
  

 

 

 

Vervoersregeling Gehandicapte 
Sporters 2020 
 

Instructies bij het invullen en opsturen 
 
 

U heeft drie mogelijkheden om de formulieren in te vullen: 

1. U print de bijgevoegde formulieren uit en vult ze in om ze per post op te sturen; of 

2. U vult de bijgevoegde formulieren in op uw pc en print ze vervolgens uit om ze per post 

op te sturen; of 

3. U vult de bijgevoegde formulieren in op uw pc, slaat ze op onder een naam waarin uw 

verenigingsnaam te herkennen is, en stuurt ze per e-mail op. (Sla de formulieren niet op 

in de map waarin u ze per mail gekregen heeft! De gegevens kunnen dan verloren gaan!) 

 

U volgt de volgende stappen: 

 

1. Vul de contact en identiteitsgegevens op het Voorblad in. 
 
▪ Bij ‘Plaats’ vult u de statutaire vestigingsplaats van uw organisatie in. 

▪ Vergeet u alstublieft niet het totaal aantal deelnemers en begeleiders waarvoor u één of 

meerdere vervoersbewegingen declareert in te vullen.  

 

 

2. Vul de bijgevoegde Deelnamebladen en Evenementbladen in. 
 
▪ Zie het bestand ‘Uitleg declaratie over 2020’ voor nadere uitleg over hoe u de reis naar 

een bepaald evenement moet opgeven! 

▪ Onder ‘evenement’ wordt verstaan: structurele sportactiviteiten (zoals trainingen), 

competitiewedstrijden, of incidentele activiteiten (zoals kampioenschappen). Het moeten 

sportieve activiteiten zijn, dus vergaderingen, feesten e.d. worden niet gehonoreerd. 

▪ ‘Deelnemers’ zijn:   

a) personen die in 2020 lid waren van de sportvereniging en als gevolg van een 

handicap zijn geconfronteerd met extra-kosten op vervoersgebied om te 

kunnen deelnemen aan sport en beweging in de vrije tijd; 

b) begeleiders die actief bij sportactiviteiten van de sportvereniging waren 

betrokken t.b.v. de continuïteit van de activiteiten; 

c) niet-gehandicapte spelers die in een team van spelers met een handicap 

onmisbaar waren. 

▪ U hoeft nergens zelf afstanden in te vullen! Deze worden na ontvangst berekend op basis 

van gestandaardiseerde afstanden, en kunnen dus licht afwijken van de daadwerkelijk 

gemaakte kilometers. Er geldt een maximum van 300 kilometer per vervoersbeweging 

(enkele reis). Indien de afstand van vervoersbeweging meer dan 300 kilometer betreft 

wordt deze automatisch bijgesteld naar 300 kilometer. 

▪ U hoeft geen invulregels te gebruiken voor deelnemers uit de gemeente waar het 

evenement in kwestie plaatsvindt. Voor deze deelnemers heeft u dan immers geen recht 

op vergoeding. 

▪ U hoeft geen invulregels te gebruiken voor deelnemers uit gemeenten die zeker niet 

deelnemen aan de Vervoersregeling. Voor deze deelnemers heeft u immers geen recht op 

vergoeding.  

 

 
 



  

De volgende gemeenten nemen (onder voorbehoud) wél deel aan de Vervoersregeling en 

voor inwoners uit deze gemeenten kunt u dus wél invulregels gebruiken: 

     Beek Horst aan de Maas Roerdalen 

     Beekdaelen Kerkrade Roermond 

     Beesel Landgraaf Sittard-Geleen 

     Bergen Leudal Stein 

     Brunssum Maasgouw Valkenburg aan de Geul 

     Echt-Susteren Maastricht Venlo 

     Eijsden-Margraten Nederweert Venray 

     Gennep Peel en Maas Weert 

     Heerlen  
  

 

3. Vul op ieder blad bovenaan een volgnummer in (niet nodig bij 
versturen per e-mail). 
 
▪ Voorbeeld: 

 

 

 

▪ Het Voorblad is blad 1. U nummert Voorblad, Deelnamebladen en Evenementbladen bij 

elkaar door. 

▪ Bladen die u niet heeft ingevuld nummert u niet mee. 

 

 

4. Onderteken het formulier op het voorblad. 
 
Als u het formulier per e-mail opstuurt hoeft (kan) dit niet, maar er kan dan wel contact met 

u worden opgenomen voor bevestiging. 

 

 

5. Stuur de formulieren naar Huis voor de Sport Limburg. 
 
Per post: 

▪ Voeg de genummerde bladen samen en stuur ze op naar: 

 

Huis voor de Sport Limburg 

Vervoersregeling 2020 - Sandra Hamers 

Parijsboulevard 345 

6135 LJ Sittard 

 

▪ Niet ingevulde bladen niet meesturen. 

 

Per e-mail: 

▪ Stuur een e-mail naar vervoersregeling@hvdsl.nl en vermeld in de titel uw 

verenigingsnaam en ‘Vervoersregeling 2020’. 

▪ Voeg de bestanden met het Voorblad, de Deelnamebladen en de Evenementbladen (alle 

drie onder een naam waaruit uw verenigingsnaam blijkt) als bijlagen toe aan de e-mail. 

 

De formulieren dienen uiterlijk 16 april 2021 bij ons binnen te zijn! 
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