
   
 

   
 

 
Sport doet iets met je!  

Doe als sportclub mee met de NOC*NSF Nationale Sportweek en breng Lelystad in 

beweging! 

 

 

Spelregels stimuleringsbijdrage NOC*NSF Nationale Sportweek 

 

- Tijdens de Nationale Sportweek van 16 t/m 25 september wordt/worden door de 

sportaanbieder activiteiten aangeboden naar eigen invulling (voorbeeld: proefles, 

clinic, open dag, toernooi, les op speciaal onderwijs). Dit mag op een dag en 

tijdstip naar eigen voorkeur;  

o één activiteit = €250,- 

o Twee activiteiten = €500,- 

- De sportaanbieder gaat bij het aanvragen van een bijdrage akkoord met de 

medewerking aan het evaluatie na afloop van de Nationale Sportweek. Dit kan 

het invullen van een enquête zijn of een kort interview.   

 

- Wij zouden het leuk vinden als jullie als club en sportaanbieder jullie activiteit zelf 

ook online onder de aandacht brengen door; 

o Foto’s en video’s en nieuwsitems via eigen communicatiekanalen (socials 

en website) en te publiceren voor, tijdens en na de Nationale Sportweek. 

o En deze te delen met de socials van het Sportbedrijf via 

#SportbedrijfNSW2022 

 

- Het bedrag is door de sportclub vrij te besteden aan promotie voor de eigen 

activiteit(en), vergoeding vrijwilligers/kader, aankleding van de activiteit of 

anders. Zolang het maar gerelateerd is aan de activiteiten ten behoeve van de 

Nationale Sportweek en mogelijk een structureel karakter krijgt. Om zoveel 

mogelijk nieuwe leden te bereiken zou een gedeelte van het bedrag kunnen 

worden ingezet voor de promotie van eigen activiteiten, bijvoorbeeld via social 

media (betaalde campagne).  

- Na afloop van de activiteit moet voor 1 oktober 2022 een kort verslag met enkele 

foto’s en minimaal één video gestuurd.   

 

Procedure toekenning stimuleringsbijdrage NOC*NSF Nationale Sportweek 

 

- 1-8: Voor deze datum dient het volledige aanvraagformulier te worden 

ingestuurd, waarna de aanvraag wordt beoordeeld door mevr. E. Warners, 

coördinator van het Lelystads Sportakkoord.  

 

- 8-8: Voor deze datum volgt het bericht of de aanvraag voldoende voldoet aan de 

belangrijkste spelregel: de activiteit moet gericht zijn op het in beweging brengen 

van inactieve inwoners van de gemeente Lelystad. 

 

- 12-8: Voor deze datum moeten eventuele aanvullende vragen door de 

sportaanbieder beantwoord zijn. 

 

- 26-8: Bij akkoord ontvangt de sportaanbieder de gelden uiterlijk op deze datum 

op de rekening.  

 
Let op: Om de stimuleringsbijdrage zo snel mogelijk tot uw beschikking hebben 

ontvangen wij graag een factuur. De factuur moet op naam staan van Sportbedrijf 

Lelystad, met als onderwerp “Stimuleringsbudget Nationale Sportweek 2022” en de 

dienst in vorm van 1 of 2 activiteiten die u gaat organiseren a €250,- of €500.-  


