Procedure voor het indienen van een plan
Vanuit het rijk is uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor het lokaal sportakkoord. In 2021 is extra
geld beschikbaar gesteld om de effecten van Corona te bestrijden door middel van extra sport- en
beweegactiviteiten. Naast de activiteiten en acties die door de werkgroepen zijn ingezet, willen wij
alle sportaanbieders de mogelijkheid geven hier invulling aan te geven.
Meer informatie hierover leest u in dit document.
Plan indienen
De gevormde werkgroepen besteden het overgrote gedeelte van het budget van het Lokaal
Sportakkoord. Daarnaast wordt er €10.000,- beschikbaar gesteld voor alle sport en
beweegaanbieders. Per aanvraag is er maximaal €1.000,- beschikbaar.
U kunt tot 20 augustus 2021 een plan indienen voor de uitvoering van uw activiteit dat aansluit bij
het Lokaal Sportakkoord van de gemeente Harderwijk. Om een plan in te dienen wordt u verzocht
om het aanvraagformulier in te vullen. Deze is te vinden via
www.harderwijk.nl/sport/lokaalsportakkoord.
De plannen worden beoordeeld door de kerngroep Lokaal Sportakkoord op basis van de volgende
criteria:
- Uitvoering van het plan sluit aan bij één of meerdere thema’s van het sportakkoord.
- Plannen welke gericht zijn op de doelgroep 12 t/m 18 jarigen krijgen voorrang.
- Plannen welke gericht zijn op inclusief sporten en bewegen krijgen voorrang.
- De kosten zijn in verhouding tot het verwachte resultaat.
- Activiteiten worden uitgevoerd in schooljaar 2021-2022.
- Het plan heeft een eigenaar welke is ingeschreven bij de KVK.
Na 20 augustus beoordeelt de Kerngroep Lokaal Sportakkoord uw ingediende plan. Zij nemen binnen
4 weken contact met u op of het plan gehonoreerd is.
Communicatie
Bij toekenning van een financiële bijdrage wordt met de aanvrager overlegd hoe de communicatie
vorm krijgt. In ieder geval wordt verwacht om bij uitingen over de activiteit het logo van het lokaal
sportakkoord Harderwijk te gebruiken in combinatie met de tekst: ‘Uitgevoerd vanuit het Lokaal
Sportakkoord Harderwijk’
Vragen?
Voor vragen of hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de
cluster sport van de gemeente Harderwijk via sport@harderwijk.nl

