
Subsidieregeling voor het organiseren van District Kampioenschappen (en 

Regio Kampioenschap). 

(Gewijzigd per 1 februari 2019) 
 

 

DK Tijdrijden, financiële bijdrage 650 euro. 

Bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage is rekening gehouden met de volgende punten: 

- sportief gezien is het een belangrijk evenement; 

- de aantrekkelijkheid voor de kijker is beperkt; 

- het deelnemersveld bevat meestal geen aansprekelijke namen; 

- de commerciële mogelijkheden van dit evenement zijn beperkt. 

 

DK op de weg, financiële bijdrage 900 euro. 

Bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage is rekening gehouden met de volgende punten: 

- de organisatie is verzekerd van zowel een kwantitatief als kwalitatief goed deelnemersveld; 

- de organisatiekosten zijn hoger dan bij een gewone wedstrijd, doordat het lange dag wielersport is; 

- de kosten worden aanzienlijk gedrukt doordat er geen prijzenschema’s zijn;  

- met kampioenschap bieden wij aan praktisch al onze renners een mooie wedstrijd; 

- het districtsbestuur bepaalt dat de organisatie beperkte inschrijfgeld aan de renners mag vragen!; 

- de uitstraling van deze wielerdag moet de wielersport promoten. 

Als je het DK afzet tegen een gewone wedstrijd, dan kan gesteld worden dat het DK op de weg een 

goed te vermarkten evenement is. 

Noot 

Het DK op de weg moet een wielerdag met uitstraling zijn. “Een feestje waar iedereen bij wil zijn”, 

met een optimale promotie voor de wielersport. 

Bij toekennen van de organisatie zal vooral ook hierop worden gelet. Er zal geen rekening worden 

gehouden met een toerbeurt per provincie.   

De toewijzing wordt in een bestuursvergadering van District Noord beslist. 

 

Regiokampioenschappen (RK) Veldrijden, financiele bijdrage van District Noord 800 euro. 

Bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage is rekening gehouden met de volgende punten; 

- beperkte uitstraling (geen bekende namen waarmee de organisatie kan pronken); 

- de locatie is meestal noodgedwongen op een afgelegen plaats; 

- er is vaak sprake van minder aantrekkelijke weersomstandigheden. 

Door deze zaken is het vermarkten van dit evenement moeilijk.  

Dit kampioenschap is een gezamenlijk regiokampioenschap dat om de beurt jaarlijks in Noord of Oost 

wordt gehouden. Met ingang van 2015 is met district Oost afgesproken dat elk district 

verantwoordelijk is voor financiële ondersteuning van de wedstrijd in haar eigen district. District 

Noord heeft de oorspronkelijke gezamenlijke bijdrage nu als ondersteuning vastgesteld op een bijdrage 

van 800 euro.  

  

DK/RK MTB, financiële bijdrage 800,00 euro   

Het DK MTB werd tot nu toe nog niet structureel georganiseerd. Met ingang van 2019 is het doel 

jaarlijks een district kampioenschap MTB te organiseren.  

Met District Oost is afgesproken een gezamenlijk regiokampioenschap te organiseren. Dat wordt in 

beginsel om de beurt jaarlijks in Noord of Oost gehouden. 

District Noord garandeert eenzelfde (evt. gezamenlijke) bijdrage als voor het Veldrijden: 800,00 euro. 

 

Bijdrage voor bijzondere evenementen. 

Deze zullen bij hoge uitzondering worden toegekend aan een organisatie van een bijzonder evenement. 

De subsidie wordt vooraf bepaald en wordt eenmalig toegekend en bedraagt maximaal 400 euro.  


