
Aanmeldformulier Sportakkoord 

 

Boxmeer / Sint Anthonis 
 
 
 
 
 
Via dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een activiteit/initiatief wat past binnen de 
doelstellingen van het Sportakkoord Boxmeer / Sint Anthonis. Lees voordat u dit formulier invult 
de criteria en informatie over de aanvraagprocedure goed door.  
 
Het sportakkoord 
Met dit Sportakkoord 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 
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 de volgende vier thema’s:  

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

 
Aanvraagprocedure 
Vul onderstaande aanvraag formulier in om een aanvraag in te dienen voor het sportakkoord. Het 
sportakkoord Boxmeer / Sint Anthonis stuurt automatisch na ontvangst van de aanvraag een 
bevestiging. Hierna nemen wij de aanvraag in behandeling en streven wij naar spoedige 
beantwoording (beoordeling 4x per jaar, zie criteria). Elke aanvraag wordt aan de hand van 
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 
supportaanvraag, 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 sportakkoord@boxmeer.nl of sportakkoord@sintanthonis.nl.

mailto:sportakkoord@boxmeer.nl
mailto:sportakkoord@sintanthonis.nl


ORGANISTATIE 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? 
 
 

 

 

  



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 
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 

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

worden meegestuurd met het aanvraagformulier.

Boxmeer Sint Anthonis



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 

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

 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.

Ja Nee


	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: 
	Titel van de actieactiviteit: 
	Onderwerp  kernthema Bij welk van de 4 kernthemas sluit de actieactiviteit aan: 
	Doel van de actieactiviteit Geef aan wat het doel is van de actieactiviteit en hoe dit evenement bijdraagt aan het sportakkoord: 
	Aanleiding Geef aan waarom je de actieactiviteit wilt organiseren: 
	Doelgroep Geef aan op welke doelgroep de actieactiviteit zicht richt: 
	Korte omschrijving van de actieactiviteit Geef een omschrijving van de actieactiviteit: 
	Resultaten Geef aan wat u met de actieactiviteit wilt bereiken: 
	Hoeveel mensen worden met de actieactiviteit bereikt Geef aan hoeveel mensen u met deze actieactiviteit denkt te bereiken: 
	Werving deelnemers Geef aan hoe u deelnemers voor de actieactiviteit gaat werven: 
	Planning en looptijd Startdatum  Einddatum  Totale duur: 
	Partners Geef aan met welke partners wordt samengewerkt binnen deze actieactiviteit: 
	Hoeveel mensen werken er mee aan de organisatie van het project Geef aan hoeveel personen betrokken zijn bij de organisatie van de actieactiviteit: 
	Begroting kosten Geef een begroting van de actieactiviteit kosten en eventuele inkomsten: 
	Toelichting op de begroting Geef aan waarvoor u de gevraagde bijdrage wilt gebruiken: 
	Benodigde bedrag van uw aanvraag In euros: 
	Indien ja Toelichting op aanvullende financiële middelen: 
	Gemeente: Off
	Financiele middelen: Off


