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Een sterke basis voor de buitensport
Kadernota subsidiebeleid buitensportaccommodaties
Gemeente Heumen 2015

1. Inleiding
In de ontwikkeling van nieuw buitensportaccommodatiebeleid is een eerste 'stap' gezet met de
vaststelling van de Uitgangspuntennotitie nieuw beleid buitensportaccommodaties. De gemeenteraad
heeft op 30 oktober 2014 de koers en de uitgangspunten vastgesteld. Hierop is deze conceptkadernota Een sterke basis voor de buitensport gebaseerd.
Het betreft tevens een herziening van de kadernota accommodatie- en subsidiebeleid
buitensportaccommodaties van mei 2007. Het nieuwe beleid wordt ontwikkeld binnen de financiële
kaders voor sportaccommodatiebeleid uit de Kadernota 2014-2018 die op 10 juli 2014 door de
gemeenteraad is vastgesteld. De strategische Visie gemeente Heumen 2020 'Samenleving aan zet' en
de Wmo kadernota 'Samen aan zet 2015-2018' bieden belangrijke aanknopingspunten voor nieuw
beleid buitensportaccommodaties.
Deze aanknopingspunten zijn:
Een terugtredende rol van de gemeentelijke overheid
Meer initiatief vanuit inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers met meer
eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
Regisseren met de nadruk op het faciliteren en het stimuleren van organisaties die zich
(gezamenlijk) inzetten voor de sociale samenhang in dorpen en wijken
Kritische beoordeling van gemeentelijk gefaciliteerde sportaccommodaties waarbij kwaliteit
boven kwantiteit gaat.
De gemeente Heumen draagt samen met de verenigingen bij aan de instandhouding van de
sportinfrastructuur en duurzame buitensportaccommodaties. Ten aanzien van de rolverdeling tussen
gemeente en verenigingen richt de gemeente zich primair op het verlenen van subsidie voor
noodzakelijke investeringen in buitensportaccommodaties. De gemeente subsidieert
buitensportverenigingen in de kosten van renovatie, nieuwbouw, verbouw en eerste inrichting van
buitensportaccommodaties. Een deel van de investering wordt bekostigd door de verenigingen zelf.
Verenigingen zijn daarnaast zelf verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en exploiteren van
de accommodatie.
2. Toekomstig accommodatiebeleid
2.1

Inleiding

Vooropgesteld wordt dat alle buitensporten een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn van onze
inwoners. De ene keer zorgt sport voor de fysieke gezondheid van de mens, de andere keer voor
meer sociale samenhang en ontmoeting. Bij het faciliteren van de buitensport moeten we echter
keuzes maken. Evenals in de vorige kadernota doen we dat door basissporten en basisvoorzieningen
te benoemen. I n dit hoofdstuk worden de criteria en kaders beschreven ten aanzien van de sporten
die in de gemeente Heumen als basissport zullen worden aangemerkt en de accommodatieonderdelen
die als basisvoorzieningen kunnen worden aangemerkt. Hiervoor heeft de gemeenteraad op 30
oktober 2014 uitgangspunten vastgesteld. Daarnaast wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met het
subsidiëren van renovatie dan wel nieuwbouw van basisvoorzieningen.

2.2
Huidig accommodatieaanbod
Het huidige accommodatieaanbod bestaat uit de volgende buitensportaccommodaties:
Kern

Accommodatie

Gebruikers

Malden

De Broeklanden
De Kluis
Unionpark
Tennispark Malden
Ruitersportterrein/rij hal
Malden

S.V. Juliana '31
Union (Hockey, voetbal) *
Union (tennis) *
Tennisvereniging Malden
Landelijke Rijvereniging en
Ponyclub VCM

Heumen

Toppenberg

S.V. Heumen (incl.
voormalige dameskorfbalver.
Minerva)
Heumense Tennis Club HTC
Skate/skeeler- en
Natuurijsvereniging Heumen
Overasseltse Boys (incl.
dameskorfbalver. ONA)
LTV Overasselt
Rijvereniging en Ponyclub
St. Walrick

Tennispark Heumen
Toppenberg
Overasselt

Passelegt
Tennispark Overasselt
Rijhal Overasselt

Eigendom
Velden/banen
Opstallen
/ruiterbak
vereniging
gemeente
vereniging
vereniging
vereniging
vereniging
vereniging
gemeente
Stichting
gemeente
Rijhal
Lierseweg
vereniging

gemeente

vereniging
vereniging

gemeente
gemeente

vereniging

gemeente

vereniging
Stichting
Beheer rijhal
St. Walrick

gemeente
gemeente

*De accommodatie van deze verenigingen is niet gelegen op Heumens grondgebied. De verenigingen
ontvangen subsidie en ondersteuning vanuit de gemeente Nijmegen.
In de Kern Nederasselt zijn geen buitensportaccommodaties aanwezig.
Het bovengenoemde accommodatieaanbod geeft een vrij normaal beeld aan sportaccommodaties
zoals dit in vele gemeenten wordt aangetroffen en past bij de schaal van de gemeente Heumen. Dit
leidt ertoe dat het huidige accommodatieaanbod in de gemeente Heumen als uitgangspunt kan
worden genomen voor het toekomstige accommodatiebeleid ten aanzien van de
buitensportaccom modaties.
2.3
Uitgangspunten voor nieuw buitensportaccommodatiebeleid
Op 17 november 2014 heeft de gemeenteraad de volgende uitgangspunten voor
buitensportaccommodatiebeleid vastgesteld:
a) Basissporten dienen laagdrempelig en breed toegankelijk te zijn.
b) Investeringssubsidie is in de eerste plaats bestemd voor vernieuwings- en
vervangingsinvesteringen van accommodatieonderdelen die noodzakelijk zijn voor de actieve
sportbeoefening.
c) Investeringssubsidie kan in de tweede plaats ook bestemd zijn voor vervanging of
vernieuwing van accommodatieonderdelen die niet noodzakelijk zijn voor de actieve
sportbeoefening, maar wel van belang voor het verenigingsleven.
d) Voor wat betreft de mate waarin de gemeente bijdraagt in de investeringskosten van
accommodatieonderdelen die noodzakelijk zijn voor de actieve sportbeoefening, blijft sprake
van onderscheid tussen verschillende accommodatieonderdelen. Aanpassing van de hoogte
van subsidiepercentages is mogelijk.
e) Overcapaciteit is niet subsidiabel.
f) Bij renovatie van velden wordt uitgegaan van de gangbare ondergrond bij de betreffende
basissport.

g) Verenigingen worden blijvend ondersteund met investering- en onderhoudsplannen en
bodemonderzoek- en bemestingsadviezen. Daarnaast kunnen verenigingen bij vragen een
beroep blijven doen op, door de gemeente gefinancierde, deskundige expertise bij de
uitvoering van het onderhoud en investeringen.
h) Het energie duurzaam maken van sportaccommodaties is een randvoorwaarde bij alle
(ver)nieuwbouw.
i) Buitensporten die lokaal (ook) in commercieel geëxploiteerde buitensportaccommodaties
plaats vinden, komen niet in aanmerking voor subsidie.
j ) Geografische spreiding van buitensportaccommodaties binnen de gemeente Heumen is
gewenst doch niet noodzakelijk.
k) Een buitensportaccommodatie voor een basissport die gelegen is op grond die eigendom is
van de gemeente Heumen, kan voor gemeentelijke ondersteuning in aanmerking komen. Een
buitensportaccommodatie voor een basissport die niet gelegen is op grond die eigendom is
van de gemeente Heumen kan niet voor gemeentelijke ondersteuning in aanmerking komen,
tenzij het een basissport betreft die niet in de gemeente Heumen uit te oefenen is en
betreffende sportvereniging een relatief groot aantal Heumense leden heeft.
2.4
Reikwijdte v a n deze kadernota
De uitgangspunten zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 30 oktober 2014 zijn op 17 november
2014 besproken met de buitensportverenigingen. Een ruime meerderheid van de uitgenodigde
buitensportverenigingen was bij deze bijeenkomst aanwezig. De input van deze bijeenkomst is
meegenomen in de uitwerking van de uitgangspunten en verwerkt in deze kadernota. In zijn
algemeenheid kunnen de buitensportverenigingen zich vinden in de uitgangspunten die door de raad
zijn vastgesteld. De verenigingen hebben meegedacht bij het benoemen van criteria voor de
basissporten. Daarnaast hebben ze enkele toevoegingen gedaan bij de basisvoorzieningen. De
verenigingen hebben aangegeven tevreden te zijn over de huidige subsidiepercentages die voor de
investeringssubsidies worden gehanteerd. Het onderscheid tussen het subsidiepercentage voor
velden/banen en het subsidiepercentage voor bouwkundige voorzieningen vindt men prima en is goed
werkbaar. Ook over de externe expertise die vanuit de gemeente wordt geleverd
(meerjarenonderhoudsplannen en advisering en kwaliteitsbewaking ten aanzien van investeringen) is
men te spreken. De verenigingen zouden het prettig vinden als de advisering zou kunnen worden
uitgebreid naar het regulier onderhoud. Tenslotte hebben de verenigingen ook aangegeven het
belangrijk te vinden om van elkaar te leren en met elkaar ervaringen rondom regulier en groot
onderhoud te delen.
2.5

Kaders

2.5.1

Basissport

Op basis van het huidige accommodatie- en subsidiebeleid voor buitensportaccommodaties is er
sprake van een vijftal basissporten: voetbal, korfbal, tennis, hockey en paardensport. De criteria voor
basissporten, zoals vastgelegd in het huidige beleid, zijn herijkt. Om als basissport aangemerkt te
worden, moet er sprake zijn van:
1. een landelijk algemeen gangbare en algemeen aanvaarde sport. De vereniging waar de sport
beoefend kan worden, dient aangesloten te zijn bij een bond die is aangesloten bij NOCNSF .
2. een sport die laagdrempelig bereikbaar is en daardoor breed toegankelijk.
3. een sport die een bijdrage levert aan de doelstellingen van de kadernota 'Samen aan zet' en die
een brede deelname in de gemeente Heumen of één van de dorpskernen Malden, Heumen,
Nederasselt of Overasselt heeft, verdeeld over alle leeftijdscategorieën.
4. Een sport die binnen de gemeente in de openbare ruimte of op de commerciële markt niet
beschikbaar is.
5. Sportbeoefening zonder winstoogmerk.
1
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Voor aangesloten sportbonden zie bijlage.

De buitensporten zijn aan de genoemde criteria getoetst. Deze toetsing leidt tot het volgende kader:
Als basissporten worden aangemerkt: voetbal, korfbal, tennis en hockey.
Op basis van de criteria valt paardensport buiten de basissporten omdat deze niet laagdrempelig is en
het feit dat deze sport in de gemeente op de commerciële markt beschikbaar is. In onze gemeente is
sinds enkele jaren ook een schaats- en skatevereniging actief. Het betreft een jonge, kleine sport in
de kern Heumen die bovendien in de openbare ruimte wordt beoefend. Kijkend naar de hierboven
genoemde criteria kan ook deze sport niet als een basissport worden gedefinieerd.

Nieuwe buitensporten
Het is altijd mogelijk dat er binnen de gemeente nieuwe buitensporten ontstaan. Nieuwe
buitensporten kunnen onder voorwaarden toetreden tot de basissporten als zij aan bovenstaande
criteria voldoen. De voorwaarde houdt in dat beginnende buitensportverenigingen binnen 5 jaar een
gestage groei doormaken en uit minimaal 50 7o Heumense leden moeten bestaan om voor subsidie en
ondersteuning in aanmerking te komen. Het college toetst of een nieuwe buitensport voldoet aan de
genoemde criteria en aan de aanvullende voorwaarde en neemt hierover een besluit. De
gemeenteraad wordt over dit besluit geïnformeerd.
0

2.5.2 Basissportverenigingen
Verenigingen die behoren tot de basissporten noemen we basissportverenigingen.
Basissportverenigingen die een accommodatie hebben die gelegen is op grond van de gemeente
Heumen (zie tabel op pagina 2) kunnen voor gemeentelijke ondersteuning in aanmerking komen. Een
uitzondering kan worden gemaakt voor een basissport die niet gelegen is op grond die in eigendom is
van de gemeente Heumen, in het geval dat deze basissport niet in de gemeente Heumen uit te
oefenen is en de betreffende sportvereniging een relatief groot aantal Heumense leden heeft
(minimaal 25 7o).
0

2.5.3 Basissportvoorzieningen
De accommodaties van de volgende buitensportverenigingen vallen binnen de reikwijdte van deze
kadernota: R K W Overasseltse Boys (inclusief de korfbalaccommodatie van ONA), Lawn
Tennisvereniging Overasselt, Sportvereniging Heumen (voetbal en korfbal), Heumense Tennisclub,
Tennisvereniging Malden, Sportvereniging Juliana '31 en Hockeyvereniging Union. De ondersteuning
van de gemeente richt zich in eerste instantie op de accommodatieonderdelen die noodzakelijk zijn
voor de daadwerkelijke actieve sportbeoefening zoals velden, kleedkamers, bergruimte ed.: de
zogenaamde basisvoorzieningen. I n tweede instantie is de ondersteuning gericht op
accommodatieonderdelen die weliswaar niet perse noodzakelijk zijn voor de actieve sportbeoefening,
maar toch een belangrijke functie hebben voor het verenigingsleven: de zogenaamde
nevenvoorzieningen.
Tot de
»
»
»
»
«
«
»

basisvoorzieningen rekenen we de volgende accommodatieonderdelen:
velden en banen (gangbare ondergrond)
kleedlokalen (inclusief douches)
bergruimte
trainings- of baanverlichting
veld-, baan- of complexafrastering
doelen, netposten, ballenvangers of korfbalpalen
beregeningsinstallatie.

Tot de nevenvoorzieningen rekenen we de volgende accommodatieonderdelen:
»
fietsenstalling
»
bestuurskamer
»
kantine

2.5.4. Ondersteuning van de buitensportverenigingen
Voor wat betreft beheer, onderhoud, exploitatie en instandhouding van buitensportaccommodaties is
er sprake van verschillende verantwoordelijkheden. De gemeente is verantwoordelijk voor het
bijdragen aan de instandhouding van een basisinfrastructuur van sportaccommodaties. De
buitensportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en exploitatie. De
verantwoordelijkheid van de gemeente richt zich op een aantal vormen van ondersteuning. Hierbij
hanteren we het volgende kader:
Ondersteuning van basissportverenigingen door de gemeente vindt plaats door middel van:
» het verstrekken van investeringssubsidies
c
het beschikbaar stellen van meerjaren onderhouds- en investeringsplannen en
onderhoudsadviezen
« het faciliteren van externe deskundigheid en kwaliteitsbewaking
» het faciliteren van het treffen van energie duurzame maatregelen
» het faciliteren van een sportplatform

Investeringssubsidie
Gelet op het feit dat aanleg, renovatie of uitbreiding van sportaccommodaties vaak specialistisch werk
is en over het algemeen hoge investeringskosten met zich mee brengen die moeilijk op te brengen
zijn door de sportverenigingen, achten wij een gemeentelijk investeringssubsidie voor de
accommodaties van de sporten die als basissporten aangemerkt zijn reëel. Ten aanzien van de
basissporten draagt de gemeente bij aan de instandhouding van accommodatieonderdelen die in
eerste instantie noodzakelijk zijn voor de daadwerkelijke actieve sportbeoefening zoals velden,
kleedkamers, bergruimte e.d. Daarnaast is bepaald dat de investeringssubsidie in de tweede plaats
ook bestemd kan zijn voor vervanging of vernieuwing van accommodatieonderdelen die niet
noodzakelijk zijn voor de actieve sportbeoefening, maar wel van belang zijn voor het verenigingsleven
(nevenvoorzieningen).
Voor het berekenen van de benodigde training- en wedstrijdvelden, kleedkamers en scheidsrechtersruimte worden landelijke NOC*NSF planningsnormen als richtlijn gehanteerd, omdat deze
uitgaan van landelijke ervaringscijfers en gemiddelde bespelingsintensiteit. Lokale omstandigheden
kunnen hier van afwijken. Overcapaciteit wordt in overleg met de betreffende vereniging bepaald en
is niet subsidiabel.
Verenigingen dragen bij alle investeringen zelf financieel bij aan de investering. Het bestaande beleid,
waarin sprake is van een investeringssubsidie voor velden en opstallen van respectievelijk 80 Zo en
33 7o van de investeringslasten, wordt gehandhaafd. Op het te subsidiëren bedrag wordt een korting
toegepast voor het aantal niet-Heumense leden.
o
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Subsidiëring vindt plaats op verzoek van de vereniging. Hierbij dienen drie offertes overlegd te worden
samen met een renovatie- en financieringsplan. De offertes dienen gebaseerd te zijn op het door de
externe toezichthouder opgestelde renovatieplan/bestek. Zelfwerkzaamheid bij de aanleg/renovatie of
vervanging van basisvoorzieningen is gewenst en wordt gewaardeerd. Subsidiëring vindt plaats op
basis van de laagste offerte waarbij geen korting wordt toegepast voor investeringswerkzaamheden
die in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd. Het financieel voordeel dat de vereniging vanwege
zelfwerkzaamheid behaalt mag de vereniging behouden. Hieraan is echter wel de voorwaarde
verbonden dat de vereniging vooraf aantoonbaar maakt dat tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau wordt
geleverd als wanneer het werk zou worden uitgevoerd door een erkend bedrijf.
Indien sprake is van een investeringssubsidie zal de daadwerkelijke toekenning daarvan mede
afhangen van de volgende aandachtspunten:
1. Nut en noodzaak om een voorziening te treffen dienen aanwezig te zijn
2. De praktische haalbaarheid van een investering, gelet op aspecten als ruimtelijk ordening,
overlast ed.
3. Er is sprake van adequaat uitgevoerd regulier onderhoud aan betreffende basis- of
nevenvoorziening.
4. De prioriteitstelling en beschikbaarheid van gemeentelijke middelen.

Deze subsidierich tlijnen worden vertaald in een nieuwe beleidsregel voor investeringssubsidie, welke
door h et college wordt vastgesteld.

Meerjaren investerings- en onderhoudsplannen
Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor jaarlijks en regulier onderh oud. De overdracht van deze
taken is in h et verleden met de verschillende verenigingen afgesproken. Om deze taken goed te
kunnen uitvoeren zijn er voor de velden bemestingsadviezen opgesteld en besch ikbaar gesteld aan
de verenigingen. Ter uitvoering van een duurzaam buitensportaccommodatiebeleid stellen wij aan
sportverenigingen die beh oren tot de basissporten meerjaren investering- en onderh oudsplannen
(MIOP's) ter besch ikking. Daarbij wordt voor h en de h uidige situatie gecontinueerd waarin
basissportverenigingen voor de uitvoering van deze plannen door de gemeente gefinancierde
professionele deskundigh eid kunnen inzetten. De MIOP's zijn opgesteld voor een periode van 10
jaar. Deze MIOP's zijn uitgewerkt op basis van de gangbare ondergrond die nodig is voor de
sportbeoefening (kunststof banen voor tennis en h ockey en gras voor voetbal en korfbal).

Externe advisering en kwaliteitsbewaking
Bij h et opstellen van renovatieadviezen, bestekken en h et aanvragen van offertes kunnen de
verenigingen gebruik maken van een tweetal externe adviseurs van de gemeente, een adviseur
voor bouwkundige voorzieningen en een adviseur voor civieltech nisch e voorzieningen. Deze
controleren ook of de middelen worden ingezet voor h et doel waarvoor deze bestemd zijn en of
de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamh eden in orde is. Een dergelijke werkwijze voorkomt
dat accommodaties slech t worden onderh ouden, waardoor eerder dan de daarvoor gestelde
afschrijvingstermijnen renovatiewerkzaamh eden moeten worden uitgevoerd en de gemeente
dus eerder dan gepland gevraagd wordt een investeringssubsidie besch ikbaar te stellen.

Energie duurzame sportaccommodaties
In lijn met h et gemeentelijk duurzaamh eidbeleid is h et energie duurzaam maken van
sportaccommodaties een randvoorwaarde bij alle (ver)nieuwbouw. Doel h iervan is te komen tot
dalende exploitatielasten, waarmee de verenigingen meerjarig vooruit worden geh olpen. Een
belangrijk deel van de kosten van een vereniging betreft de (baan)verlich ting. De verenigingen
hebben allemaal de bereidh eid om de verlichting in de komende jaren energieduurzaam te maken,
wanneer de verlichting aan vervanging toe is. Voor die tijd wordt geïnventariseerd wat verenigingen
aan verlichting h ebben om te kunnen beoordelen of h et efficiënt is om te investeren in gezamenlijke
aanschaf.

Sportplatform
Ter ondersteuning van de buitensportverenigingen zullen deze jaarlijks bijeen geroepen worden door
de gemeente Heumen. We noemen dit h et sportplatform. In h et sportplatform kunnen
sportverenigingen elkaar treffen, h oudt men elkaar op de h oogte van investeringsplannen, wisselt
men ervaringen met betrekking tot regulier- en groot onderh oud uit en bespreekt men nieuwe
ontwikkelingen binnen de sport en de verenigingen. Het platform fungeert tevens als gesprekspartner
voor de gemeente. De bijeenkomsten van h et sportplatform zullen om beurten geh ouden worden in
de accommodaties van de verenigingen. Naast een ambtelijke vertegenwoordiger zal ook de
betreffende wethouder h ierbij aanwezig zijn. De gemeente faciliteert de bijeenkomsten van h et
sportplatform.
3.
Financiën
In de voorgaande h oofdstukken zijn de kaders voor de verschillende onderdelen van h et toekomstige
accommodatie- en subsidiebeleid voor buitensportverenigingen besch reven. In dit h oofdstuk worden
de financiële consequenties van de versch illende beleidskaders weergegeven.
In de gemeentebegroting is structureel een bedrag van ē 4.500 opgenomen voor de ondersteuning
van de buitensportverenigingen door professionele adviseurs bij onderh oud en investeringen. Voor h et
energie duurzaam maken van onder andere sportaccommodaties is structureel een bedrag van
f 25.000 opgenomen. Voor investeringssubsidies is structureel een bedrag van i 225.000
beschikbaar.

Investeringen en groot onderhoudswerkzaamheden fluctueren. Het ene jaar moeten er veel
werkzaamheden worden uitgevoerd; het andere jaar wat minder. Daarom is gezocht naar een manier
om het beschikbare budget zo optimaal mogelijk in te zetten. Allereerst is daarbij gekeken naar
kapitalisatie van het jaarlijks investeringsbudget. Dit is echter niet mogelijk, vanwege de
eigendomssituatie van onderdelen van sportcomplexen. In geval van kapitalisatie zou de investering
op de gemeentelijke balans terecht moeten komen waarover vervolgens in een aantal jaren wordt
afgeschreven en rente wordt toegerekend. Het is echter niet toegestaan investeringen aan de
activazijde van de gemeentelijke balans te plaatsen terwijl het geen gemeentelijk bezit (opstallen)
betreft. Daarnaast is ook het vormen van een bestemmingsreserve verkend. In het geval er in enig
begrotingsjaar minder budget nodig is, zou de raad voorgesteld kunnen worden het niet bestede
bedrag toe te voegen aan een bestemmingsreserve. Een deel van deze bestemmingsreserve kan dan
- wanneer er in enig jaar meer moet worden gesubsidieerd dan C 225.000 - na besluitvorming
hierover door de raad, worden toegevoegd aan het jaarlijks beschikbare budget voor
investeringssubsidies. Met een dergelijke werkwijze wordt echter afgeweken van de reguliere
werkwijze om de raad voor te stellen overschotten toe te voegen aan de algemene reserve en
wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, vanuit deze algemene reserve extra middelen beschikbaar te
stellen.
Uitgangspunt voor wat betreft de financiën zijn dan ook de bedragen die zijn opgenomen in de
begroting. Echter, als in enig jaar de vraag groter is dan kan dit leiden tot het beschikbaar stellen van
aanvullende financiële middelen.

Bijlage 1: Bij N O C * N S F aangesloten sportbonden
In 2015 zijn de volgende sportbonden aangesloten bij NOC*NSF::
- American Football Bond Nederland
- Atletiekunie
- Aikido Nederland
- KNAF Nationale Autosport Federatie
- Badminton Nederland
- Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond
- Nederlandse Basketball Bond
- Nederlandse Beugel Bond
- Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
- Bob- en Sleebond Nederland
- Nederlandse Boks Bond
- Nederlandse Bowling Federatie
- Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond
- Nederlandse Bridge Bond
- Koninklijke Nederlandse Cricket Bond
- Nederlandse Curling Bond
- Koninklijke Nederlandse Dambond
- Nederlandse Algemene Danssport Bond
- Nederlandse Darts Bond
- Nederlandse Draken Boot Federatie
- Nederlandse Floorball en Unihockey Bond
- Frisbee Bond Nederland
- Gehandicaptensport Nederland
- Nederlandse Go Bond
- Nederlandse Golf Federatie
- Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
- Nederlands Handbal Verbond
- Nederlandse Handboog Bond
- Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
- Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
- Nederlandse IJshockey Bond
- Nederlandse Jeu de Boules Bond
- Judo Bond Nederland
- Koninklijke Nederlandse Kaats Bond
- Nederlandse Kano Bond
- Karate Do Bond Nederland
- Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond
- Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging
- Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers
- Koninklijke Nederlandse Kolf Bond
- Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond
- Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitness Federatie
- Nederlandse Kruisboog Bond
- Nederland Lacrosse
- Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
- Nederlandse Minigolf Bond
- Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
- Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club
- Nederlandse Onderwatersport Bond
- Federatie Oosterse Gevechtskunsten
- Nederlandse Racquetball Associatie
- Reddingsbrigades Nederland
- Koninklijke Nederlandsche Roei Bond
- Nederlandse Roller sports en Bandy Bond

- Nederlandse Rugby Bond
- Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond
- Koninklijke Nederlandse Schaak Bond
- Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
- Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie
- Algemene Nederlandse Sjoelbond
- Nederlandse Ski Vereniging
- Squash Bond Nederland
- Holland Surfing Association (golfsurfen)
- Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
- Taekwondo Bond Nederland
- Nederlandse Tafeltennis Bond
- Nederlandse Toer Fiets Unie
- Nederlandse Triathlon Bond
- Nederlandse Vijfkampbond
- Koninklijke Nederlandsche Voetbal Bond
- Nederlandse Volleybal Bond
- KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland
- Nederlandse Wandelsport Bond
- Nederlandse Waterski 81 Wakeboard Bond
- Watersportverbond
- Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
- Koninklijke Nederlandse Zwem Bond

