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UITLEG EN CRITERIA

Weet jij een actie of initiatief dat aansluit bij de 
doelstellingen van het Sportakkoord Boxmeer 
of Sportakkoord Sint Anthonis? Dan kun je een 
uitvoeringsbudget aanvragen, zodat jij je actie of initiatief 
uit kunt voeren. Lees onderstaand een uitleg van de 
sportakkoorden en aan welke criteria je moet voldoen om 
een uitvoeringsbudget aan te vragen. Wil je een aanvraag 
doen, klik dan hier. 

Sportakkoord Boxmeer en Sportakkoord Sint 
Anthonis
Met de sportakkoorden willen we bereiken dat iedereen, 
écht iedereen, plezier in sporten en bewegen kan beleven. 
Ongeacht leeftijd, handicap of financiën, bewegen moet 
voor iedereen mogelijk zijn, nu en in de toekomst.

Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg, 
welzijn, maatschappelijke organisaties en overheid bundelen 
de krachten om sporten en bewegen in alle dorpskernen 
van Boxmeer en Sint Anthonis aantrekkelijk te maken. We 
zien graag dat iedereen, van jong tot oud, mee kan doen. 
Daarom willen we een kwalitatief en passend aanbod wat 
voor iedereen toegankelijk is mogelijk maken. Om dit te 
kunnen realiseren benoemden we samen ambities en 
acties waar we mee aan de slag willen gaan. De ambities zijn 
uitgewerkt in vier thema’s: 
1. Sportieve en gezonde jeugd
2. Iedereen kan meedoen
3. Vitale sportverenigingen
4. Sport en bewegen in beeld

Criteria
De sportakkoorden ondersteunen organisaties die willen 
bijdragen aan het stimuleren van sport en bewegen in de 
gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Daarbij worden de 
volgende criteria gehanteerd.
• Het initiatief sluit aan bij de doelstellingen/acties uit de 

sportakkoorden

• Aanvrager(s) draagt (dragen) zelf actief bij aan de 
realisatie van het initiatief

• Er is een samenwerking met andere verenigingen of 
organisaties

• Budget is eenmalig per initiatief
• Er is een budgetplafond van € 20.000 voor Boxmeer en 

€ 10.000 voor Sint Anthonis, daarbij geldt op = op
• Aanvragen hoger dan € 1.000 worden één keer 

per kwartaal beoordeeld. Bij aanvragen lager dan € 
1.000 streven we ernaar om binnen twee weken een 
antwoord te geven  

• Bezwaar is niet mogelijk
• Aanvrager toont aan dat de activiteit is uitgevoerd 

(bijvoorbeeld met foto’s of nieuwsbrief)

Aanvraagprocedure
Vul het aanvraagformulier in op sportakkoordboxmeer.nl 
of sportakkoordsintanthonis.nl om een aanvraag voor het 
uitvoeringsbudget in te dienen. Je ontvangt na een aanvraag 
een bevestiging. Hierna wordt de aanvraag in behandeling 
genomen door een kernteam en wordt er gestreefd naar 
een spoedige beantwoording. Elke aanvraag wordt aan 
de hand van de vastgestelde criteria beoordeeld. Als de 
aanvraag toch afgewezen moet worden, dan ontvangt u 
hiervan melding en opgave van reden. Het sportakkoord 
behoudt zich het recht voor om iedere upportaanvraag, ook 
als deze wel voldoet aan de criteria, af te wijzen. 

Contact
Heb je vragen en/of opmerkingen over de 
aanvraagprocedure of criteria, neem dan contact op via 
email Boxmeer (sportakkoord@boxmeer.nl) of email Sint 
Anthonis (sportakkoord@sintanthonis.nl). 

https://forms.gle/VDtUvgfqtDh5zG6v8
http://sportakkoordboxmeer.nl 
http://sportakkoordsintanthonis.nl

