
Aanvraagformulier sportakkoorden  

Boxmeer / Sint Anthonis 

 

 
 
Op 24 september 2020 zijn de lokale sportakkoorden van de gemeenten Boxmeer en 
Sint Anthonis ondertekend. Samen willen we werken aan 4 thema’s:  

1. Sportieve en gezonde jeugd 
2. Iedereen in beweging 
3. Vitale sportverenigingen 
4. Sport en bewegen in beeld  

 
Als u initiatieven hebt die aansluiten op één van deze thema’s, dan is het mogelijk een subsidie 
aan te vragen. In onze beleidsregel is nader uitgewerkt waar een aanvraag aan moet voldoen 
en hoe de beoordelingsprocedure er uit ziet. Zie www.sportakkoordboxmeer.nl en 
www.sportakkoordsintanthonis.nl voor de beleidsregels en alle verdere informatie.  
 
 
Contact 

Heb je vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op via sportakkoord@boxmeer.nl of 

sportakkoord@sintanthonis.nl, of bel met Anke Schellekens, gemeente Boxmeer, tel. 0485 – 

585 911, of met Dorine Venhuizen, gemeente Sint Anthonis, tel. 0485 – 208 174. 

  

http://www.sportakkoordboxmeer.nl/
http://www.sportakkoordsintanthonis.nl/
mailto:sportakkoord@boxmeer.nl
mailto:sportakkoord@sintanthonis.nl


ORGANISATIE GEGEVENS 

 

 

Naam organisatie/aanvrager 
 
 
 
 

 

Gegevens organisatie 
Adres / telefoon / email 
 
 
 

 

Type organisatie / rechtsvorm 
Vereniging / stichting / zorg 
organisatie / commerciële organisatie 
 
 

 

Gegevens contactpersoon 
Naam / functie van contactpersoon 
binnen organisatie / Adres / telefoon / 
email  
 

 

Rekeninghouder 
Naam en IBAN nummer van 
rekeninghouder 
 
 

 

Doel organisatie 
Wat is het algemene doel van de 
organisatie? 
 
 

 

Toestemming 
Ik geef toestemming om 
bovenstaande gegevens te delen met 
de leden van het kernteam 
sportakkoord.  
De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten 
behoeve van het sportakkoord. 

 
 Ja  
 
 Nee   

 

Datum 
Vermeld de datum dat u de aanvraag 
indient 

 

 

 

 

  



PROJECTGEGEVENS 

 

Titel van de actie/activiteit  
 
 
 

Onderwerp / kernthema 
Bij welk van de 4 kernthema’s sluit de 
actie/activiteit aan 
 

 
 

Doel van de actie/activiteit 
Geef aan wat het doel is van de 
actie/activiteit en hoe dit evenement 
bijdraagt aan het sportakkoord. 
 

 

Aanleiding 
Geef aan waarom je de actie/activiteit 
wilt organiseren 
 

 

Doelgroep 
Geef aan op welke doelgroep de 
actie/activiteit zicht richt 
 

 

Korte omschrijving van de 
actie/activiteit 
Geef een omschrijving van de 
actie/activiteit  
 

 

Resultaten 
Geef aan wat u met de actie/activiteit 
wilt bereiken 
 

 

Hoeveel mensen worden met de 
actie/activiteit bereikt? 
Geef aan hoeveel mensen u met deze 
actie/activiteit denkt te bereiken 

 

Werving deelnemers 
Geef aan hoe u deelnemers voor de 
actie/activiteit gaat werven. 
 

 

Planning en looptijd 
Startdatum / Einddatum / Totale duur 
 
 

 

Partners 
Met welke samenwerkingspartners 
dient u deze aanvraag in? 
Vermeld: Naam organisatie, naam 
contactpersoon en mailadres of 
telefoonnummer   

 



Hoeveel mensen werken er mee 
aan de organisatie van het project 
Geef aan hoeveel personen betrokken 
zijn bij de organisatie van de 
actie/activiteit 

 

Gemeente 
Geef aan in welke gemeente de 
actie/activiteit plaatsvindt 
 

 

* Indien het formulier onvoldoende ruimte biedt voor tekst of cijfers, kunnen deze als bijlage 

worden meegestuurd met het aanvraagformulier. 

 

 

FINANCIEN 

 

Begroting kosten 
Geef een begroting van de 
actie/activiteit (kosten en eventuele 
inkomsten) 
 

 

Toelichting op de begroting 
Geef aan waarvoor u de gevraagde 
bijdrage wilt gebruiken 
 

 

Benodigde bedrag van uw aanvraag 
In euro’s 
 
 

 

Cofinanciering: 
Geef hier aan welke partij (NAW 
gegevens) voor welk bedrag mee 
financiert. 

 

Zijn er, naast het sportakkoord, nog 
bij andere organisaties aanvragen 
voor financiële middelen gedaan? 
 

 

          Indien ja: 
          Toelichting op aanvullende  
          financiële middelen 
 

  

* Als het formulier onvoldoende ruimte biedt voor tekst of cijfers, dan kunnen deze als bijlage 

worden meegestuurd met het aanvraagformulier. 

 

 


