Voorwaarden voor het uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
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 thema toe.
2. Voor de verdeling van het uitvoeringsbudget kunt u een aanvraag doen. Deze
aanvraag kan gestuurd worden naar r.wiersma@achtkarspelen.nl
3. De kerngroep van het Lokaal Sportakkoord bewaakt dat er op alle thema’s aanvragen
kunnen worden gefinancierd. Zij beoordelen uiteindelijk de aanvraag en kennen
budget toe. De streeftermijn voor beoordeling is één kalendermaand (m.u.v. de
zomervakantie). Toekenning van het budget is mogelijk zolang er budget beschikbaar
is.
4. De aanvrager voert de activiteit of het project uit 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
•
•

•
•
•

De activiteit draagt bij aan minimaal één ambitie en bijbehorende doelstelling(en) die
vermeld staan in het Lokaal Sportakkoord van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.
Er is breed draagvlak voor de ‘nieuwe’ activiteit. De activiteit wordt door meerdere
organisaties gedragen in de vorm van samenwerkingspartners. Deze
samenwerkingspartners ermeld worden in de aanvraag en dienen voorafgaand al bij
de activiteit betrokken te zijn. Ook dient vermeld te worden wat voor rol deze
samenwerkingspartners gaan spelen.
Wanneer er een service of cursus wordt aangevraagd vanuit de servicelijst vindt er
afstemming plaats met de Adviseur Lokale Sport.
De activiteit is goed overdraagbaar (naar andere organisaties/situaties)
Cofinanciering is een harde voorwaarde (geld of tijd, maar dit kan ook
vrijwilligersinzet zijn) Dit moet duidelijk naar voren komen in de aanvraag.

•
•

•
•
•
•
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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. De aanvrager moet duidelijk kunnen aangeven hoe de activiteit in de
toekomst zonder bijdrage door kan gaan (toekomstbestendigheid/borging).
De aanschaf van (sport)materiaal wordt vergoed tot maximaal 20% van de totale
aanvraag.
Sportaanbieders mogen meerdere initiatieven indienen.
Voor de aanvraag wordt het aanvraagformulier gebruikt.
Bij een aanvraag waar meer dan €1000,- uitvoeringsbudget wordt gevraagd, is een
plan van aanpak verplicht. In dit plan van aanpak wordt de activiteit duidelijk
beschreven, evenals de borging en de begroting.
Waar gewerkt wordt met een uurloon, is het maximaal aan te vragen tarief €35,- per
uur exclusief BTW.
De aanvrager stuurt na afloop van de actie/activiteit een foto/video/persbericht ter
verantwoording. Dit kan in het verantwoordingsformulier gezet worden. Deze
informatie wordt gebruikt voor de monitoring en evaluatie en kan gebruikt worden in
de communicatie over het sportakkoord door de gemeente.

