
 

Voorwaarden uitvoeringsbudget Sportakkoord Grave  
 
Aanvragen 

• Een aanvraag kan het hele jaar ingediend worden door gebruik te maken van het 
aanvraagformulier 

• Het aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld en mag worden ingediend bij 
verenigingsondersteuner Thomas Peeters Weem, via thomas@negen.nl  

• Vier keer per jaar vindt er besluitvorming over de aanvragen plaats door het kernteam. 
Aanvragen in 2022 worden ingediend vóór onderstaande data: 

o 1 april 
o 1 juli 
o 1 oktober 
o 1 januari 2023 

Het is eventueel mogelijk om aanvragen met spoed in te dienen. Dit moet dan wel specifiek 
gemeld worden. 
 

Criteria/Voorwaarden 

• De activiteit sluit aan bij in ieder geval één van de vijf thema’s uit het sportakkoord. 

• De uitvoering van het initiatief of actie vindt plaats in de oorspronkelijke gemeente Grave en 
is gericht op de inwoners van de gemeente 

• De aanvrager werkt zo veel mogelijk samen met andere verenigingen of organisaties om het 
initiatief of de actie uit te voeren 

• Een aanvraag is maximaal €2.500* 

• Sportakkoord gelden zijn niet bedoeld om individuele organisaties en hun kernactiviteiten te 
financieren. Uitgaven dienen het collectief en moeten breed toegankelijk zijn. 

• Aanvragen mogen zowel nieuwe initiatieven of acties zijn, maar ook bestaande initiatieven 
die verbreed of opgeschaald worden 

• Het aangevraagde bedrag is een bijdrage voor de totale kosten. Aanvragen maken 
overzichtelijk welke cofinanciering wordt ingezet 

• Het gaat om een aanjaagbudget; stimuleren/opstarten/aanjagen. Eigen inbreng van 
middelen of andere dekkingsmogelijkheden worden aangemoedigd. Bij terugkerende 
activiteiten moet de aanvrager duidelijk aan kunnen geven hoe de activiteit in de toekomst 
door kan gaan. Per actie/activiteit wordt verzoek voor financiering ingediend volgens het 
format. Hou het kort en krachtig 

• Zodra positief wordt beslist over een aanvraag krijgt de aanvrager (de aangewezen 
kartrekker van het project) de beschikking over de toegekende middelen 

• De kartrekker stuurt na afloop van de actie/activiteit een foto/video/persbericht ter 
verantwoording. Deze informatie wordt gebruikt voor de monitoring en evaluatie en kan 
gebruikt worden in de communicatie over het sportakkoord 

• Als ondersteuning via andere regelingen of via de Adviseur Lokale Sport (services) mogelijk is, 
dan wordt dat eerst benut. Het kernteam denkt hierin mee 
*Het kan zijn dat een bepaald initiatief betrekking heeft op verschillende doelgroepen en 
meerdere acties ten goede komt. Hierbij zijn dan ook uitzonderingen mogelijk. De beslissing 
van het kernteam is hierin altijd leidend.  
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Beoordeling 

• Het kernteam beoordeelt de plannen en kent het uitvoeringsbudget toe 

• Het kernteam werkt transparant en beoordeelt de aanvragen op basis van de genoemde 
voorwaarden 

• Het kernteam informeert de aanvrager via de mail over het genomen besluit binnen twee 
weken na het verstrijken van de deadline  

• Toekenning van aanvragen is mogelijk zolang er budget beschikbaar is. Het budget wat dit 
jaar overblijft wordt meegenomen naar volgend jaar 

• Na een positief besluit, zorgt de gemeente voor de financiële afhandeling 
 


