Iedereen Kan Sporten Parkstad; tijdelijk subsidieregeling S(B)O scholen
Regioconsulent 4 gemeenten
In 2018 is er een regioconsulent voor Iedereen Kan Sporten Parkstad aangesteld. Deze
regioconsulent gaat aan de slag gaat om het beweeggedrag van mensen met een beperking
positief te beïnvloeden door de vraag helder te krijgen, het aanbod in beeld te brengen en
drempels die de doelgroep en de stakeholders ervaren weg te halen. Hierbij moet de
behoefte centraal staan. Vraag en aanbod moeten op elkaar afgestemd zijn, zowel als het
gaat om sportaanbod als om aanbod van ondersteuning.
Na de opstart in 2018, is er voor 2019 gekozen om zich op 3 pijlers te focussen, waarvan de
eerste pijler “Jeugd met een beperking” is. De jeugd heeft de toekomst. De diverse partijen
in de deelnemende gemeentes zien de jeugd als basis; een jeugdige die op jonge leeftijd veel
beweegt, heeft grotere kans om op oudere leeftijd nog steeds structureel te bewegen. Om
de jeugd blijvend te laten bewegen, wordt samenwerking met S(B)O scholen geïnitieerd,
gecontinueerd en uitgebreid;
In 2019 zal er een tijdelijke subsidie worden ingericht van €1200,- per school, welke aan
sportstimulering besteed kan worden, zodat kinderen laagdrempelig kunnen kennismaken
met diverse sportaanbieders.
De regeling is als volgt opgesteld:
Tijdelijke subsidieregeling S(B)O scholen
Per S(B)O school wordt er een budget beschikbaar gesteld van €1200,- gedurende de
periode maart - december 2019 voor sportstimuleringsactiviteiten.
School kan zélf bepalen welke verenigingen/sportaanbieders ingezet worden en kan zelf
hierin de contacten leggen en afspraken maken, met in acht neming van de volgende
voorwaarden:
1. Dit budget dient ten goede te komen van beweeglessen, gegeven door externe
sportaanbieders/verenigingen
2. Binnen dit budget dienen minimaal 30 gymlessen/naschoolse lessen op het gebied
van sportstimulering plaats te vinden
3. Binnen dit budget dienen er minimaal 3 verschillende takken van sporten aan bod te
komen, zodat kinderen een brede sport oriëntatie kunnen genieten
4. Er dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van lokale Parkstad verenigingen
en sportaanbieders
5. Indien gebruik gemaakt wordt van de samenwerking met regio-overstijgende partijen
als Bijzonder in Beweging, Only Friends, Omnisportvereniging Adelante Kids, etc.
gedurende het gehele (school)jaar, dient er minimaal 3x de verbinding gemaakt te

worden met een reguliere sportvereniging (bijv. kennismakingsles tijdens naschoolse
activiteit)
6. Indien een school (een gedeelte van) dit budget wil inzetten, dient de school contact
op te nemen met de regioconsulent, zodat deze op de hoogte is van het aanbod en
welke partijen betrokken zijn
7. Indien een school wel graag het budget zou willen inzetten, maar zelf geen
netwerk/contacten heeft met externe verenigingen/aanbieders, kan de
regioconsulent van IKS fungeren als tussenpersoon; deze brengt school en vereniging
met elkaar in contact en bemiddelt.
8. Het geld blijft in beheer van IKS en dient via declaratieformulieren gedeclareerd te
worden bij de regioconsulent
9. De regioconsulent voorziet de school/vereniging van declaratieformulieren, zodat
bedragen bij IKS gedeclareerd kunnen worden en de regioconsulent de eindcontrole
heeft
10. Deze subsidie is een tijdelijke subsidie, eindigt 31 december 2019
11. Na 31 december 2019 worden er geen declaratieformulieren meer in behandeling
genomen
Overige voorwaarden IKS:
- Een groepsleerkracht is altijd aanwezig tijdens de lessen die plaatsvinden tijdens
schooltijd
- Indien er lessen na schooltijd gepland worden, ligt de verantwoording hiervan bij de
vereniging/sportaanbieder die de les uitvoert

