
Voorwaarden en procedure uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord Overbetuwe 

Het sportakkoord is van ons allemaal. Voor de uitvoering van goede acties die passen bij de ambities 

uit het akkoord is geld beschikbaar. Om dit geld aan te vragen is dit formulier gemaakt. Het kernteam 

van het sportakkoord beslist over het toekennen van geld. In dit kernteam zitten vertegenwoordigers 

vanuit de Zorg, Sport, Overbetuwe Beweegt en gemeente. Om dit goed te kunnen doen is het fijn als 

alle partijen eenzelfde formulier gebruiken.  Voor het indienen hebben we een aantal spelregels 

gemaakt. Deze lees je hieronder.  

 

Voorwaarden bij het indienen van een aanvraag 

Per actie wordt een vraag voor ondersteuning (met geld of zonder) ingediend via het 

aanvraagformulier. Indienen kan via: sport@overbetuwe.nl 

Houd het kort en krachtig. Indienen van een aanvraag kan het hele jaar door. 

Aanvragen onder de 300 euro (financieel) kunnen tussentijds beoordeeld en toegekend worden. 

Aanvragen boven de 300 euro (financieel) worden beoordeeld op de onderstaande deadlines  

 

Kwartaal (Q) Deadline aanvraag Beslissing/ bijeenkomst kerngroep antwoord 

Q2 Voor 1 juli 2021 Begin juli 2021 Half juli 2021 

Q3 Voor 1 september 2021 Begin september 2021 Eind september 2021 

Q4 Voor 1 december 2021 Begin december 2021 Eind december 2021 

 

 Aanvragen voor ondersteuning zonder geld beoordelen wij tussentijds. Het plan past bij één of 
meer doelen uit het akkoord.  

 Geld voor het Sportakkoord is niet bedoeld voor één organisatie bij het werk dat ze altijd al doen. 
Uitgaven zijn voor iedereen en activiteiten moeten dus voor veel mensen toegankelijk zijn. 

 Geld voor het Sportakkoord is bedoeld voor extra, aanvullende, andere activiteiten. 

 Het gaat om een aanjaagbudget (stimuleren/opstarten/aanjagen). Eigen inbreng van geld of 
energie moedigen wij aan maar is geen harde eis.  

 Zodra wij positief beslissen over een aanvraag krijgt de aanvrager de beschikking over het geld 
(betaling via de gemeente). 

 Iedereen mag een onbeperkt aantal aanvragen indienen zolang ze maar voldoen aan de 
spelregels. 

 Het kernteam kan altijd beslissen om niet de alle aangevraagde ondersteuning (financieel of 
diensten) toe te kennen.  

 De organisator van het plan stuurt na afloop van de activiteit een foto/video/persbericht als 
verantwoording. Dit wordt gebruikt voor de evaluatie en gebruiken wij in de communicatie over 
het Lokaal Sportakkoord. 

 Als de organisator geld ontvangt, belooft hij/zij om tijdens de jaarlijkse bijeenkomst een korte 
presentatie te houden over de uitgevoerde activiteit en het budget. 

 

  

 

mailto:sport@overbetuwe.nl


Procedure aanvragen uitvoeringsbudget en beslissing kernteam 

 Het hele jaar door kan er ondersteuning (financieel of in diensten) aangevraagd worden via het 
mailadres: sport@overbetuwe.nl. De gemeente deelt de binnengekomen aanvragen op tijd met 
het kernteam. 

 De aanvragen boven de 300 euro worden eens per kwartaal (laatste maand van ieder kwartaal) 
beoordeeld door het kernteam, zodat we alle initiatiefnemers een gelijke kans geven. 

 Alleen na overleg met gemeente/het kernteam kan bij spoed een aanvraag tussentijds 
beoordeeld worden. 

 Aanvragen onder de 300 euro kunnen tussentijds beoordeeld en toegekend worden door 
gemeente en Overbetuwe Beweegt. 

 Aanvragen in diensten kunnen tussentijds beoordeeld en toegekend worden door de gemeente 
in samenwerking met Overbetuwe Beweegt. 

 Het kernteam komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar voor o.a. de beoordeling van de 
binnengekomen aanvragen (financiële aanvragen boven de 300 euro).  

 Het kernteam wil het graag dat alle leden van het team hetzelfde oordeelt over een aanvraag. Is 
dit niet het geval dan geldt een meerderheid van stemmen. Om te kunnen stemmen moet je wel 
aanwezig zijn bij de vergadering. 

 Het kernteam houdt oog voor een eerlijke verdeling over de vier thema’s van het Lokaal 
Sportakkoord zonder dat het budget op voorhand strikt en evenredig verdeeld wordt over de 4 
thema’s. Een initiatief mag ook meerdere thema’s raken.  

 Het kernteam beoordeeld op welke manier de aanvraag ondersteund kan worden. Daarbij kan 
naast uitvoeringsbudget ook gedacht worden aan het inzetten van services of andere vormen 
van ondersteuning.  

 Er wordt op voorhand geen maximum bedrag vastgesteld per aanvraag.  

 Alle binnengekomen aanvragen worden beoordeeld op basis van: 
o Mate waarin plan bijdraagt aan één of meer ambities; 
o Mate waarin plan vernieuwend is en nieuwe samenwerkingsverbanden oplevert; 
o Mate waarin plan bijdraagt aan duurzame resultaten en continuïteit na afloop;  
o Mate waarin hoogte aanvraag in verhouding staat tot de beoogde resultaten.  
o De terugkoppeling naar de aanvragers vindt uiterlijk voor het eind van ieder kwartaal 

plaats (eind juli, eind september en eind december in 2021) door Overbetuwe Beweegt.  
 

 

Globale planning 2021 

Deadlines aanvraagmomenten uitvoeringsbudget 2021 

 

Kwartaal (Q) Deadline indienen Beslissing/ bijeenkomst regiegroep Terugkoppeling 

Q2 Voor 1 juli 2021 Begin juli 2021 Half juli 2021 

Q3 Voor 1 september 2021 Begin september 2021 Eind september 2021 

Q4 Voor 1 december 2021 Begin december 2021 Eind december 2021 

 

Hele jaar door: Tussentijds verspreiden goede voorbeelden en initiatieven ter onderbouwing maar 

ook vooral ter inspiratie voor andere (betrokken) partijen. 

Geïnteresseerde (nieuwe) partijen kunnen zich op ieder moment van het jaar aanmelden zodat zij 

ook deel kunnen nemen/ invulling kunnen geven aan het Lokaal Sportakkoord.  
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