Format indienen voorstel Sport- & Vitaliteitsakkoord Lelystad
Per jaar is € 40.000 beschikbaar. De criteria voor kansrijke aanvragen zijn:
•

Het plan sluit aan bij de ambities en inhoudelijke kaders van het Sport- &
Vitaliteitsakkoord Lelystad. Geef aan bij welke ambitie(s) het voorstel aansluit.

•

Het plan betreft een samenwerking van diverse partijen, die het Akkoord hebben
ondertekend: bijv verschillende sport- en beweegaanbieders, samenwerkende
scholen, zorgpartners en bedrijven, dan wel een mix hiervan.
NB De aanvragende partij is een bestaande rechtspersoon (bijvoorbeeld een
vereniging, stichting of bv), geen privépersoon.

•

Inzet van vrijwilligers en bestaande professionals vanuit de samenwerkende partners
maakt deel uit van het plan, zonder extra meerkosten (dus niet ‘omnummeren’). Het
uitvoeringsbudget is primair bestemd voor activiteiten (75%) en/of materiaal (15%);
wel mag 10% van het aangevraagde budget besteed worden aan personele inzet.

•

Het aanvraagbudget bedraagt per initiatief maximaal € 5.000 op jaarbasis. Op deze
wijze kunnen we per jaar meerdere lokale initiatieven honoreren.
NB Voor btw-plichtige aanvragende partijen is dit bedrag inclusief btw.

Omschrijving van het initiatief waar u budget voor aanvraagt:

Wat is de naam van de activiteit/project

Inhoudelijke beschrijving van de activiteit
O.m. gekozen interventie / thema’s / programma

Welk bedrag vraagt u aan voor 2020 ?
(bij een meerjaren-aanvraag verdelen over 2 of 3 jr)

Doelstelling van de activiteit en het te
verwachten resultaat
Denk aan: afname zorggebruik / aantal deelnemers
/ kwalitatieve effecten

Doelgroep
Zo specifiek mogelijk, incl vraagverkenning

€

Begindatum activiteit/project
Evt de reeks activiteiten benoemen (2/4 x per mnd).

Einddatum activiteit/project
Laatste keer in 2020 of meerjarenplanning

Locatie(s) waar de activiteit plaatsvindt

Aantal deelnemers
Het aantal personen dat bij de organisatie of
uitvoering van de activiteit is betrokken, dan wel
aan de activiteit zelf deelneemt.

Benodigde materialen
Te denken valt aan sportmaterialen, locatiehuur,
inventaris of digitale hulpmiddelen.

Samenwerkende partners

NB Alleen lokale partners die het
Akkoord ondertekend hebben, kunnen
budget aanvragen

Begroting 2020, inclusief dekkingsplan

Uit het dekkingsplan moet blijken:
- eigen bijdrage / inzet ‘in kind’
- co-financiering derde partijen
- aanvraagbudget Akkoord

