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Financiële ondersteuning voor maatschappelijke- en 
sportorganisaties 
 
De provincie Gelderland heeft via het ‘Gelders Winterfonds’ € 10 miljoen beschikbaar gesteld 
aan gemeenten om maatschappelijke organisaties en het MKB te helpen die door de hoge 
energiekosten in de problemen komen. De gemeente Nijkerk heeft € 210.617,00 hiervoor 
ontvangen. “Via een tijdelijke subsidieregeling willen wij de maatschappelijke- en 
sportorganisaties helpen die acuut in de financiële problemen als gevolg van de stijgende 
energiekosten”, geeft wethouder Audrey Rohen aan.  
 
Deze regeling is bedoeld als een éénmalige overbrugging naar landelijke regelingen die in de loop van 
het jaar ingaan. 
 
Inzetten op gebruikers maatschappelijke voorzieningen 
Er is besloten om het geld uit het ‘Gelders Winterfonds’ in te zetten om de gebruikers van 
maatschappelijke organisaties die activiteiten uitvoeren op het gebied van sport, bewegen, cultuur, 
welzijn en ontmoeten te helpen. De gemeente Nijkerk vindt het namelijk belangrijk dat het vitale en 
rijke verenigingsleven blijft bestaan. Het levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn en de 
lichamelijke en mentale gezondheid van mensen. Het vergroot ook de betrokkenheid en biedt kansen 
om op verschillende manieren mee te doen. Vanwege enerzijds de hoogte van het subsidiebedrag en 
anderzijds het grote aantal maatschappelijke organisaties en ondernemers wat gebruik zou kunnen 
gaan maken van de regeling is de keuze gemaakt om de subsidieregeling alleen open te stellen voor 
de maatschappelijke organisaties.  
 
Toetsingscriteria en aanvragen van de subsidie 
Er zijn een aantal voorwaarden waar de subsidieaanvragen op worden getoetst. Er is een 
aantoonbare toename van de energiekosten in de periode november 2022 t/m maart 2023. De 
organisaties hebben zelf hun uiterste best gedaan om kosten te beperken en/of opbrengsten op peil te 
houden. De betreffende organisatie kan geen of slechts gedeeltelijk een beroep doen op andere 
(landelijke) compensatieregelingen. Maximaal 75% van het financiële nadeel wordt tot een maximum 
van € 7.500,- gecompenseerd. Van de aanvrager wordt een plan verwacht hoe deze op korte en 
langere termijn de energiekosten wil verlagen. Van 1 maart tot 1 april kan deze subsidie worden 
aangevraagd via de website www.nijkerk.eu/winterfonds. De aanvragen worden op volgorde van 
binnenkomst beoordeeld. 
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