u de uitkering moet terugbetalen.

Bezwaar
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.
Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt 
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien 
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol 
bezwaar kan inschatten.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de 
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaar niet behandeld worden.
Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij 
voorkeur met een ingescande handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift ook versturen per post naar:
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

https://wetten.overheid.nl/
mailto:spuksportakkoord@minvws.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws
mailto:WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl
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Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres;
• de datum;
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u in de rechterkantlijn);
• de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te 
voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met 
het bezwaarschrift.

Als u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat 
u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar. 
Uw aanvraag is geregistreerd onder het zaaknummer 1037187. Ik verzoek u bij al 
uw correspondentie het bovenstaande nummer te vermelden.

Heeft u vragen?
Voor vragen kunt u bellen met 

Met vriendelijke groet,

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen,

Afdelingshoofd




