
 
 

Stimuleringsregeling Gemeente Heemstede. 

Een breed scala van sport en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en overige partijen 

uit de gemeente Heemstede kunnen aan de hand van een eenvoudig proces en een set criteria 

(onderstaand benoemd) bij de gemeente een aanvraag indienen met onderbouwing van 

doelgroep(en) en doelstelling(en).  

Voor het aanvragen en toekennen van projecten of activiteiten hanteert de gemeente Heemstede 

een heldere en eenvoudige werkwijze.  

 

Aanvragen: 

 Aanvragers kunnen gebruiken maken van een hiervoor bedoeld gemeentelijk aanvraag 

formulier. 

 Initiatiefnemers kunnen gedurende het hele jaar aanvragen indienen voor een project of 

activiteit. 4x per jaar besluit de regiegroep hierover.  

 Aanvragen ingediend voor 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober te worden ingediend (lopende 

jaar 2021 wijkt hierin af). Aanvragers horen, eind van de genoemde maand of een bijdrage 

wordt toegekend. Uitbetaling vindt daarna binnen 1 maand plaats;  

 In de aanvraag is ten minste opgenomen een kort plan van aanpak met doelstelling, 

werkwijze, begroting en beoogd resultaat. De wijze van borging van het plan moet specifiek 

en uitgebreid worden benoemd;  

 Er geldt een bijdrage van maximaal €3.000 per projectaanvraag. Als ondersteuning vanuit 

regulier gemeentelijk beleid mogelijk is, wordt dat eerst benut;  

 Partijen mogen meerdere initiatieven indienen; 

 De activiteiten of projecten moeten starten binnen 2 maanden na toekenning en kennen een 

looptijd van maximaal 2 jaar;  

 Na afloop levert de aanvrager een kort verslag in met resultaten en effecten.  

 
 
Criteria: 
 
Het aangevraagde project of activiteit sluit aan op één of meerdere ambities uit het Sportakkoord 

Heemstede;  

 ‘Inclusief Sporten en bewegen’; Sporten en bewegen is voor alle lagen van onze 

maatschappij’. Draagvlak gebruiken voor het vergroten van de sociale rol. 

 ‘Vitale sport en beweegaanbieders’; De financiële en organisatorische basis wordt hiermee 

verbeterd zodat aanbieder hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende 

bindingsvormen. 

 ‘Duurzame sportinfrastructuur’; De exploitatie en bredere benutting van 

sportaccommodaties wordt verder verbeterd, de openbare ruimte wordt nog 

beweegvriendelijker ingericht en de sportaccommodatie wordt zoveel mogelijk duurzaam 

verbeterd/aangepast. 

 



 
 
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.  

 
Algemeen:  

 Uitvoerende partijen zijn verantwoordelijk voor de voortgang, monitoring, eindresultaat, 

borging en rapportage aan de regiegroep;  

 Het Sportakkoord kan op basis van bevindingen tussentijds worden aangepast qua inhoud en 

voorwaarden. Hierover zal tijdig worden geïnformeerd.   

 
Richten aan: 

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