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Geacht bestuur, 
 
Uw vereniging heeft in de brief van 22 oktober 2019 een subsidie aangevraagd voor de renovatie/ 
vervanging van de vijf gravelbanen van het tenniscomplex De Marsch. Met deze brief antwoorden wij u. 
 
 
Besluit 
 
Op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 en de Uitvoeringsregeling 
financiën subsidies gemeente Tynaarlo hebben wij besloten: 
In te stemmen met het verzoek van uw tennisvereniging om subsidie voor de renovatie van de vijf 
gravelbanen (incl. hekwerk, beregening en drainage) en daarvoor een subsidie te verlenen van max. 
€ 103.709. 
 
 
Motivering 
 
Tennisclubs komen in aanmerking voor subsidie op basis van het sportbeleid. 

  
Volgens het gemeentelijke sportbeleid komen tennisclubs in aanmerking voor subsidie. Volgens het 
beleid komen tennisbanen in aanmerking voor subsidie; maximaal 2/3e deel van de noodzakelijke 
investeringskosten. Het gemeentelijke sportbeleid gaat uit van “sober en doelmatig”. Dat wil zeggen dat: 

➢ uitgegaan wordt van een minimaal voor de sport noodzakelijke veld- of baancapaciteit;  
➢ “vervangingsinvesteringen hebben voorrang boven uitbreidingsinvesteringen”; 
➢ “uitgegaan wordt van renovatie/ vervanging van dezelfde kwaliteit als er nu is; de meerkosten van 

verbeteringen komen voor rekening van de profijthebber”. 
 
KIWA-ISA-sport heeft een capaciteitsberekening ontwikkeld om vast te stellen hoeveel tennisbanen een 
club nodig heeft. Aan de hand van die  berekening kan worden vastgesteld dat: 
TV De Marsch momenteel 12 tennisbanen ( vijf gravel; zes smashcourt en één kunstgras). De helft van 
de banen heeft baanverlichting; de andere helft niet. De vereniging heeft – op basis van het aantal leden 
en de leeftijdsverdeling – een capaciteit benodigd van 11,27 banen (afgerond 12). 
De renovatie van de gravelbanen (laatst gerenoveerd in 1997) is nodig om de benodigde capaciteit te 
behouden en komt dus volledig voor subsidie in aanmerking.  
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De kosten van renovatie van vijf gravelbanen zijn door KIWA-ISA-sport geraamd.  
 
Het subsidiebedrag is max. 2/3e van de benodigde  investeringssom; het andere 1/3e deel is voor 
rekening van de aanvrager. 
 
De kosten van renovatie van vijf gravelbanen (incl. de vervanging van het hekwerk; de aanleg van 
drainage en beregening) zijn door KIWA-ISA-sport geraamd op € 155.563. 
 
De gemeente neemt hiervan max. 2/3 deel voor rekening: € 103.709. De raad is op 17 december 2019 
akkoord gegaan met de beschikbaarheidstelling van het benodigde krediet.  
 
 
 
Voorwaarden 
 
U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over: 
1. besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten, waarvoor subsidie is 

verleend, dan wel ontbinding van de stichting; 
2. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden; 
3. ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden 

voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen; 
4. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de 

bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon. 
 

 
Vaststellen subsidie 
 
U dient een  aanvraag tot vaststelling in bij het college uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de 
activiteiten. De aanvraag tot vaststelling bevat in ieder geval: 
a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht; 
b. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of 
jaarrekening); 
c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop. 
 
 
Bevoorschotting subsidie 
 
De subsidie wordt als volgt aan u overgemaakt:  
✓ 50% na opdrachtverlening aan de uitvoerende aannemer; 
✓ 40% halverwege het project; 
✓ 10% binnen zes weken na vaststelling van de subsidie. 
Bovenstaande bedragen worden overgemaakt op rekeningnummer NL38RABO0366577891 t.n.v. 
Tennisvereniging De Marsch 
 
 
Bezwaar 
 
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending 
beroep aantekenen bij de Rechtbank. Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
verzoeken om het besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen. Voor de wijze waarop u 
in deze gevallen dient te handelen verwijzen wij u naar bijgevoegd informatieblad. 
 
 
Vragen 
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Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met  
dhr. A.J. Mulder, tel. 0592-266861 of mail. a.j.mulder@tynaarlo.nl. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
 
 
J.T. Homans 
concernmanager team Maatschappij en Ontwikkeling 
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