
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht 

Postbus 5700
6202 MA Maastricht

043 389 79 67
www.limburg.nl

Limburgse jeugd in beweging met goed opgeleide jeugdtrainers! 

Geacht bestuur,

De huidige periode is op allerlei vlakken een uitdaging, met name ook voor onze gezondheid. We zitten meer binnen en bewegen 
daardoor minder. Daarnaast geven jongeren aan dat ze het contact met vrienden missen en te weinig om handen hebben.  
Juist daarom willen we in deze periode kijken naar wat er wél mogelijk is, bijvoorbeeld om buiten te sporten. Laten we de Limburgse 
jeugd samen weer in beweging brengen!

Waarom de subsidieregeling ‘Opleiden Jeugdtrainers 2021-2022’? 
De Provincie Limburg heeft sinds 26 oktober 2021 een subsidieregeling om amateursportorganisaties, zoals verenigingen en  
stichtingen, te ondersteunen in het opleiden van jeugdtrainers. Eén op de drie sportverenigingen in Limburg heeft namelijk een 
tekort aan jeugdtrainers, terwijl juist zij onmisbaar zijn om sport voor kinderen en jongeren op een leuke manier mogelijk te maken. 

Het doel van deze regeling is het bevorderen van sportdeelname bij jongeren, door te investeren in meer en beter opgeleide  
jeugdtrainers. Het is belangrijk dat sport en beweging voor iedereen mogelijk is, zeker ook voor jongeren. Het zorgt namelijk  
voor een gezonde fysieke en psychische ontwikkeling.  

Hoeveel subsidie kan er worden aangevraagd? 
De subsidieregeling is bedoeld voor alle Limburgse amateursportorganisaties die één of meerdere jeugdtrainers een gecertificeerde 
opleiding willen laten volgen. Het maximale bedrag dat per organisatie kan worden aangevraagd is € 500,-. 

Welke voorwaarden gelden voor het aanvragen van deze subsidieregeling? 
Voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie, verwijzen wij u graag naar de belangrijkste 
voorwaarden aan de onderkant van deze brief. De volledige voorwaarden vindt u op onze website en raadpleegt 
u snel via de QR-code hiernaast. 

Hoe en waar kan deze subsidieregeling aangevraagd worden?  
De Provincie Limburg is erg enthousiast over deze subsidieregeling! Doet uw organisatie ook mee?  
Dan zien wij uw aanvraag graag uiterlijk 25 februari 2022 tegemoet.   

Voor meer informatie of vragen over de regeling, kunt u terecht op onze website of contact opnemen met Tycho Deij via  
t.deij@prvlimburg.nl of 06-11 60 77 36. 

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde mevrouw M.M. (Madeleine) van Toorenburg

   Belangrijkste voorwaarden subsidieregeling 

   De belangrijkste voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:
    Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient een opleiding door (een) jeugdtrainer(s) namens een  

amateursportorganisatie te worden gevolgd;
    Subsidie is enkel mogelijk voor opleidingen die aansluiten bij niveau 1, 2 of 3 van de Kwalificatiestructuur Sport;
    De opleiding dient uiterlijk binnen 2 jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking met succes te zijn afgerond.

   Voor de volledige voorwaarden adviseren wij u naar de volledige tekst van de regeling te kijken (zie de QR-code hierboven).
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