Overzicht en toelichting gesubsidieerde activiteiten topsport en
talentontwikkeling 2016-2021
1. Voorziene jaarlijkse subsidiering 2016-2020
In de nota ‘Topsportbeleid 2016-2020’ werd voor genoemde jaren de volgende subsidiering
voorzien voor de activiteiten op het gebied van topsport- en talentontwikkeling:

Budget topsportsubsidie
Topsport basketbal
Topsport volleybal
Stadstriatlon
Kings of Archery
Sportgala
Totaal

€
€
€
€
€
€

22.000,00
11.000,00
15.000,00
2.500,00
2.500,00
53.000,00

Budget combinatiefunctionarissen
Regionaal Talenten Centrum basketbal
Regionaal Talenten Centrum volleybal
Regionaal Talenten Centrum handboogschieten
Totaal

€
€
€
€

10.000,00
10.000,00
2.000,00
22.000,00

2. Toelichting en ontwikkelingen in de periode 2016-2021
Onderstaand een toelichting van de activiteiten als benoemd bij punt 1 en de ontwikkeling van
deze activiteiten in de periode 2016-2020:
Topsport basketbal
Deze activiteit betreft het spelen van basketbal op het hoogste nationale niveau voor senioren
(heren) en vindt sinds 1982 plaats in Weert. In de jaren ’90 waren de sportieve resultaten het beste,
met als hoogtepunt het veroveren van de nationale titel in 1994. De activiteit heeft de gehele periode
2016-2021 plaatsgevonden en jaarlijks is het volledige subsidiebedrag van € 22.000,- toegekend.
Wel was er een wijziging in de organisatie. In 2018 is de activiteit overgenomen door de vereniging
Basketbal Academie Limburg / stichting Basketbal Promotie Limburg (BAL/BPL) van Stichting BSW
wegens een faillissement van laatstgenoemde. Deze overname was een logische stap omdat de
uitvoering van de breedtesportactiviteiten al eerder was overgenomen van de vereniging BSW en
BAL/BPL al jarenlang een door de basketbalbond erkende talentopleiding in Weert aanbiedt.
Topsport volleybal
Deze activiteit betreft het spelen van volleybal op het hoogste nationale niveau voor senioren
(dames) en vond plaats van 1996 tot 2018. Sportieve hoogtepunten waren er in 2001 en 2011. In
beide jaren werd de nationale titel behaald. De organisatie is in de loop der jaren wegens
faillissementen enkele malen overgenomen door nieuwe partijen (stichtingen). Bij het vaststellen
van het topsportbeleid (januari 2016) speelde het team door bijzondere omstandigheden een jaar
op het derde nationale niveau. De toenmalige organisator, Stichting Weerter Topvolleybal, had
echter de ambitie om terug te keren naar het hoogste nationale niveau. Op grond hiervan is besloten
voor het seizoen 2016-2017 subsidie te verlenen mits dan sprake was van promotie naar het tweede
nationale niveau en hierna te besluiten over het vervolg. De promotie medio 2016 werd gerealiseerd,
direct gevolgd door een promotie medio 2017 naar het hoogste nationale niveau. Op grond hiervan
is de subsidie gehandhaafd. Medio 2018 heeft de organisatie echter besloten te stoppen met de
activiteit. De organisatie was te klein om te kunnen voldoen aan de hoge eisen die vanuit de bond
werden gesteld aan deelname. Ook bleef het moeilijk voldoende financiële middelen te genereren.
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Stadstriatlon
Dit is een breed triatlonevenement dat sinds 2010 jaarlijks plaatsvindt in de binnenstad.
Aanvankelijk georganiseerd door de stichting Total Sports Weert, maar in 2015 overgenomen door
Stichting Stadstriathlon Weert. De eerste 5 jaar was het een tweedaags evenement. Vanaf 2014 is
het evenement ‘opgeschaald’ met topsportwedstrijden (hoogste nationale niveau en Europees
niveau) en vanaf 2015 mede hierdoor uitgebreid van 2 naar 3 dagen. De lijn van topsportactiviteiten
werd na 2014 voortgezet en heeft uiteindelijk geresulteerd in de organisatie van het Europees
Kampioenschap Triatlon Olympic Distance (EK) in 2019. Gezien de structurele organisatie van de
topsportwedstrijden binnen het totale programma van de Stadstriathlon vanaf 2014 is in het
topsportbeleid besloten een vaste subsidie van € 15.000,- te koppelen aan dit evenement. Deze
subsidie is in de jaren 2016 t/m 2019 steeds toegekend.*
De organisatie van het EK in 2019 heeft veel van de stichting gevergd. Ook was in de laatste jaren
duidelijk geworden dat de financiering van de ‘reguliere edities’ steeds moeilijker werd. De hoge
eisen voor de organisatie van de topsportwedstrijden leidt tot hoge kosten. Dit liep niet in de pas
met de groei van de hiervoor benodigde (sponsor)inkomsten. Daarom heeft de stichting vanaf 2020
gekozen voor een aantal inhoudelijke wijzigingen. Eén hiervan is het wegvallen van de
topsportwedstrijden, waardoor de grondslag om subsidie te verlenen verviel. De organisatie heeft
toen wel aangegeven dat het evenement niet kan worden georganiseerd zonder subsidie. In 2021
is besloten wel subsidie te verlenen voor het evenement, maar dit is niet meer gedekt ten laste van
het budget voor topsportsubsidie (B&-besluit 9 februari 2021).
*in 2019 is voor het EK een aanvullende subsidie verleend.
Kings of Archery
Dit is een 2-daags internationaal handboogtoernooi dat sinds 2011 jaarlijks wordt georganiseerd
door de Stichting Promotie en Ontwikkeling Handboogsport (STIPOH). Het toernooi startte op de
clublocatie van een handboogvereniging, maar werd in 2013 door groei verplaatst naar sporthal
St. Theunis. Aan het toernooi nemen nationale en internationale topschutters deel. Het bijzondere
is dat deelname open staat voor iedereen. Topschutters, amateurs en recreanten schieten zij aan
zij. Het evenement kreeg in 2015 een evenementensubsidie. In het topsportbeleid is besloten aan
het evenement een vaste subsidie van € 2.500,- te koppelen. Deze subsidie is in 2016 en 2017 ook
toegekend. In 2018 besloot de organisatie het evenement te verplaatsen naar Eindhoven. Wegens
een verdere groei van het evenement was een grotere accommodatie nodig. Deze is in Weert niet
beschikbaar.
Sportgala
De organisatie van het sportgala is in 2014 gestart door de Weerter Sportraad. Hoofddoel van de
activiteit is om Weerter topsporters en sporttalenten die een bijzondere prestatie leveren in het
zonnetje te zetten. Onderdeel van het programma is onder andere de verkiezing van (para)sporter
van het jaar, sporttalent van het jaar, sportteam van het jaar en sportcoach/trainer van het jaar.
De activiteit vond aanvankelijk plaats in de Poort van Limburg, maar werd in 2016 wegens betere
faciliteiten en uitstraling verplaatst naar het Munttheater. De verplaatsing naar het Munttheater
leidde wel tot hogere kosten. Daarom wordt de activiteit vanaf 2016 gesubsidieerd via het
topsportbeleid. De hoogte van de subsidie was aanvankelijk € 2.500,-. Vanaf 2018 is deze verhoogd
naar € 3.875,-. In 2018 hield de Weerter Sportraad op te bestaan. De sportraad was echter voor
het gala van 2017 al een samenwerking gestart met serviceclub Kiwanis. De subsidie wordt sindsdien
verleend aan Stichting Fondsenwerving Kiwanis Weert. De trekkersol van de organisatie is bij een
voormalig bestuurslid van de sportraad gebleven. Door de coronacrisis kon er in 2020 geen sportgala
plaatsvinden. In 2020 is een alternatieve activiteit georganiseerd.
Regionale Talenten Centra basketbal, volleybal en handboogschieten
In Weert waren in 2016 drie Regionale Talenten Centra (RTC’s) gehuisvest. Dit zijn opleidingen die
onderdeel zijn van het opleidingsprogramma voor talenten van de landelijke sportbond. De landelijke
sportbond is niet altijd de organisator, maar erkent de opleidingen als onderdeel van het programma
en verleent ook financiering of andere bijdragen (inzet expertise, trainers etc.). De RTC’s zijn gestart
in 2011 (basketbal), 2013 (volleybal) en 2015 (handboogschieten). Het RTC basketbal en
handboogschieten zijn nog steeds actief in Weert. Het RTC basketbal heeft sinds enkele jaren naast
een aanbod voor jongens ook een aanbod voor meisjes. De volleybalbond heeft in 2020 besloten
om in mei 2021 te stoppen met de activiteiten in Weert. Deze keuze maakt onderdeel uit van een
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nieuwe structuur voor talentopleiding waarbij wordt gestreefd naar een versterking van de rol van
de verenigingen op dit gebied.
In 2016 is besloten om de RTC’s vanuit de gemeente te ondersteunen door lage zaalhuur
(verenigingstarief) en een bijdrage vanuit het budget voor combinatiefunctionarissen*. Deze
bijdrage is gekoppeld aan personele inzet voor het RTC, gedeeltelijk gericht op de directe taken
binnen het RTC (o.a. verzorgen training) en gedeeltelijk op indirecte taken (ontwikkeling RTC,
promotie van de sport in brede zin en het onderhouden contacten met partners). In de periode
2016-2020 is jaarlijks een totale bijdrage gedaan van € 22.000,- (€ 10.000,- voor het RTC’s
basketbal, € 10.000,- voor het RTC volleybal en € 2.000,- voor het RTC handboogschieten). In 2021
is de subsidie aan het RTC volleybal wegens beëindiging van de activiteiten per 1 mei in 2021
verlaagd naar € 1.250,-.
In 2019 is het beleid voor de inzet van de combinatiefunctionarissen in Weert geëvalueerd. Hierbij
zijn 6 doelstellingen geformuleerd op basis waarvan de invulling in de periode 2019 t/m 2023
plaatsvindt. Hoewel stimuleren van talentontwikkeling een van de doelstellingen is binnen dit beleid
is beoordeeld dat dit niet wordt ingezet voor ontwikkeling van topsport. Het budget van € 22.000,dat aan de RTC’s was gekoppeld wordt vanaf 2021 anders ingezet en is hiermee vanaf 2021 als
dekking vervallen voor de subsidiering van de inzet van de combinatiefunctionarissen voor de RTC’s.
Bij de actualisatie van het topsportbeleid moet beoordeeld worden of vanuit dit beleidskader
voortzetting van deze subsidie voor de RTC’s gewenst is.
*een combinatiefunctionaris is een persoon die werkt in minimaal 2 van de 3 sectoren: onderwijs, sport en
cultuur en in dienst is bij één werkgever. Gemeenten ontvangen jaarlijks een rijkssubsidie van 40% van de
kosten van een maximaal aantal fte’s. De overige 60% dient te worden gedragen door gemeenten en andere
partners.

3. Nieuwe activiteiten in de periode 2016-2021
In het topsportbeleid is vastgelegd dat bij nieuwe activiteiten apart wordt beoordeeld of steun in de
vorm van subsidie gewenst is en in welke omvang. Op grond hiervan is in de periode 2016-2020
ook subsidie verleend voor de volgende activiteiten:
Talentopleiding Stichting Fresh Allstars
Stichting Fresh Allstars heeft de gemeente in 2019 gevraagd een bijdrage te leveren voor het verder
professionaliseren van de talentopleiding voor breakdance. De stichting is gelieerd aan dansschool
Fresh, die een apart opleidingsprogramma voor breakdance biedt aan talenten uit Weert en de regio.
In totaal zijn er 3 groepen actief binnen de opleiding met circa 10 jongeren per groep. De groepen
staan bekend als de Fresh Allstars. De stichting is opgericht om dit programma te ondersteunen. De
Fresh Allstars behoren momenteel, zowel op groeps- als individueel niveau, tot de (inter)nationale
top. Landelijk hebben zij bekendheid gekregen door deelname aan succesvolle TV-programma´s
zoals ‘Everybody Dance Now’ en ‘Holland’s Got Talent’. Breakdance ontwikkelt zich wereldwijd sterk
en wordt steeds meer als een sport gezien. De kwalificatie als Olympische Sport in 2024 onderstreept
dit. Gezien deze sterke ontwikkeling is een intensivering en verbreding van het opleidingsprogramma
van de Fresh Allstars nodig om ‘speler’ te kunnen blijven in de top.
In 2019 is besloten een eenmalige subsidie te verlenen van € 9.000,- als bijdrage in de kosten van
de opleiding voor de periode september 2019 t/m december 2020 (1,5 jaar). Aan deze bijdrage is
de verplichting gekoppeld om een visie/plan uit te werken voor de verdere ontwikkeling van de
opleiding in de komende jaren, zodat dit kan worden betrokken bij de actualisatie van het
topsportbeleid. Door uitstel van de actualisatie is besloten deze subsidie in 2021 in principe voort te
zetten.
Topsport darts
Fanatics Weert (Fanatics) is een dartgroep met spelers uit Weert en de regio. In het seizoen 20152016 is de groep gepromoveerd naar de hoogste landelijke competitie, de SuperLeague. Hierin
hebben ze zich sindsdien in weten te handhaven. De thuisduels zijn in Weert. Voor Fanatics geldt
dat handhaving in de top niet vanzelfsprekend is. De dartssport ontwikkelt zich sterk en de
concurrentie neemt toe. Fanatics heeft de gemeente daarom gevraagd om financiële steun om haar
niveau te verbeteren.
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In 2019 is besloten hiervoor een eenmalige subsidie te verlenen van € 3.000,- voor de periode
september 2019 t/m december 2020 (1,5 jaar). Aan deze bijdrage is de verplichting gekoppeld een
visie/plan uit te werken voor de verdere ontwikkeling van de Fanatics Weert in de komende jaren,
zodat dit kan worden betrokken bij de actualisatie van het topsportbeleid. In 2021 is er voor de
zomer geen competitie geweest wegens de coronacrisis. De competitie is pas na de zomer weer
gestart. Door uitstel van de actualisatie is besloten deze subsidie in 2021 in principe voort te zetten.
Limburg Cycling
Naar aanleiding van Provinciaal beleid is de stichting Limburg Cycling opgericht. Doel van deze
stichting is het versterken, ondersteunen en verbinden van de wielersport in Limburg. Door een
jaarlijkse bijdrage aan deze stichting krijgen gemeenten het predicaat wielergemeente en kan
aanspraak gemaakt worden op de diensten en subsidies van Limburg Cycling, waaronder subsidie
voor de organisatie van grote wielerevenementen. De gemeente Weert krijgt op grond hiervan van
Limburg Cycling subsidie (€ 7.500,-) voor de organisatie van de Boels Ladies Tour. Vanaf 2020 is
het alleen mogelijk meerjarig (3 jaar) deel te nemen aan Limburg Cycling. Onder andere gezien de
verbintenis met de Boels Ladies Tour voor de jaren 2020 en 2021 is besloten tot een meerjarige
deelname voor de jaren 2020 t/m 2022. Dekking is daarom vooralsnog gezocht in het budget voor
topsportsubsidie en wordt betrokken bij de actualisatie van het topsportbeleid.

4. Subsidieverlening in 2021
Het
totale
budget
in
2016
was
€
53.000,(topsportsubsidie) +
€
22.000,(combinatiefunctionarissen RTC’s) = € 75.000,-. Zoals aangegeven bij punt 2, is vanaf 2021 het
budget van € 22.000,- (combinatiefunctionarissen RTC’s) vervallen, waardoor het beschikbare
budget in 2021 daalde naar € 53.000,-. Door de wijzigingen in de subsidiabele activiteiten in de
periode 2016-2021 zoals beschreven in deze notitie, konden de totale uitgaven voor het jaar 2021
worden gedekt binnen dit budget van € 53.000,-. Tevens zijn als gevolg van de coronacrisis niet alle
activiteiten in 2021 volledig uitgevoerd. Hierdoor zijn de uiteindelijke uitgaven in 2021 nog iets lager.
Dit is weergegeven in onderstaande tabel:
Uitgaven topsportsubsidie

2016

Topsport basketbal

€ 22.000,00

Topsport volleybal

€ 11.000,00

nvt

nvt

Stadstriatlon

€ 15.000,00

nvt

nvt

Kings of Archery

€ 2.500,00

nvt

nvt

Sportgala

€ 2.500,00

prognose 2021
€

22.000,00

werkelijk 2021
€

22.000,00

€

4.000,00

Topsport darts

€

2.000,00

€

1.000,00

Talentopleiding Fresh

€

6.000,00

€

6.000,00

Limburg Cycling

nog te bepalen

€

2.500,00

€

2.500,00

RTC basketbal

€ 10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

RTC volleybal

€ 10.000,00

€

5.000,00

€

1.250,00

€ 2.000,00

€

2.000,00
€ 53.500,00

€

2.000,00
€ 44.750,00

RTC handboogschieten
Totaal

€ 75.000,00

Opmerkingen:
verlening topsport basketbal en topsport darts voor seizoen 2021-2022 moet nog plaatsvinden.
Bij genoemde bedragen is rekening gehouden met de verwachte verlening voor deze periode
(deel hiervan dat ten laste komt van het jaar 2021);
Het Sportgala vindt normaal gesproken plaats in januari (na afloop jaar waarop gala inhoudelijk
betrekking heeft). Het is nog niet bekend of er voor 2021 conform 2020 nog een alternatieve
activiteit plaatsvindt in het eerste kwartaal van 2022.
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