
Voorwaarden voor het uitvoeringsbudget Lekker bezig met High Five 

themaweek 
 

Noot vooraf: Geen kans maken aanvragen die... 

1. Activiteiten betreffen welke niet gericht zijn binnen de gemeente Tytsjerksteradiel en 

Achtkarspelen; 

2. 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. Dit budget is jaarlijks voor de 4 verschillende thema’s beschikbaar. 

 

Hoe gaat het doen van een aanvraag in zijn werk? 

1. De kerngroep Lokaal Sportakkoord kent budgetten per activiteit toe. 

2. Voor de verdeling van het uitvoeringsbudget kunt u een aanvraag doen via het 

aanvraagformulier wat alléén voor de Lekker bezig met High Five themaweek is. Deze 

aanvraag kan gestuurd worden naar r.wiersma@achtkarspelen.nl  

3. Toekenning van het budget is mogelijk zolang er budget is. Als er meer aanvragen zijn 

dan budget, worden aanvragen op basis van datum beoordeeld en toegekend.  

4. De aanvrager voert de activiteit uit in de desbetreffende week met de beschikbaar 

gestelde middelen vanuit het Lokaal Sportakkoord. 

5. De aanvrager legt na de activiteit of het project verantwoording af aan de kerngroep. 

Deze verantwoordelijkheid ligt bij de aanvrager. 

 

Randvoorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen  

• Er kan maximaal €500,- aangevraagd worden per aanvraag.  

• De activiteit moet plaatsvinden in de week van 7 t/m 13 november 2022 

• De activiteit draagt bij aan minimaal één ambitie en bijbehorende doelstelling(en) die 

vermeld staan in het Lokaal Sportakkoord van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. 

• Het gaat om een aanjaagbudget. Dat wil zeggen dat het een deel van het volledige 

bedrag is, om de activiteit aan te jagen. 

• Eigen inbreng van middelen, uren of andere dekkingsmogelijkheden worden 

aangemoedigd.  

• Sportaanbieders mogen voor deze activiteit één aanvraag indienen. 

• Waar gewerkt wordt met een uurloon, is het maximaal aan te vragen tarief €35,- per 

uur exclusief BTW. 
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