
STICHTING STEUNFONDS SCHAATSSPORT GELDERLAND (S.S.S.G.) 

Besluit de voorwaarden van het FONDS  ter stimulering van de wedstrijd- en breedtesport in 

Gelderland te wijzigen en vast te stellen overeenkomstig de navolgende voorwaarden: 

1. Doelgroep: 

a. alle disciplines in de schaats- en skatesport; 

b. jeugdige talentvolle sporters, die lid zijn van een lid van het Gewest; 

c. faciliteiten die gericht zijn op training en herkenning van talentvolle sporters, die lid zijn 

van een lid van het Gewest. 

2. Te ondersteunen activiteiten: 

a. Trainingsactiviteiten, speciaal georganiseerd voor een kleine groep getalenteerde 

sporters, met als doel hun prestaties verder te ontwikkelen tot boven het baanniveau en 

het gewestelijk niveau; 

b. Trainingsfaciliteiten, die speciaal gericht zijn op kennismaking met disciplines, selectie en 

ontwikkeling van jeugd tot talent op lokaal en regionaal niveau. 

3. Bijdrage(n): 

a. Per sporter kan maximaal per seizoen een bijdrage worden verstrekt tot €500; 

b. Elke sporter kan slechts voor maximaal 3 seizoenen in aanmerking komen voor de 

bedoelde bijdrage; 

c. Een bijdrage is mogelijk aan sporters junioren C, B, A en Neo-senioren 1e jaar; 

d. Voor trainingsfaciliteiten en materialen geldt een eenmalige bijdrage van maximaal 

€1000; 

4. Procedure voor aanvraag: 

a. Een verzoek om een bijdrage moet schriftelijk worden ingediend onder opgaaf van het 

doel van de training, de faciliteiten en/of materialen voor kennismaking, training en 

ontwikkeling discipline; een opgaaf van de kosten en de begrote eigen bijdrage bij 

personen, een opgaaf van de kosten en eigen bijdrage van de vereniging; 

b. De aanvraag moet worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van het Gewest, die de 

aanvraag zal beoordelen, eventueel advies zal inwinnen bij GTC, en advies zal uitbrengen 

aan de bestuurders van de S.S.S.G. 

c. Het Dagelijks Bestuur van het Gewest zal de aanvrager tijdig informeren. 

5. Voeding van het Steun fonds: 

a. Jaarlijks 5% van de bijdrage van KNSB aan Talentherkenning van het Gewest;  

b. Uit de rente van de rekening(en) van de S.S.S.G.; 

c. Uit vrijwillige bijdragen en giften van derden. 

6. Het bestuur van de Stichting Steunfonds Schaatssport Gelderland legt jaarlijks de 

jaarrekening ter goedkeuring voor aan de gewestelijke algemene vergadering binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar. 

Aldus vastgesteld 13 februari 2019 

Dagelijks Bestuur Gewest Gelderland en Bestuurders Stichting Steunfonds Schaatssport Gelderland. 


