
 

Stimuleringsregeling t.b.v. sport- en beweegaanbieders in de gemeente Haarlem 
vanuit het Sportakkoord 2020 

 
De gezamenlijke partners binnen het kernteam van het Haarlems Sportakkoord willen de 

Haarlemse sport- en beweegaanbieders deze zomer extra ondersteunen om leden te 
werven en/of te behouden. Deze stimulans is eenmalig en ingericht vanwege de 
beperkende maatregelen rondom de uitbraak van Covid-19. Er wordt vanuit het 
sportakkoord 5000 euro beschikbaar gesteld voor verenigingen om ledenbindende en 
ledenwerving acties te houden. 

 
Sportakkoord 
Ondersteund initiatieven t.b.v. de sport in de gemeente Haarlem. Het Haarlems 

sportakkoord is in oktober 2019 vastgesteld in samenspraak met diverse partijen. Er 
is binnen de alliantie van het sportakkoord afgesproken om de sportverenigingen een 
extra stimulans t.a.v. de Corona periode. 

 
Doelstelling stimuleringsregeling.  
Het doel van de regeling is het verhogen van de sport- en beweegdeelname en/of het 

versterken van sport- en beweegaanbieders die een bijdrage leveren aan het 
sportieve klimaat in Haarlem.  

 
Doelgroep  
De bijdrage wordt verstrekt aan de sportverenigingen en sport- en beweegaanbieders 

zonder winstoogmerk welke zijn gehuisvest voor het beoefenen van hun activiteit in 
de gemeente Haarlem.  

 
De bijdrage is een impuls voor het opstarten van een activiteit of een activiteitenreeks 

t.b.v. het werven en behouden van leden. De volgende activiteiten komen in 
aanmerking:  

 Sport- of beweegactiviteiten, aanvullend op het bestaande aanbod. 
 Ledenwerfactiviteiten.  
 
Voor de bijdrage komen activiteiten in aanmerking die voldoen aan één of meer van de 

volgende voorwaarden: 
 De activiteiten zijn gericht op sport- en beweegparticipatie van alle burgers. 
 Bijdrage voor een activiteit kan eenmalig worden aangevraagd.  
 De activiteiten vinden plaats in Haarlem. 
 De activiteiten plaatsvinden in de maanden juli, augustus en/of september 2020. 
 De bijdrage bedraagt maximaal € 500,- per aanvraag per organisatie 
 De hoofdaanvrager werkt mee aan de evaluatie door SportSupport waarin bereik, 

tevredenheid en ervaren effectiviteit worden gemeten om hiermee lering te trekken uit 
het programma. Opgedane kennis en ervaring worden vervolgens beschikbaar 
gesteld aan alle Haarlemse sport- en beweegaanbieders. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Aanvragen kunnen 1 maal worden ingediend, namelijk vóór 1 juli 2020. 
 
De aanvrager dient de aanvraag in met het aanvraagformulier dat juist en volledig 

ingevuld en ondertekend is.  
De aanvrager voegt ten minste bij het aanvraagformulier: 
 De eventuele samenwerkingspartners. 
 Een begroting. 
 Een beschrijving van het plan, voorzien van een planning op maximaal 2 pagina’s.  
 
Beoordeling van de aanvragen/criteria voor de beoordeling  
De aanvragen worden door de beoordelingscommissie gerangschikt op grond van de 

volgende criteria:  
 Er moet worden voldaan aan de voorwaarden van deze regeling zoals beschreven in 

dit document. 
 Verlening vindt plaats voor zover de beschikbare middelen dat toelaten. 
 Na het besluit tot toekenning wordt aan de subsidieontvanger een voorschot verleend 

van 100% van het toegekende subsidiebedrag. 
 
Beoordelingscommissie: 

Een commissie van minimaal drie personen met een brede kennis van sport, op 
lokaal niveau t.a.v. verenigingsadvisering. 
Na goedkeuring vanuit de beoordelingscommissie volgt een kort (telefonisch) 
intakegesprek met 1 persoon vanuit de alliantie van het Sportakkoord. 

 
 


