Financiële
vertaling van
de ingrediënten
voor een
regeerakkoord

Investering (jaarlijks
x € 1 miljoen) en
verantwoordelijk
ministerie

Economisch
Rendement

Maatschappelijk rendement

Opleidingsfonds voor kader

5 (VWS)

Extra werkgelegenheid
voor opleiders/
sportbonden

Groter sportplezier voor de sporter

Versimpelen vrijwilligersregeling
Sport uitzonderen van de WWZ

0 (Financiën)
0 (SZW)

Verlaging
administratieve lasten

Minder onzekerheid over contracten
voor trainers

Compensatie btw en kansspelbelasting

Pm

Verenigingsmanagers in wijken met lage
sportparticipatie
(1000 verenigingen x 50.000 per
vereniging per jaar)

50 (VWS)

1000 fte extra
werkgelegenheid

Hogere sportdeelname in wijken
met lage Sociaal Economische
Status (SES)

GEZONDHEID

Financiering bewezen interventies,
gezonde leefstijl financieren en
samenwerking met sport bevorderen

100 (VWS)

Besparing zorgkosten

Grotere kwaliteit van leven

Programma integriteit

1 (VWS en V&J)

DUURZAAMHEID

Duurzaamheidsregeling
sportaccommodaties (9000
accommodaties)

17 (VWS en EZ)
(subsidie 30%)

40
(eigen investering
clubs 70%)

- Lagere energieregeling clubs
- Vermindering CO2 uitstoot

Bevorderen beweegvriendelijke ruimte,
versterken natuurbeleving en landelijke
afstemming

250 (EZ en I&M)

Extra investeringen in
natuur

Recreatie in de natuur

TALENTONTWIKKELING

Sport- en beweegplan
(6000 scholen, 5000 euro per school)
Bewegend leren:
- Ontwikkeling lesmateriaal bewegend
leren (500.000 euro)
- Bijscholingen alle leraren
(1000 euro per school)
- Impulssubsidie (10.000, structureel
per jaar) voor het opzetten en
onderhouden van structurele
samenwerking tussen scholen,
sportclubs en de kinderopvang en/of
aanpassing van sportaccommodaties
voor onderwijsdoeleinden

7,5 (OCW)

Investeringen in
fysieke omgeving van
de school

- Betere leerprestaties van kinderen
op school.
- Afname overgewicht van kinderen

CJP Sportkaart
(financiering vergelijkbaar met CJP
Cultuurkaart 10 euro per kind van de
school, 5 euro Rijk, 1 miljoen middelbare
scholieren)

5 (VWS), 10 (OCW)

Extra investeringen in
sport(materialen) door
kortingssysteem

- Meer leden sportclubs.
- Betere leerprestaties van jongeren
op school.
- Afname overgewicht van jongeren

Talentcoaches (100 gespecialiseerde
coaches financiering vergelijkbaar met
buurtsportcoaches, 20.000 rijksoverheid,
30.000 gemeente per coach)

2 (VWS)

100 fte extra
werkgelegenheid

- Meer talenten op het podium
- Nationale trots
- Maatschappelijke carrière sporters

Optimalisering trainingsomgeving op
CTO's en RTC's
Overbruggingsregeling

3 (VWS)

Topteam sport

1 (EZ)

Innovatie kan leiden tot
nieuwe business

Nederland als sportland op de kaart

Fonds voor multisportevenementen

2,5 (VWS)

SPORTPLEZIER

Maatregel

Financieel gezond houden van
sportclubs

- Bespreekbaar maken en afname
problematiek
- Beter imago sport

0,125 (OCW)
1,5 (OCW)
60 (OCW en VWS)

1 (VWS)

INNOVATIE

Nederland als sportland op de kaart

