
Subsidieregeling Sportieve inrichting buitenruimte

Netsportveld WK Volleybal 
voor Vrouwen 2022

Hoe krijgen we kinderen, tieners en volwassenen naar buiten en met 
elkaar in beweging? Provincie Gelderland biedt in samenwerking 
met de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) een aantrekkelijke 
subsidieregeling voor een netsportveld. Met een multifunctioneel 
buitensportnet creëer je op dit veld een duurzame, laagdrempelige 
en uitnodigende sportlocatie voor vele doelgroepen. 

In aanloop naar het WK Volleybal voor Vrouwen 2022 
kan vanaf 10 januari 2022 een subsidie voor de aanleg 
van een netsportveld in de buitenruimte worden 
aangevraagd. Op dit veld kan met een buitensportnet 
iedereen zijn of haar favoriete netsport in de 
buitenlucht spelen. Bijvoorbeeld volleybal, badminton, 
tennis en voetvolley. Met de subsidieregeling helpen 
we mee om een netsportveld te realiseren in jouw 
omgeving. 

Hoe werkt het?
Een aanvraag bij de subsidieregeling Sportieve inrichting 
van de buitenruimte | netsportcourt WK Volleybal kan 
ingediend worden van 10 januari 2022 tot en met  
1 juli 2022. De subsidie bedraagt € 4.000 per 
netsportveld. De subsidie wordt met €1.000 verhoogd 
wanneer de programmering blijvend voorziet in 
activiteiten die zijn gericht op mensen met een 
beperking of wanneer de programmering voorziet in 
activiteiten die  zijn gericht op mensen uit de directe 

Wat is een netsportveld?

Een netsportveld is een sportveld van 5 bij  
12 meter en bestaat uit een permanent geplaatst, 
duurzaam 5 meter breed buiten sportnet.  
Het net is eenvoudig in hoogte verstelbaar en 
voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een 
veilig toestel. Het buitensport net is weerbestendig 
en hufterproof. Alle leeftijden kunnen hun 
favoriete sport beoefenen, zoals de sporten 
volleybal, smashball, pickleball, badminton, 
voetvolley en tennis. 

omgeving van het netsportveld met een lage 
sociaaleconomische status. Per Gelderse gemeente 
komen maximaal 5 netsportvelden voor subsidie in 
aanmerking. 
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De subsidie aanvraag bestaat uit een aanvraag
formulier en samenwerkingsovereenkomst, waarvan 
het model op de subsidiepagina van de provincie 
Gelderland is te vinden. Om in aanmerking te komen 
voor een subsidie moet de aanvrager voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 
• het netsportveld wordt gerealiseerd in samen

werking met de plaatselijke volleybalvereniging 
en ten minste één organisatie uit de sector 
overheid, sport, recreatie, onderwijs, zorg of 
welzijn of uit het bedrijfsleven;

• het netsportveld wordt aangelegd binnen de 
bebouwde kom;

• het netsportveld publiek toegankelijk is;
• het netsportveld heeft een programmering voor 

tenminste drie jaar;
• de gemeente verleent medewerking aan de 

realisatie, voor zover nodig; 
• de realisatie van het netsportveld past in de 

Beleidsagenda Gelderland Sport 20202023;
• er afspraken zijn gemaakt met  de organisator van 

het WK Volleybal voor Vrouwen 2022 over 
programmatische of publicitaire samenwerking 
rondom het WK Volleybal.

Na ontvangst van de subsidie zorgt de aanvrager:
• dat het netsportveld uiterlijk op 1 september 2022 

in gebruik wordt genomen en ten minste drie jaar 
in gebruik blijft;

• het netsportveld tijdens deze drie jaar deugdelijk 
wordt beheerd, onderhouden en regelmatig 
activiteiten worden georganiseerd;

• dat het netsportveld publiek toegankelijk is. 

WK Volleybal voor Vrouwen 2022

In 2022 vindt het FIVB WK Volleybal Vrouwen 
voor de eerste keer in de historie in Nederland 
plaats. Het vierjaarlijkse WK duurt ruim drie 
weken en aan het evenement nemen 24 landen 
van vijf verschillende continenten deel.  
In totaal worden er van 23 september t/m  
15 oktober 2022 ruim honderd wedstrijden 
gespeeld. Het grootste deel van het evenement 
vindt plaats in de provincie Gelderland, met 
Arnhem en Apeldoorn als speellocaties.  
De finale is op 15 oktober 2022 in GelreDome in 
Arnhem.

Meer informatie
Ben jij enthousiast geworden en heb je interesse om 
een netsportveld in jouw omgeving te realiseren? 
Meer informatie over de aanschaf en mogelijkheden 
is te vinden via www.nevobo.nl/netsportveld.  
Vanaf 10 januari 2022 is het mogelijk om subsidie 
aan te vragen via www.gelderland.nl/subsidies.  
Voor hulp bij het opstellen van een plan of subsidie
aanvraag, neem contact op met Annemiek van de 
Grint van de Gelderse Sport Federatie via  
annemiek.van.de.grint@geldersesportfederatie.nl of 
06 10 09 35 28.
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