
Spelregels aanvragen budget Vlaardings Sportakkoord

Het Sportakkoord
Nationaal Sportakkoord: De kracht van sport nóg beter benutten. En ervoor zorgen dat
mensen blijven sporten. Door aanbieders te versterken en kinderen weer meer en beter te
laten bewegen. Iedereen betrekken bij sport. Dan kan sport bijdragen aan een gezond
Nederland en aan een samenleving die zich één voelt.

Vlaardings Sportakkoord: Sport en bewegen in het DNA van elke Vlaardinger!
Prioriteiten/doelstellingen:

● Inclusief sporten en bewegen: iedereen kan meedoen
Alle inwoners, met name inactieve groepen, worden actief gestimuleerd tot
voldoende bewegen en een gezonde leefstijl.

● Vaardig in bewegen: een leven lang sporten
Het aanleren van motorische vaardigheden op jonge leeftijd draagt bij aan een leven
lang met plezier bewegen en een gezonde leefstijl.

● Vitale sport- en beweegaanbieders: verbonden met een positieve sportcultuur
Verenigingen in Vlaardingen ontvangen een hogere kwaliteit
verenigingsondersteuning waardoor ze beter in staat zijn om een bredere
maatschappelijke functie in te vullen door (o.a.) een breder en vernieuwend aanbod
in samenwerking met partners te realiseren.

Budget
Uitvoeringsbudget: Voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen.
2020: €40.000
2021: €80.000
2022: €40.000

Kernteam: Bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende domeinen. Bewaakt het proces
en besluit over inzet van het budget.

Spelregels
● Het beschikte budget dient te worden besteed aan activiteiten die bijdragen aan de

doelstellingen uit het Vlaardings Sportakkoord of aan organisatiekosten voor het
overleg van het kernteam en eventuele vervolgacties. Personele kosten voor de
overleggen zijn hiervan uitgesloten. Uitgaven worden pas gedaan na goedkeuring
van het kernteam, dit wordt aangetoond door notulen van de overleggen.

● Aanvragen worden ingediend in de vorm van een digitaal aanvraagformulier met als
bijlage een projectplan met daarin minimaal:

○ projectbeschrijving
○ betrokken partijen
○ beschrijving hoe de aanvraag leidt tot structurele/duurzame bijdrage aan de

doelstelling(en) van het Vlaardings Sportakkoord
○ meetbaar resultaat
○ tijdpad
○ begroting
○ beschrijving van de borging van het project/de activiteit na afloop van de

periode waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.
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● Samenwerken met minimaal één andere partij/organisatie is een voorwaarde.
● Minimaal één van de samenwerkende partijen is al actief in Vlaardingen.
● Minimaal één van de samenwerkende partijen is een sport- of beweegaanbieder

en/of sport- of beweegprofessional.
● Er moet aantoonbaar draagvlak zijn bij de uit te voeren en/of betrokken organisaties

en/of binnen het betreffende domein of domeinen. Dit blijkt o.a. uit het mede
ondertekenen van de projectaanvraag door de samenwerkingspartner(s).

● Indieners van projectaanvragen moeten minimaal een keer overleg hebben gehad
over de inhoud van de projectaanvraag met een kartrekker van ViB binnen wiens
doelstelling de projectaanvraag valt.

● Indieners van projectaanvragen hebben het Vlaardings Sportakkoord ondertekend of
zullen dit ondertekenen. Daarnaast sluiten zij aan bij sportakkoord bijeenkomsten om
met andere van gedachten te wisselen over hun plan en na indiening hun ervaringen
te delen.

● Het kernteam kan de aanvrager(s) verzoeken om extra informatie aan te leveren
en/of een mondelinge toelichting op de aanvraag te geven. De aanvrager dient hier
binnen twee weken op te reageren.

● Er wordt per activiteit/project éénmalig budget verstrekt.
● Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.
● Afgewezen aanvragen kunnen na verwerking van de feedback van het kernteam één

keer opnieuw worden ingediend in een volgende aanvraagperiode.

Beoordelingscriteria
De criteria die bij de beoordeling en toekenning van het stimuleringsbudget worden
gehanteerd zijn:

● In welke mate dragen de activiteiten/het project duurzaam/structureel bij aan de
doelstellingen/ambities van het Vlaardings Sportakkoord?

● In hoeverre is er sprake van borging van de activiteit/het project en de te behalen
doelstellingen na afloop van de periode waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd
(ook financieel)?

● In hoeverre wordt door organisaties samengewerkt?
● Hoe groot is de eigen inzet en/of (financiele) bijdrage van de aanvrager?
● Komt het initiatief ten goede van Vlaardingen en/of zijn inwoners?
● Valt het initiatief en de uitvoering ervan binnen de wet en regelgeving?
● Doorkruist het initiatief geen bestaande projecten of activiteiten?
● Indien het een al bestaand project of activiteit betreft is het dan een aanvulling,

verbreding, doorontwikkeling of innovatie?

Indieningstermijn
● Aanvragen kunnen vanaf 15 mei 2021 ingediend worden.
● De deadline voor het indienen van de 1e tranche aanvragen is 10 juni 2021
● De deadlines van de volgende tranches liggen steeds op 1 september, 1 december,

1 maart en 1 juni.
● Aanvragers ontvangen uiterlijk binnen 4 weken na de betreffende deadline uitsluitsel.

De toegekende bedragen worden vervolgens z.s.m. uitgekeerd.
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Verdeling budget
● Aanvragen die voldoen aan de criteria komen in aanmerking voor een bijdrage,

zolang het voor de betreffende tranche beschikbare plafond niet is bereikt.
● Indien voor het project al (gemeentelijke) subsidie en/of via bijvoorbeeld een fonds

een bijdrage wordt ontvangen dan wordt kritisch gekeken of er geen sprake is van
dubbele financiering.

● Het kernteam behoudt zich het recht voor om het toegewezen budget in meerdere
termijnen uit te betalen.

● Als in enige periode te veel budget wordt aangevraagd, kan het kernteam besluiten
de aanvraag c.q. de beslissing op de aanvraag door te schuiven naar het volgende
jaar.

● Als in enige periode er te weinig wordt aangevraagd kan het kernteam besluiten het
restant van het budget te reserveren voor een volgend jaar.

● Als meer organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van een project/activiteit dan
draagt de aanvrager van het budget zorg voor de eventuele verdeling van het geld.

● De aanvrager stort de ontvangen bijdrage of een deel daarvan terug wanneer blijkt
dat het project of de activiteit niet, of niet volledig, is uitgevoerd. Het kernteam beslist
over de hoogte van de teruggave.

● Ook wanneer niet wordt voldaan aan de hieronder beschreven verantwoordingseisen
kan het kernteam besluiten dat een deel van het bedrag teruggestort moet worden.

Verantwoording
● Nadat een financiële bijdrage is toegekend informeert de aanvrager het kernteam

z.s.m. wanneer en hoe het project of de activiteit daadwerkelijk gaat starten.
● Mocht het project of de activiteit vertraging oplopen of geen doorgang vinden dan

wordt het kernteam z.s.m. door de aanvrager geïnformeerd.
● Binnen 2 maanden na afloop van de periode waarvoor een bijdrage is verstrekt vult

de ontvanger van het budget het digitale verantwoordingsformulier in met daarbij een
kort en bondige verslag waarin minimaal terugkomen:

○ de betrokken partijen
○ de structurele/duurzame bijdrage aan de doelstelling(en) van het Vlaardings

Sportakkoord
○ het behaalde resultaat
○ de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten t.o.v. de begroting
○ een beschrijving van het vervolg (de borging).
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