
 
 
 
 
 

 

 

Overzicht meerkosten challenge aangepast sporten 
 
De volgende kostensoorten komen in aanmerking voor subsidie: 

• Kosten voor trainers en vrijwilligers die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van aangepast 
sporten en bewegen;  

• Kosten voor scholing van trainers en vrijwilligers die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van 
aangepast sporten en bewegen;  

• Kosten die gemaakt worden voor de huur van een aangepaste accommodatie; 
• Vervoerskosten die noodzakelijk zijn voor vervoer naar uitwedstrijden; 
• Kosten voor noodzakelijke materialen voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen. 

 
Niet subsidiabel zijn: 

• Kosten die een sport- en beweegaanbieder zonder aangepast sportaanbod ook heeft; 
• Kosten voor aanpassingen in de accommodatie; 
• Individuele kosten die inwoners met een beperking maken voor het sporten en bewegen. 

 
Uitsluitend aantoonbare, onderbouwde meerkosten die redelijkerwijs nodig zijn voor het aanbieden van 
de sport- en beweegactiviteiten komen in aanmerking voor subsidie. 
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