
 
 

Aanvraagformulier extra uitvoeringsbudget Sportakkoord Gemeente Heemstede. 

 

Naam vereniging  
 

Naam contactpersoon  
 

Functie contactpersoon  
 

E-Mailadres contactpersoon  
 

06-nummer contactpersoon  
 

Datum activiteit  
 

Locatie activiteit  
 

Doelgroep  
 

Beoogd resultaat  
 
 

 

Iedere aanbieder levert na de activiteit een kort verslag aan met o.a. deelnemersaantallen en een foto 

die op de website www.sportsupport.nl/sportakkoord-heemstede geplaatst kan worden.  

Ook wordt een link naar het artikel meegestuurd, waarmee de activiteit wordt aangekondigd op de 

website van de club of andere socials (twitter, facebook en/of instagram) 

Dit aanvraagformulier sturen per email naar: sportakkoord.heemstede@sportsupport.nl  

 

 

 

 

 

‘Iedereen moet in Heemstede met plezier kunnen sporten en bewegen’ 

 

 

 

http://www.sportsupport.nl/sportakkoord-heemstede
mailto:sportakkoord.heemstede@sportsupport.nl


 
 
Criteria: 
 

  Het aanbod is gericht op het herstellen/versterken van de band met de huidige leden/ouders. 

 Het aanbod is gericht op het werven van nieuwe leden. 

 De activiteit staat in het teken van het in gesprek gaan met leden en ouders over het verrichten van 
vrijwilligerswerkzaamheden. 

 Commerciële aanbieders bieden gratis aanbod aan of nemen een gratis proefles op in een reeks. 

 De activiteit heeft als doel bewoners en partijen in de (directe) omgeving/de wijk binnen te halen op de 
accommodatie.  

 Het aanbod staat in het kader van ontmoeten, bewegen, meedoen voor iedereen en/of het versterken van 
de (vrijwilligers)organisatie. 

 Herstellen binding met leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en sponsors 

 Ledenwerving 

 Het werven van vrijwilligers. 

 Het versterken van binding met de wijk. 
 

Selectie: 

 

 De regiegroep beoordeelt de plannen en kent projecten een uitvoeringsbudget toe;  

 De regiegroep werkt transparant en beoordeelt aanvragen op basis van de genoemde 

criteria;  

 Toekenning van aanvragen is mogelijk zolang er budget beschikbaar is. Aan de hand van de 

criteria en het aantal aanvragen wordt het beschikbare budget verdeeld. Het is mogelijk dat, 

wanneer er dusdanig veel goede aanvragen zijn, het gehele jaarbudget al in januari wordt 

verdeeld. In dit geval vervallen de overige mogelijkheden tot aanvragen.  

 
 

Richten aan: 

 Uw aanvraag kunt u via email opsturen aan: sportakkoord.heemstede@sportsupport.nl  

mailto:sportakkoord.heemstede@sportsupport.nl

