
  

Aanvraag uitvoeringsbudget sport- en preventieakkoord 
Nederweert 
 
Vanuit het sport- en preventieakkoord Nederweert is er in 2020, 2021 en 2022 € 40.000,-
uitvoeringsbudget beschikbaar voor het realiseren van ideeën en acties, die aansluiten bij de 
speerpunten uit het sport- en/of preventieakkoord Nederweert. Initiatiefnemers kunnen 
aanspraak maken op dit uitvoeringsbudget.  
 
Vanaf 1 april 2021 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor (een deel van) het 
uitvoeringsbudget uit het sport- en preventieakkoord Nederweert. 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 preventieakkoord Nederweert 
Het sport- en preventieakkoord geeft een extra impuls aan een gezonde leefstijl in Nederweert. Met 
de betrokken partners gaan we aan de slag om een vervolg te geven aan de ambities om inwoners in 
Nederweert zo fit en vitaal mogelijk te krijgen. We willen een gezonde en actieve leefstijl stimuleren 
en ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Samen met inwoners, scholen, zorginstellingen, 
gezondheidsorganisaties, en sportverenigingen. Bekijk het sport- en preventieakkoord via onze 
supporterspagina. 
 
Kernteam 
Het kernteam is een groep van betrokken supporters van het sport- en preventieakkoord vanuit 
diverse organisaties en branches, waaronder onderwijs, zorg, bedrijfsleven, verenigingen en de 
gemeente. Het kernteam jaagt de speer- en actiepunten uit het sport- en preventieakkoord aan en 
stelt jaarlijks prioriteiten. Daarnaast beheert het kernteam het uitvoeringsbudget. Via onze 
supporterspagina kan er bekeken worden wie er in het kernteam zitten. 
 
Voorwaarden aanvraag uitvoeringsbudget 
Voor het aanvragen van een deel van het uitvoeringsbudget gelden enkele voorwaarden:  

• Het initiatief sluit aan op een van de thema’s uit het Nederweerts sport- en/of 

preventieakkoord 

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

• Waar kan wordt de samenwerking met andere verenigingen of organisaties gezocht 

• Budget is eenmalig per initiatief  

• Bezwaar is niet mogelijk  

• Bij toegekend budget, hoger dan € 1.000, ontvangt de kerngroep binnen één maand na 

uitvoering van het initiatief de afrekening  

• Initiatieven die een winstgevend karakter hebben komen niet in aanmerking voor budget  

• Aanvrager toont aan dat de activiteit is uitgevoerd middels foto’s en tekst. Dit wordt via de 

supporterspagina gedeeld met partners en de gemeenschap 

• Aanvrager stort geld terug als initiatief niet wordt uitgevoerd  

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

 
  

https://www.sportnederweert.nl/supporterspagina-nederweerts-sportakkoord/
https://www.sportnederweert.nl/kernteam/
https://www.sportnederweert.nl/kernteam/


  

Beoordelingscriteria  
Criteria waarop de aanvraag wordt beoordeeld zijn als volgt: 

• Doel initiatief 

• Maatschappelijk toegevoegde waarde 

• Samenwerking andere partijen 

• Onderscheidend/vernieuwend karakter 

• Deelnemerskosten 

• Begroting 

• Inzet aangevraagd budget 

• Looptijd van initiatief 

• Borging van initiatief 
     
Het kernteam controleert of het initiatief voldoet aan de voorwaarden en beoordeelt op basis van de 
criteria of de aanvraag in aanmerking komt om een bijdrage voor het initiatief te ontvangen. Een 
ruime meerderheid van het kernteam moet hier positief over besluiten1. 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.  
 
Om een bijdrage toe te kennen, wordt de aanvraag na het positieve advies van het kernteam, 

beoordeeld door de gemeente. Er zullen gegronde redenen aanwezig moeten zijn om af te wijken 

van de adviezen van het kernteam. 

Aanvragen uitvoeringsbudget 
Als initiatiefnemer kun je een aanvraag voor (een deel van) het uitvoeringsbudget indienen door het 
formulier op de volgende twee pagina’s volledig in te vullen en te mailen naar: 
kernteam.sportakkoord@sportnederweert.nl.  
 
Afhandelingstermijn aanvraag uitvoeringsbudget 
Het kernteam beoordeeld alle aanvragen die binnenkomen. Aanvragen worden één keer per 
kwartaal beoordeeld. Uiterlijk twee weken nadat het kernteam bij elkaar is gekomen, wordt dit 
besluit gedeeld met de aanvrager(s). 
 
De aanvrager wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de behandeling en beoordeling van zijn 
of haar aanvraag.  
 
*Wil je eerder reactie ontvangen? Vermeld dan duidelijk in de mail een uiterlijke datum waarop jij 
graag reactie zou willen hebben. Het Kernteam probeert hier dan rekening mee te houden.  
 
Vragen of hulp nodig?  
Heb je vragen over de aanvraag of het indienen van het formulier? Neem dan contact op met het 
kernteam door te mailen naar kernteam.sportakkoord@sportnederweert.nl 

 
  

 
1 Een lid van het kernteam besluit niet mee wanneer het een aanvraag betreft waar de eigen organisatie bij betrokken is.  

mailto:kernteam.sportakkoord@sportnederweert.nl
mailto:kernteam.sportakkoord@sportnederweert.nl


  

Formulier aanvraag uitvoeringsbudget 
 

Naam initiatief  
 

Aanvrager(s) 
 

 

Aanvrager(s) is/zijn actief 
bij de volgende 
organisatie(s): 

 

Contactgegevens 
aanvrager(s)  
e-mailadres(sen) en 
telefoonnummer(s) 

 

Beschrijving initiatief  
Geef een omschrijving van het 
initiatief en geef aan welke 
doelgroep(en) er betrokken 
zijn 

 

Doel(en) initiatief 
Geef aan wat doel(en) zijn 
voor zowel de organiserende 
partij(en) als de maatschappij 

 

Partners  
Geef aan welke partners deel 
uitmaken van het initiatief en 
wat hun voornaamste rol is 
 
 

 

Planning en looptijd 
Stel een grove tijdlijn op 
welke activiteiten op welk 
moment plaatsvinden 

 
 
 
 



  

Begroting 
Geef inzicht in waar je de 
afzonderlijke kosten voor 
maakt en welke opbrengsten 
je verwacht (denk aan 
mogelijke deelnemerskosten) 

 

Benodigd budget  
Geef aan welk bedrag nodig is 
vanuit het uitvoeringsbudget 
en waar dit bedrag voor 
bedoeld is 

 

Borging 
Op welke wijze wordt het 
initiatief voortgezet nadat de 
bijdrage is ontvangen 

 

* Indien het formulier onvoldoende ruimte biedt voor tekst of cijfers, kunnen deze als bijlage worden 
meegestuurd met het aanvraagformulier. 

 
In te vullen door kernteam: 

Datum ingediend  Volgnummer  

 


