
 

Voorwaarden voor het uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord 

Waadhoeke 

Geen kans maken aanvragen die... 

 Ook al een bijdrage voor het ingediende project krijgen uit een 

ander budget; 

 Een bijdrage vragen voor eten en drinken; 

 Een structurele bijdrage vragen; 

Het beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget voor het Lokaal 

Sportakkoord is geen gemeentelijke subsidie, maar een 

aanjaagbudget vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport. 

Hoe gaat het in z’n werk? 

De kopgroep Lokaal Sportakkoord Waadhoeke kent budgetten toe. 

Deze kopgroep bestaat uit een afvaardiging (één persoon per 

organisatie) van Stichting de Waaie, KNKB, HV Jupiter 76, de Skûle, 

Sport Fryslân en de gemeente Waadhoeke. Voor de verdeling van 

het uitvoeringsbudget kunt u een aanvraag doen.  

Voorwaarden  

1. De activiteit sluit aan bij in ieder geval één van de vier thema’s 

en de daaruit voortkomende acties van het Lokaal 

Sportakkoord Waadhoeke 

2. Er is breed draagvlak voor de activiteit, de activiteit wordt door 

tenminste drie organisaties gedragen. Het uitvoeringsbudget is 

niet bedoeld om individuele organisaties en hun 

kernactiviteiten te financieren.  

3. Het gaat om een aanjaagsubsidie; het stimuleren van een 

activiteit of het opstarten ervan. Structurele subsidie van een 

activiteit is niet mogelijk. 

4. Bij activiteiten in het thema vitale sport- en beweegaanbieders 

heeft er afstemming plaats gevonden met de Adviseur Lokale 

Sport  

https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-activiteiten/uitvoeren-overheidprogrammas
https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-activiteiten/uitvoeren-overheidprogrammas


 

5. De aanvraag gaat gepaard met een klein plan van aanpak dat 

tenminste beschrijft wat de doelstelling, werkwijze en kosten 

zijn evenals het beoogde resultaat en de wijze van borging op 

termijn. 

6. Er geldt geen maximaal bedrag per initiatief per jaar. Echter 

worden enkel de middelen versterkt die daadwerkelijk nodig 

zijn om de activiteit te realiseren.  

7. Verenigingen mogen meerdere initiatieven indienen. 

  

KADER  

8. Aanschaf van sportmateriaal wordt vergoed tot max. 10% van 

de totale aanvraag.  

9. De activiteit is goed overdraagbaar (naar andere 

organisaties/situaties)  

10. Cofinanciering is een pré (geld of tijd; kan ook 

vrijwilligersinzet zijn)  

11. Uit de monitoring en evaluatie wordt duidelijk welke 

bijdrage de activiteit heeft geleverd ten aanzien van de ambitie 

en doelstellingen van het sportakkoord. 

12. Zijn er andere subsidies mogelijk?  

De toegekende aanvragen worden gepubliceerd op de website van 

de beweegteam Waadhoeke. 

www.beweegteamwaadhoeke.nl/lokaalsportakkoord zodat iedereen 

kan zien welke aanvragen zijn gehonoreerd.   

Deadlines aanvragen  

Er zijn vaste inleverdata voor de aanvragen. Voor 2020 en 2021 zijn 

dit (1 december 2020, 1 maart 2021, 1 september 2021 en 1 

december 2021). Op deze manier is er altijd een mogelijkheid om in 

http://www.beweegteamwaadhoeke.nl/lokaalsportakkoord


aanmerking te komen voor budget gedurende de beschikbaarheid 

daarvan. 

Beoordeling 

De leden van de kopgroep beoordelen of de aanvraag voldoet aan de 

ambities benoemd in het Lokaal Sportakkoord.  

De verdeling van het uitvoeringsbudget gaan we na een jaar 

evalueren. 

Verbinden aan Lokaal Sportakkoord 

Sportaanbieders (waaronder ook sportverenigingen) die zich 

aansluiten bij het Lokaal Sportakkoord Waadhoeke, worden er op 

gewezen dat dit niet vrijblijvend is. Meedoen betekent dat er ook 

wat van hen verwacht wordt. Los van betrokkenheid bij de 

specifieke doelen van het Lokaal Sportakkoord, wordt verwacht dat 

zij zich onvoorwaardelijk inzetten voor de pijlers die hierin zijn 

genoemd. Bekijk het Lokaal Sportakkoord hier. 

 

  



Online aanvraagformulier Lokaal Sportakkoord Waadhoeke 

Uw gegevens 

Aanvrager 

Email 

Omschrijving van de aanvraag 

Doelstelling 

Doelgroep 

Aanpak 

Activiteiten 

Partners 

Looptijd project 

Conceptbegroting (bestand kiezen) 

 

 
 
 

 


