Aanvraagformulier,

criteria en beoordeling

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 bijdrage
aan te vragen uit het uitvoeringsbudget. Een kernteam, bestaande uit vertegenwoordigers van
sportorganisaties, maatschappelijke organisaties en gemeenten, beoordeelt de aanvragen. Op
www.sportakkoordboxmeer.nl en www.sportakkoordsintanthonis.nl kunt u zien wie er in dit
kernteam zitten.
Hieronder staat hoe u een aanvraag kunt indienen en wat de criteria zijn.
Aanvragen
• U kunt het hele jaar aanvragen indienen voor een initiatief of actie door gebruik te maken
van onderstaand aanvraagformulier.
• Vul het onderstaande aanvraagformulier volledig in, anders wordt het niet in behandeling
genomen.
• 4x per jaar komt het kernteam bij elkaar en vindt de beoordeling van de aanvragen plaats.
• Dien uw aanvraag in vóór
o 1 februari
o 1 mei
o 1 september of
o 1 november
Aan het eind van de genoemde maand hoort u of een bijdrage wordt toegekend.
• Dien het ingevulde formulier per mail in bij ofwel sportakkoord@boxmeer.nl ofwel
sportakkoord@sintanthonis.nl.
Criteria
• Aanvragen moeten aansluiten op één van de ambities of acties uit de sportakkoorden.
• De uitvoering van het initiatief of actie vindt plaats in de gemeenten Boxmeer en/of Sint
Anthonis en is gericht op de inwoners van de gemeente(n).
• Aanvrager(s) draagt (dragen) zelf actief bij aan de realisatie van het initiatief.
• De aanvrager werkt samen met andere verenigingen of organisaties om het initiatief of de
actie uit te voeren.
• Aanvragen mogen zowel nieuwe initiatieven of acties zijn, maar ook bestaande initiatieven
die verbreed of opgeschaald worden.
• Er kan geen aanvraag ingediend worden voor reguliere activiteiten, exploitatiekosten of
activiteiten die al gestart zijn.
• Het aangevraagde bedrag is een bijdrage voor de totale kosten. Aanvragers maken
inzichtelijk welke co-financiering wordt ingezet.

•
•
•

Aanvrager toont achteraf aan dat de activiteit is uitgevoerd (bijvoorbeeld met foto’s, verslag
of nieuwsbrief).
Als ondersteuning via andere regelingen of via de Adviseur Lokale Sport (services) mogelijk
is, dan wordt dat eerst benut. Het kernteam denkt hierin met u mee.
Het budget is eenmalig per initiatief.

Subsidieplafond
Toekenning van aanvragen is mogelijk zolang er budget beschikbaar is. Het subsidieplafond
voor beide gemeenten is maximaal het bedrag dat het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn
en Sport beschikbaar stelt voor de uitvoering van het sportakkoord.
• Voor de gemeente Boxmeer is het subsidieplafond € 20.000,- en voor de gemeente
Sint Anthonis € 10.000,-.
• Daarbij geldt OP = OP.
Beoordeling
• Het kernteam beoordeelt de plannen en kent het uitvoeringsbudget toe.
• Het kernteam komt hiervoor bij elkaar in de maanden februari, mei, september en
november.
• Het kernteam werkt transparant en beoordeelt aanvragen op basis van de genoemde
criteria aan de hand van het beoordelingsformulier.
• Bij iedere aanvraag kijkt het kernteam allereerst of ondersteuning via bestaande regelingen
of via de Adviseur Lokale Sport (services) mogelijk is, en pas daarna of het (nog) mogelijk is
om budget beschikbaar te stellen.
• Een kernteamlid dat zelf of als organisatie betrokken is bij een ingediende aanvraag, mag
deze aanvraag niet mee beoordelen.
• De gemeente Boxmeer of de gemeente Sint Anthonis informeert de aanvrager over de
beoordeling door het kernteam.
Contact
Heb je vragen en/of opmerkingen over de aanvraagprocedure of criteria, neem dan contact op
via sportakkoord@boxmeer.nl of sportakkoord@sintanthonis.nl.

ORGANISATIE GEGEVENS
Naam organisatie

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?

PROJECT GEGEVENS

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
Geef aan met welke partners wordt
samengewerkt binnen deze
actie/activiteit

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 plaatsvind

Boxmeer

Sint Anthonis

* Indien het formulier onvoldoende ruimte biedt voor tekst of cijfers, kunnen deze als bijlage
worden meegestuurd met het aanvraagformulier.

FINANCIËLE GEGEVENS
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

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

Ja

Nee

Indien ja:
Toelichting op aanvullende
financiële middelen
* Indien het formulier onvoldoende ruimte biedt voor tekst of cijfers, kunnen deze als bijlage
worden meegestuurd met het aanvraagformulier.

