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1.0 Inleiding 
________________________________ 

Sport verbindt mensen, sport verbroedert mensen, sport 
laat mensen ontplooien, sport laat mensen participeren in 
de samenleving. Naast dat sporten gezond is, vervult het 
een steeds belangrijkere maatschappelijke waarde binnen 
onze samenleving.  

Eind 2018 heeft het ministerie van Sport, Volksgezondheid 

en Welzijn het nationale Sport- en Beweegakkoord 

vastgesteld met als doel om zoveel mogelijk mensen met 

plezier te laten sporten en bewegen in de maatschappij. 

Vervolgens zijn de gemeentes verzocht om aan de slag te 

gaan met een lokaal Sport- en Beweegakkoord. Hierdoor 

heeft de gemeente samen met het brede werkveld, 

bestaande uit: fysiotherapeuten, diëtisten, (sport)v  

verenigingen vrijwilligerscentra, welzijnsinstelLingen en 

onderwijs te kennen gegeven om samen te werken aan 

een fit en vitaal Twenterand met als onderlegger het lokaal 

Sport- en Beweegakkoord.  

1.1 Waar staan we nu? 
__________________ 

Voor de totstandkoming van Sport- en Beweegakkoorden 

was in 2019 budget beschikbaar voor het aanstellen van 

een sportformateur die het lokale proces begeleidt. De 

sportformateur heeft de taak om gemeente, 

sportaanbieders, maatschappelijke partners en bedrijfsleven 

te betrekken bij de ontwikkeling van het Sport- en 

Beweegakkoord. Gemeente Twenterand heeft een 

sportformateur aangesteld voor de begeleiding van het 

lokale proces.  

 

Lokale Sportformateur Twenterand september 2019 t/m maart 2020  
_______________________ 

De lokale Sportformateur in Twenterand, Richard 
Migchielsen, heeft een plan van aanpak opgesteld om 
te komen tot een Lokaal Sport- en Beweegakkoord in 
Gemeente Twenterand. Het doel is om lokale 
speerpunten op te halen. Hiervoor zijn vier interactieve 
avonden georganiseerd. Elke avond had één van de 
speerpunten uit de Sportvisie als thema. 

 

Terugkerende elementen tijdens deze avonden waren 
dat mensen elkaar beter leren kennen en dat ze 
zeggen wat ze denken en voelen. Met de aanwezigen 

werden de 4 speerpunten uit de sportvisie, vastgesteld op 
13 maart 2018 door de gemeenteraad, uitgewerkt door de 
belangrijkste thema’s te benoemen. Mensen gingen in 
groepjes de actiepunten verder uitwerken.  

  

Onderwerpen per avond uitgewerkt: 
 Sport en beweegstimulering  

 Vitale sportvereniging  

 Sport en beweegvriendelijke omgeving  

 Trots op sport  
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De input uit de bijeenkomsten van 2020 van de lokale 
sportformateur zijn hierboven gebundeld. Tevens is er 
binnen de gemeente uitvraag gedaan bij de collega’s van 
het sociaal domein. Bij de uitvoering van het Lokaal Sport- 
en Beweegakkoord is de sportvisie leidend. Er wordt 
gewerkt aan de ambities uit de sportvisie, er wordt 
aangesloten bij de speerpunten van de sportvisie, de 
manier van werken en de rol van de lokale organisaties.   

De eerst stap die nu gezet moet worden is om de input, die 

vanuit de bijeenkomsten is opgehaald, te actualiseren. Het 

afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest, waardoor 

inzichten, doelstellingen, ambities van welzijns- en 

sportorganisaties wellicht anders zijn geworden. Vervolgens 

moet er breed draagvlak worden gecreëerd bij de 

maatschappelijke organisaties, waarbij zoveel mogelijk 

organisaties en verenigingen het ambitiedocument om 

armen.  

1.2 Borging en continuïteit lokaal Sport– en Beweegakkoord 
__________________ 

Organisaties, verenigingen en inwoners in hun eigen kracht 

zetten is de rode draad van het lokaal Sport- en 

Beweegakkoord. Initiatiefnemers die het Sport- en 

Beweegakkoord een ‘warm hart’ toedragen kunnen een 

waarderingssubsidie sport aanvragen op grond van de door 

het college vastgestelde Subsidieregeling waarderings-

subsidie sport Twenterand 2021-2022, die in de bijlage bij 

dit Sport- en Beweegakkoord is opgenomen. Hierdoor 

kunnen zij zelfstandig aan de slag met de uitvoering van de 

doelstellingen, die in het ambitiedocument zijn beschreven. 

Het gebruik maken van bestaande netwerken, organisaties, 

expertise en noaberschap is het uitgangspunt bij de borging 

van het lokaal Sport- en Beweegakkoord.  

Naast het stimuleren van sport- en spel activiteiten biedt 

het Lokaal Sport- en Beweegakkoord de mogelijkheid om 

nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan tussen 

verschillende organisaties. 

 

Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord is een hybride 

ambitiedocument, die continue bijgesteld kan worden. 

Hieraan kunnen geen juridische rechten worden ontleend.  
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1.3 Sport– en beweegvisie Twenterand 2018-2021 
__________________ 

De gemeente Twenterand streeft in haar sportvisie naar 

lichamelijk, geestelijk en sociaal gezonde inwoners, met 

daarbij een sportdeelname van 75%. De sportvisie is op 

13 maart 2018 vastgesteld. Door de Rijksmiddelen kunnen 

we (meer) investeren in sport en bewegen. Dit heeft een 

positief effect op de kwaliteit van leven van de inwoners 

in Twenterand. Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord sluit 

aan bij deze lokale sportvisie gemeente Twenterand.  

 

Speerpunten uit de sportvisie zijn: 
_______________________ 

Sport- en beweegstimulering 
Samen met sport- en beweegaanbieders een passend 
kwalitatief aanbod aanbieden, met specifieke aandacht 
voor jeugd, senioren, mensen met een beperking en 
kwetsbare groepen. 
 

Vitale sportverenigingen 
De maatschappelijke rol en betrokkenheid van 
sportverenigingen vergroten en versterken door 
samenwerking met andere sportverenigingen en 
organisaties. 

Sport- en beweegvriendelijke omgeving 
Het in standhouden van een kwalitatief goede 
basisinfrastructuur van gemeentelijke sport- en 
beweegaccommodaties voor het sporten, spelen en 
bewegen door de inwoners van Twenterand. 
  

Trots op de sport in Twenterand 
Faciliteren van sportevenementen om de publieke waarde 
voor de promotie van sport en bewegen volop te 
benutten.  
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2.0 Samen werken aan een fit en vitaal Twenterand 
________________________________ 
 
2.1 Sport en beweegstimulering 
__________________ 

Sporten en bewegen heeft een positief effect op de 

kwaliteit van leven.  Het bevordert de levensverwachting, 

kwaliteit van leven, verlaagt zorgkosten en voorkomt 

blessures. De maatschappelijke opbrengsten (gezondheid, 

arbeid en het sociale aspect) van sport zijn dan ook 2,51 

maal zo hoog als de kosten1. Het is belangrijk dat er 

voldoende sport- en beweegstimulering plaatsvindt binnen 

onze gemeente voor alle inwoners. Naast bestaande 

activiteiten is het daarom belangrijk om (nieuwe) sport- en 

beweegactiviteiten te stimuleren voor een brede 

doelgroep.    

 

Meedoen en erbij horen van mensen. Een samenleving 

waaraan iedereen kan meedoen. 

1 SROI van Sport en Bewegen Nederland (kenniscentrum sport, 2019) 

Lokaal zetten wij hierop in door: 
 Een integrale sportkaart gemeente Twenterand te 

maken met al het sport- en beweeg aanbod. 

 Welzijns-, sportorganisaties de mogelijkheid te bieden 

om (nieuwe) sport- en beweegactiviteiten aan te 

bieden voor een bredere doelgroep. 

 Sportverenigingen te motiveren om kennismakings-

trainingen te organiseren.  

 Het ondersteunen en faciliteren van de Koningsspelen. 

Ambitie 
De ambitie is om sportstimulering te optimaliseren waarbij iedereen kan meedoen en erbij kan horen. 

Doelstelling 
Impuls geven aan de kwaliteit van het huidige sport– en beweegaanbod bij welzijnsorganisaties, sportaanbieders en 

scholen. 

file:///C:/Users/t.scholte/OneDrive%20-%20Gemeente%20Twenterand/Sport/Sport%20Jeugd%20Zorg/SROI%20Infographic%20Sport%20en%20Bewegen%20NL.pdf
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Uitvoeringspunten 
_____________________ 

Het maken van een integrale sportkaart waarbij het 
beweeg- en sportaanbod per doelgroep wordt 
weergegeven. 

Het stimuleren van (nieuwe) kwalitatieve sport– en 
beweegactiviteiten waarbij ‘erbij horen en meedoen’ het 
uitgangspunt is. 

Sportverenigingen faciliteren/ondersteunen bij het 
organiseren van kennismakingslessen binnen het 
onderwijs. 

De koningsspelen faciliteren bij basisscholen in de 
gemeente. 

Toelichting 
_____________________ 

Er is een sterke behoefte bij zowel de professionals, 
verenigingen en doelgroep om het sport- en 
beweegaanbod van elke doelgroep in Twenterand 
inzichtelijk te maken en waar nodig te optimaliseren. 

 Naschoolse sportactiviteiten. 
 Sport– en beweegaanbod voor unieke doelgroepen. 
 Beweegaanbod voor kleuters. 

Sportieve aanbieders binnen onze gemeente krijgen de 
kans om hun sport te promoten bij basis- en middelbare 
scholieren. Waarbij de jeugd hun (sport)talenten kunnen 
gaan ontdekken. 

Plezier in sporten is erg belangrijk. De 
combinatiefunctionaris Sport zal de basisscholen hierbij 
ondersteunen. 
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2.2 Vitale sportverenigingen 
__________________ 
De maatschappelijke rol van sportverenigingen verandert 

steeds meer, waarbij verenigingen een steeds belangrijkere 

functie krijgen in de maatschappij. 65% van de 

sportverenigingen in Twenterand heeft de ambitie om 

meer maatschappelijk betrokken te worden. Studies2 laten 

zien dat sport en bewegen bijdragen aan de opvoeding van 

kinderen, burgerschap, participatie, sociale samenhang en 

het tegen gaan van criminaliteit. Voor sportaanbieders is 

het daarnaast belangrijk aandacht te besteden aan een 

positief sportklimaat. Want dat leidt tot meer spelplezier, 

een betere sfeer binnen de organisatie, meer 

betrokkenheid van leden en ouders en daarmee tot 

ledenbehoud. Een positief sportklimaat leidt tot een positief 

imago van een vereniging. Het is daarom essentieel dat 

sportverenigingen in Twenterand de ondersteuning krijgen 

bij deze maatschappelijke verandering.  

2 Onderzoek: Jeugdhulp en sport in het sociaal domein  

Lokaal zetten wij hierop in door: 
 Scholing en cursussen beschikbaar te stellen aan 

sportverenigingen. 

 De verbinding en samenwerking tussen het sociaal 

domein en de sportsector verbeteren. 

 Alle sportverenigingen te stimuleren over te gaan tot 

het aanstellen van een geschoolde vertrouwenspersoon. 

 Het verbeteren van een positief sportklimaat bij 

sportverenigingen. 

Ambitie 
De ambitie is om alle sport– en beweegaanbieders toekomstbestendig te maken. De sportverenigingen krijgen de kans om 
zich te professionaliseren, zodat ze hun eigen maatschappelijke keuzes kunnen maken.  

Doelstelling 
Alle sportaanbieders hebben de kennis en knowhow om zich toekomstbestendig te maken. Onderlinge afstemming en 

samenwerking is hierbij het streefpunt.  

Uitvoeringspunten 
_____________________ 

Organiseren van workshops m.b.t. (vroeg)signalering) en 
positief pedagogisch sportklimaat. 

Samenwerking tussen het sociaal domein en de 
sportorganisaties. 

Toelichting 
_____________________ 

Specifieke workshops: 
 Het werven en scholen van vrijwilligers. 
 Scholen van vertrouwenspersonen. 
 Positieve clubcultuur 

 Het stimuleren dat de organisaties uit het voorliggend 
veld (meer) gaan samenwerken met 
sportverenigingen.  

 Een sluitend netwerk inrichten voor 
vertrouwenspersonen.  

file:///C:/Users/t.scholte/OneDrive%20-%20Gemeente%20Twenterand/Sport/Sport%20Jeugd%20Zorg/Jeugdhulp%20in%20sportwereld.pdf
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2.3 Sport– en beweegvriendelijke omgeving 
__________________ 

We willen binnen onze gemeente beschikken over een 

goed werkende en duurzame sportinfrastructuur. Hierbij 

gaat het niet alleen om sportvelden, sporthallen en 

clubhuizen maar ook om voldoende speelveldjes en speel/

beweeg-mogelijkheden in de wijken om kinderen, jongeren 

en ouderen te laten sporten, bewegen en ontmoeten.  

Lokaal zetten wij hierop in door: 
 De wens om alle sportparken rookvrij te maken. 

 Sport– en beweeginitiatieven vanuit de wijk te 

stimuleren. 

 Kinderen te stimuleren om meer buiten te spelen.  

Ambitie 
De ambitie is om inwoners in hun eigen buurt te laten bewegen, sporten en ontmoeten door middel van een duurzame 
sportinfrastructuur.  

Doelstelling 
Sporten en bewegen in de nabije omgeving van inwoners stimuleren en faciliteren. 

Uitvoeringspunten 
_____________________ 

Sportparken rookvrij maken. 

Beweeg- en sportaanbod in wijken faciliteren. 

Speeltuinen plattegrond gemeente Twenterand. 

Toelichting 
_____________________ 

Bijdragen aan een rookvrije generatie. 

Het stimuleren van sport- en beweeginitiatieven vanuit 
de wijk doormiddel van een waarderingssubsidie. 

De speelplekken in Twenterand inzichtelijk maken voor 
kinderen. 



 

_______ 
10 

2.4 Trots op de sport in Twenterand 
__________________ 
Sport is een effectief middel om de sociale cohesie te 

bevorderen, waarbij inwoners gezamenlijke doelen 

nastreven. Topsporters en sportevenementen vormen een 

inspiratie voor de verenigende waarde van sport. Het is 

belangrijk dat we topsporters, sporttoernooien, 

sportevenementen blijven koesteren, het heeft een grote 

maatschappelijke waarde. Deze evenementen en 

topsporters hebben verbindende waarde in de 

Twenterandse samenleving, die verder samen uitgebouwd 

kan worden.  

Lokaal zetten wij hierop in door: 
 Topsportteams als voorbeeldrol te laten fungeren voor de breedtesport. 

 Het aanjagen van sporttoernooien en evenementen voor een brede 

doelgroep. 

Ambitie 
De ambitie is om de inspirerende kracht van sportevenementen en topsport beter te benutten en zich te laten verbinden 

met de breedtesport zodat er een klimaat ontstaat waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen. 

Doelstelling 
Sportevenementen en topsporters zijn de inspirerende kracht voor inwoners. 

Uitvoeringspunten 
_____________________ 

Topsportteams als voorbeeldrol laten fungeren binnen 
onze gemeente. 

De legacy van Special Olympics 2022 zo goed mogelijk 
laten borgen in Twenterand. 

(Nieuwe) schooltoernooien aanjagen. 

Toelichting 
_____________________ 

 Topsportteams gaan zich (nog meer) inzetten voor de 
breedtesport. 

 Topsporters als ambassadeurs laten fungeren voor de 
breedtesport.  

Onderzoeken welke sport- en beweegactiviteiten voor 
mensen met een (verstandelijke) beperking structureel 
uitgevoerd kunnen (blijven) worden. 

Sportaanbieders stimuleren om (nieuwe) 
schoolsporttoernooien te gaan organiseren, door middel 
van de waarderingssubsidie.  
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3.0 Op naar de uitvoering 
________________________________ 

Organisaties, verenigingen en individuen die het voortouw 

nemen bij één of meer uitvoeringspunten uit het lokaal 

Sport- en Beweegakkoord kunnen zelf aan de slag. De  

waarderingssubsidie sport vloeit voort uit het 

uitvoeringsbudget Lokaal Sport– en Beweegakkoord. 

Structurele financiering van menskracht of investeringen in 

kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden. De 

exacte uitwerking van de waarderingssubsidie is te vinden 

in de subsidieregeling waarderingssubsidie sport 

Twenterand 2021-2022. Het aanvraagformulier is in de 

bijlage bij die subsidieregeling opgenomen. 

 

Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord, subsidieregeling en 

het aanvraagformulier wordt geplaatst op de gemeentelijke 

website. De welzijns- en sportorganisaties worden hierop 

geattendeerd.  

 

3.1 Inzet van de gemeente 
_______________________ 

De gemeente behartigt de verschillende belangen van haar 

inwoners binnen de bestuurlijke en ambtelijke overleggen 

op lokaal en regionaal niveau. Naast een lokale sportvisie 

hebben de 14 Twentse gemeente een regionale sportvisie 

en ontwikkelt de Provincie een Overijssels Sport- en 

Beweegakkoord.  
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3.2 Waarderingssubsidie sport lokaal Sport– en Beweegakkoord  
 gemeente Twenterand 
__________________ 

De volledige uitgewerkte regeling is te lezen in het aparte document: Subsidieregeling 

waarderingssubsidie sport Twenterand 2021-2022. 

 

 

Aanvraagtermijn en -procedure 
 

1. Wie kan aanvragen? 

 Actoren in het lokale speelveld, die gevestigd zijn in de gemeente Twenterand, die een bijdrage leveren aan het 

lokale sport- en beweegbeleid zoals, niet-commerciële sportaanbieders zoals sportverenigingen, commerciële 

sportaanbieders zoals fitnesscentra, zorgaanbieders zoals fysiotherapeuten en een groep van vier natuurlijke 

personen. 

 Hierbij gaat het om een eenmalige subsidie om de speerpunten uit het akkoord die voldoen aan de voorwaarden 

uit de subsidieregeling uit te voeren. Structurele subsidiëring van menskracht of investering in kapitaalgoederen 

behoort niet tot de mogelijkheden.  

 

2. Indieningstermijn 

 Een redelijke en evenwichtige toekenning en verdeling van het geld wordt nagestreefd. 

 De waarderingssubsidiesport wordt in één van de volgende periodes aangevraagd: 

 A. Periode A:  Van 1 september 2021 tot en met 30 april 2022. 

 B.  Periode B:  Van 1 mei 2022 tot en met 31 juli 2022. 

 C.  Periode C:  Van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022. 

 

 Het college heeft 6 weken de tijd om over een complete aanvraag te beslissen.  

 

3. Verdelingswijze 

A. Er kan maximaal 1 aanvraag per aanvrager per ronde worden ingediend. 

B. Aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst. 

C. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het aantal unieke deelnemers en één of meerdere 

maatschappelijke waardes.  

D. Aanvragen die voldoen aan de criteria komen in aanmerking voor subsidie, zolang het plafond niet is bereikt. 

Per aanvraagperiode is er €18.000,- beschikbaar. 

E. Als in een bepaalde periode het subsidieplafond niet is bereikt, wordt de overgebleven subsidie  

doorgeschoven naar de volgende periode. 

F. De aanvrager geeft in het aanvraagformulier aan wat de effecten van de activiteiten zijn en hoe deze worden 

behouden/gecontinueerd in de toekomst. 

 

4. Voorwaarden 

 De subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de ambities van het Lokaal Sport- en 

Beweegakkoord. De aanvraag moet gericht zijn op het sportiever, gezonder maken en ontmoeten van inwoners op 

het gebied van fit en vitaal Twenterand. De subsidie is bedoeld voor aanvragers die gehuisvest zijn in de 

gemeente Twenterand. 
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Aanvragen voor de waarderingssubsidie sport op grond van de subsidieregeling voldoen aan de volgende 

voorwaarden:  

 

 Uit de subsidieaanvraag blijkt dat de (sport)activiteiten bijdragen aan het realiseren van één of meerdere 

ambities van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Twenterand en de aanvraag is  gericht op het sportiever, 

gezonder maken en ontmoeten van inwoners van de gemeente Twenterand en het in beweging krijgen van 

nog meer inwoners. 

 Uit de subsidieaanvraag blijkt dat te organiseren sportactiviteiten niet tot de reguliere activiteiten van de 

aanvrager behoren. 

 De activiteiten hebben een vernieuwend karakter.  

 Voor de activiteiten die worden gesubsidieerd op grond van deze subsidieregeling wordt geen eigen bijdrage 

gevraagd van de deelnemers. 

 De aanvrager heeft in de betreffende periode niet eerder een waarderingssubsidie sport aangevraagd. 

 De aanvrager verklaart zich te houden aan de subsidieverplichtingen uit de subsidieregeling. 

 

5. Beoordelingscriteria 

 Elke aanvrager kan op grond van de subsidieregeling een waarderingssubsidie sport die past bij de ambities uit 

het Lokaal Sport- en Beweegakkoord aanvragen. De hoogte van de waarderingssubsidie sport is afhankelijk van 

het aantal unieke deelnemers aan de sportactiviteiten. Hierop aanvullend kan er een hogere subsidie worden 

verstrekt als aan één of meerdere maatschappelijke waardes wordt voldaan. De maximale waarderingssubsidie 

sport bedraagt €1750,- per aanvrager.  

 
Aantal deelnemers 
 

Waarderingsbedrag 

10 tot 50 unieke deelnemers €250,- 

50 tot 100 unieke deelnemers €500,- 

100 of meer unieke deelnemers €750,- 

 
Maatschappelijke waarde 
 

 
Bedrag 

De sportactiviteiten zijn ook toegankelijk voor niet leden €250,- 

Er is een samenwerking met meerdere instellingen €250,- 

De sportactiviteiten zijn ook toegankelijk voor inwoners met 
een beperking. 

€250,- 

Bij het uitvoeren van de sportactiviteiten worden vrijwilligers 
ingezet 

€250,- 
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Project / activiteit  

3.3 Aanvraagformulier waarderingssubsidie sport 
__________________ 

Eenmalige subsidie activiteit lokaal sport– en beweegakkoord Twenterand 

 Alleen complete aanvragen worden inhoudelijk getoetst. 
 Vragen? Neem contact op met Thijs Scholte, beleidsmedewerker Sport en Jeugd.   

Contact-/organisatiegegevens  

Naam instelling of 4 natuurlijke personen  

Correspondentieadres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Naam contactpersoon  

E-mailadres  

IBAN-bankrekeningnummer  

Ten name van  

Uitvoeringsperiode  

Activiteitenplan  

Naam activiteit  

Start datum  

Eind datum  

Het aantal unieke deelnemers  

Plaats van de activiteit  

Omschrijving activiteit  
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Doelgroep en ondersteuning  

Welke leeftijden bereikt u met de activiteit? 

0 Peuter/kleuter (t/m 6 jaar) 
0 Schoolkind (7 t/m 11 jaar) 
0 Adolescent (12 t/m 20 jaar) 
0 Volwassenen (20 t/m 65 jaar) 
0 Ouderen (> 65 jaar) 

Is de activiteit alleen bedoeld voor leden? 
0 Ja, de activiteit is alleen bedoeld voor eigen leden 
0 Nee, de activiteit is ook toegankelijk voor niet leden 

Is de activiteit bedoeld voor een specifieke 
doelgroep? 
 
Denk aan: mantelzorgers, ADHD, autisme, 
lichamelijk beperkt, alleenstaande ouderen, 
enz.? 

0 N.v.t. 
0 Ja, voor:  
 

 
Wilt u in contact komen met professionals 
uit het bestaande werkveld? 
 
Denk aan: pedagogische medewerkers, 
jongerenwerkers, maatschappelijke werker, 
fysiotherapeuten, adviseurs, enz.  
 

 
0 N.v.t. 
0 Ja, welke professional(s): 
 
Zo ja met welk doel? 
 
 
 

Heeft de activiteit al eerder 
plaatsgevonden? 

 
0 Ja 
0 Nee 

Lokaal Sport– en Beweegakkoord  

Bij welke ambitie(s) uit het lokaal Sport– en 
Beweegakkoord sluit het initiatief aan? 

 
 
 
 

Wat is de (maatschappelijke) doelstelling 
van het initiatief? 

 
 
 
 

Gaaf aan wat je na afloop van dit project 
gaat doen om de opbrengsten te 
behouden, wat ziet men over drie jaar nog 
van dit project? Geef ook aan welke 
(eventuele) kosten daarna moeten worden 
gemaakt en hoe je dit gaat bekostigen. 
 
In hoeverre blijft het project behouden na 
het ontvangen van de financiële middelen 
vanuit het Sport– en Beweegakkoord 
Twenterand? En hoe financier je het behoud 
van dit uitvoeringspunt? 
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Maatschappelijke waarde 
 

 
Waarderingsbedrag Voldaan? 

De sportactiviteiten zijn ook toegankelijk voor niet leden €250,-  

Er is een samenwerking met meerdere instellingen €250,-  

De sportactiviteiten zijn ook toegankelijk voor inwoners met 
een beperking. 

€250,-  

Bij het uitvoeren van de sportactiviteiten worden vrijwilligers 
ingezet 

€250,-  

Totaal aan te vragen bedragen (maximaal €1.750,-) €  

 
Aantal deelnemers 
 

Waarderingsbedrag 

10 tot 50 unieke deelnemers €250,- 

50 tot 100 unieke deelnemers €500,- 

100 of meer unieke deelnemers €750,- 

Aantal deelnemers € 

Aanvraag financiële middelen  



 

_______ 
17 

 

Gemeente Twenterand, september 2021 


