
Aanvraag uitvoeringsbudget sport- en beweegakkoord Leudal 
 
Vanuit het sport- en beweegakkoord Leudal is er in 2020, 2021 en 2022 jaarlijks €20.000 
uitvoeringsbudget beschikbaar voor het realiseren van ideeën en acties, die aansluiten bij de 
speerpunten uit het sport- en beweegakkoord Leudal. Initiatiefnemers kunnen aanspraak maken 
op dit uitvoeringsbudget.  
 
Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor (een deel van) het 
uitvoeringsbudget uit het sport- en beweegakkoord Leudal. Om aanspraak te maken op een bijdrage 
moet een (digitale) aanvraag ingediend worden bij het kernteam. Het kernteam beslist of een 
aanvraag voldoet aan de voorwaarden en welke bijdrage wordt toegekend.   
 
Sport- en beweegakkoord Leudal 
Het sport- en beweegakkoord geeft een extra impuls aan sport en bewegen in Leudal. Met de 
betrokken partners gaan we aan de slag om een vervolg te geven aan de ambities om inwoners in 
Leudal meer en beter te laten bewegen. We willen een gezonde en actieve leefstijl stimuleren en er 
voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Samen met inwoners, scholen, zorginstellingen, 
gezondheidsorganisaties, en sportverenigingen.  
 
Kernteam 
Het kernteam is een groep van betrokken supporters van het sport- en beweegakkoord vanuit 
diverse organisaties en branches, waaronder onderwijs, kinderopvang, bedrijfsleven, verenigingen en 
de gemeente. Het kernteam jaagt de speer- en actiepunten uit het sport- en beweegakkoord aan en 
stelt jaarlijks prioriteiten. Daarnaast beheert het kernteam het uitvoeringsbudget.  
 
Voorwaarden aanvraag uitvoeringsbudget 
Er is jaarlijks €20.000 beschikbaar. Voor het aanvragen van (een deel van) het uitvoeringsbudget 
gelden enkele voorwaarden:  

• Het initiatief sluit aan bij de ambities en speerpunten uit het sport- en beweegakkoord 
Leudal; 

• Het initiatief is vernieuwend en wijkt af van de reguliere kernactiviteiten van de aanvrager(s); 

• Het initiatief is opgezet in samenwerking met (bij voorkeur) meerdere organisaties (sport, 
buurt, onderwijs, wijk etc.); 

• Aanvrager(s) draagt (dragen) zelf actief bij aan de realisatie van het initiatief; 

• Budget is eenmalig per initiatief;  

• Er is een budgetplafond van €20.000 per jaar, daarbij geldt OP = OP; 

• Alle aanvragen worden binnen vier weken behandeld en beoordeeld;  

• Bezwaar is niet mogelijk; 

• Aanvrager toont aan dat de activiteit is uitgevoerd, bv. met behulp van foto’s of nieuwsbrief; 

• Aanvrager stort geld (gedeeltelijk) terug als initiatief niet wordt uitgevoerd;  

• Aanvraag dient voorafgaand aan de activiteit en dus niet met terugwerkende kracht te 
worden ingediend. 

 
Het kernteam controleert of het initiatief voldoet aan de voorwaarden én daarmee in aanmerking 
komt om een bijdrage voor het initiatief te ontvangen. Een ruime meerderheid van het kernteam 
moet hier positief over besluiten. Bij twijfel kan het kernteam ook besluiten om de aanvraag terug te 
sturen naar de aanvrager, met het verzoek om het te verbeteren. Indien het kernteam een aanvraag 
afkeurt, is het voor de aanvrager niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit.  
 
 
 



Formulier aanvraag uitvoeringsbudget 
Als initiatiefnemer kun je een aanvraag voor (een deel van) het uitvoeringsbudget indienen door 
onderstaand format zo compleet mogelijk in te vullen en te mailen naar: ruben@negen.nl.   
 

Onderwerp Inhoud 

Naam project   
 

Aanvrager(s) 
 

 

Doel actie/activiteit  
 

 

Beschrijving actie/ activiteit  
 

Geef een omschrijving van de activiteit en geef aan welke 
doelgroep(en) er betrokken zijn 

Actiepunt(en) 
 

Arceer een of meerdere actiepunten uit het sport- en 
beweegakkoord waar je met je activiteit op aansluit:  
 
Thema 1: Samen meedoen 

1. Inventariseren van wensen en behoeften van diverse 
doelgroepen op het gebied van sporten en bewegen  

2. Inzichtelijk maken en communiceren van bestaande sport- 
en beweegaanbod 

3. Ontwikkelen en aanbieden van beweegaanbod voor 
ouderen, mensen met een beperking, statushouders, 
arbeidsmigranten, gezinnen in armoede en 
uitkeringsgerechtigden 

4. Organiseren proeflessen of open dagen bij verenigingen  
5. Aanbieden fitheidstesten en valpreventie voor senioren 
6. Opzetten en aanbieden van sport- en beweegactiviteiten 

voor jong en oud samen 
7. Stimuleren van samenwerking tussen gemeente, 

zorginstellingen, huisartspraktijken, fysiotherapeuten, 
(sport)verenigingen, onderwijs en maatschappelijke 
organisaties 

8. Benaderen van organisaties en bedrijven om mogelijkheden 
voor vitaliteitsprogramma te bespreken 

 
Thema 2: Gezond actief 

1. Versterken van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, 
door middel van coaching en begeleiding van leraren in het 
onderwijs 

2. Ontwikkelen en stimuleren van bewegend leren 
3. Behouden en uitbreiden van naschools sportprogramma 

voor kinderen om kennis te maken met sporten en 
verenigingen  

4. Beter benutten van schoolpleinen en speelplaatsen in de 
wijken en buurten  

5. Promoten van sport- en beweegaanbod voor kinderen en 
jongeren  

6. Opzetten van voorlichtingsbijeenkomsten voor kinderen en 
ouders met betrekking tot een gezonde leefstijl 



7. Verbeteren van fiets- en wandelroutes naar school of de 
sportvereniging 

8. Onder de aandacht brengen van bestaande financiële 
regelingen (o.a. Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld etc.) bij 
ouders van kinderen en verenigingen 

 
Thema 3: Vitaal Verenigen  

1. Verengingen leren kennis via verenigingsmonitor 
2. Verenigingen stimuleren om samen te werken op het gebied 

van aanbod, activiteiten en evenementen, kader, 
accommodaties, inkoop etc.  

3. Verenigingen (vraaggericht) faciliteren, inspireren en 
ontzorgen bij hulpvragen of samenwerkingen 

4. Verenigingen stimuleren aanbod te organiseren dat beter 
aansluit bij behoeften van doelgroep jong en oud  

5. Organiseren en faciliteren van gezamenlijke opleidingen, 
cursussen en bijscholingsprogramma’s voor 
sportverenigingen 

6. Ontwikkelen van een (digitaal) platform met een overzicht 
van het (sport)aanbod in de gemeente 

7. Sportverenigingen op bezoek laten gaan bij (kwetsbare) 
doelgroepen, die zelf niet in staat zijn of waarvoor de eerste 
stap te groot is om naar de sportclub toe te komen 

8. Ondersteuning initiatieven van sportverenigingen en 
sportaanbieders in het kader van corona 

9. Services voor verenigingen vanuit Adviseur Lokale Sport  
 

Partners  
 

Geef aan welke partners deel uitmaken van de activiteit en wat hun 
voornaamste rol is 
 

Begroting van de kosten  
 

Geef inzicht in waar je de afzonderlijke kosten voor maakt 

Planning en looptijd  
 

Stel een tijdlijn op welke activiteiten op welk moment plaatsvinden. 

Verwachte opbrengst of 
resultaat 

 

 
Afhandelingstermijn aanvraag uitvoeringsbudget 
Het kernteam beoordeelt alle aanvragen die binnenkomen. Het kernteam streeft ernaar om alle 
aanvragen binnen vier weken te behandelen en te beoordelen. De aanvrager wordt per e-mail op de 
hoogte gehouden van de behandeling en beoordeling van zijn of haar aanvraag.  
 
Vragen of hulp nodig?  
Heb je vragen over de aanvraag of het indienen van het formulier? Neem dan contact op met Ruben 
Vos door te mailen naar ruben@negen.nl of te bellen naar 06 53 22 77 35. 
 


