Het indienen van een project
voor het
Sportakkoord Heiloo 2021/2022
Beantwoording van de onderstaande vragen zorgen voor de juiste indiening van een project.
*Het verdient de voorkeur dat bij indiening van een project de volgende vragen worden beantwoord.
Probeer de teksten te beperken tot maximaal drie A4-tjes.
1. Bij welke nationale ambitie(s) sluit het project aan?
2. Wat is het doel van het project?
3. Welke doelgroepen worden bereikt?
4. Welke concrete (!) activiteiten zullen deel uitmaken van het project?
5. Wat is het verwachte resultaat na afloop van het project?
6. Wat is het tijdspad van het project?
7. Welke mensen en/of organisaties worden bij het project betrokken?
8. Wat gaat de uitvoering van het project naar verwachting kosten?
Kom met een gespecificeerde begroting van kosten en inkomsten. Geef daarbij aan voor
welke kosten financiering uit het Lokaal Sportakkoord benodigd is en welke kosten uit eigen
middelen kunnen worden gedekt.
De begroting bevat ten minste de volgende posten:
1. Personele kosten
2. Investeringen/ aanschaf materiaal
3. Huisvestingskosten
4. Overige kosten
9. In hoeverre is dit project innovatief? Heeft dit project een doel en/of activiteiten die tot nu
toe in Heiloo nog niet worden nagestreefd? Wordt er een nieuwe doelgroep betrokken?
10. Hoe wordt het project voortgezet als de projectsubsidie vanuit het lokale sportakkoord
ophoudt?
11. Wie is tijdens de uitvoering van het project de centrale persoon, ‘de projectleider’?
12. Wanneer is de centrale persoon het best bereikbaar?
Voor vragen, overleg en om dit projectvoorstel in te sturen:
Contact gegevens desbetreffende persoon/personen

13. Handtekeningen van functionarissen van de organisatie(s) die het project indienen.
Handtekening:

………………. Handtekening:

……………….

Naam en functie: ………………. Naam en functie: ……………….
Het projectplan dient uiterlijk 15 september ingediend te worden via
sportakkoordheiloo@gmail.com

*****************
Ter kennisname:
Binnen het sportakkoord zijn er zes ambities geformuleerd:







Inclusief sporten en bewegen
Duurzame sportinfrastructuur
Vitale aanbieders
Positieve sportcultuur
Van jongs af aan vaardig in bewegen
Topsport inspireert

Welke criteria zijn verbonden aan het indienen van projectplannen?
Ieder plan wordt beoordeeld aan de hand van een aantal voorwaarden.
Daarnaast zijn er een aantal criteria opgesteld die de kans groter maken dat een projectplan wordt toegelaten
tot het maatschappelijke sportakkoord van Heiloo.
De indiener van een projectplan dient zich de onderstaande vragen, die zoveel mogelijk positief beantwoord
moeten kunnen worden, te stellen:
Voorwaarden:






Sluit het project aan bij de ambities van het Nationale Sportakkoord?
Is het project zoveel mogelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)
geformuleerd?
Is het project een aanvulling op wat er in Heiloo reeds gebeurt op het gebied van sport?
Wordt de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen hiermee bevorderd?
In hoeverre zijn inwoners van Heiloo bij dit project betrokken?

Overige criteria: (geen voorwaarden, maar zijn wel van invloed bij de beoordeling)








Kan verwacht worden dat dit project na 2022 zonder verdere financiële ondersteuning van de
overheid gecontinueerd kan worden?
Staat de hoogte van de kosten in een goede verhouding tot de te verwachten impact op een bepaalde
doelgroep?
In welke mate is er sprake van een integrale aanpak door verschillende thema’s te verbinden zoals
gezondheid, sport, participatie, leefomgeving e.d.?
Is de verwachting realistisch dat dit project binnen de gestelde termijn uitgevoerd kan worden?
Is er sprake van cofinanciering?
Richt het project zich op (kwetsbare) inwoners van Heiloo?
Heeft deze aanpak of een soortgelijke aanpak zich elders al bewezen wat betreft doelmatigheid en
doeltreffendheid?

