
Stimuleringsregeling
Sport en beweegaanbieders, maatschappelijke  

organisaties en overige partijen uit de gemeente 

Bloemendaal kunnen voor de uitvoering van projecten 

een bijdrage ontvangen vanuit de stimuleringsregeling.  

Voor het aanvragen en toekennen van projecten of 

activiteiten hanteren wij een heldere werkwijze. 

Aanvragen

  Initiatiefnemers kunnen gedurende het hele jaar 

aanvragen indienen voor een project of activiteit.  

4x per jaar vergadert de Regiegroep hierover en 

vindt besluitvorming plaats. Aanvragen ingediend 

voor 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober horen  

eind van de genoemde maand of een bijdrage 

wordt toegekend. Uitbetaling vindt daarna  

binnen 1 maand plaats;

  Aanvragen moeten aansluiten op een  

van de ambities en aanpakken beschreven  

in het Sportakkoord; 

  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;

  Indienen van een aanvraag kan via  

sport@bloemendaal.nl;

  Er geldt een bijdrage van maximaal €3.000  

per projectaanvraag. Als ondersteuning via  

services of 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 een of meerdere ambities uit het Sportakkoord;

  De uitvoering van de activiteit vindt plaats  

in de gemeente Bloemendaal en is gericht  

op inwoners van de gemeente;

  De aanvrager van het project of activiteit werkt 

samen met ten minste één andere partij uit  

de gemeente (vereniging en/of maatschappelijke 

partner en/of commerciële partij);

  Aanvragen mogen zowel nieuwe projecten  

of activiteiten, ook bestaande initiatieven  

die verbreed of opgeschaald worden. Aanvragen 

voor reguliere activiteiten, exploitatiekosten  

of activiteiten die al gestart zijn en op een  

andere wijze gefinancierd worden, kunnen  

niet worden toegekend; 

  Het project of activiteit kan leiden tot verbreding  

voor anderen. Een spin-off wordt gestimuleerd  

door het beschikbaar stellen van resultaten,  

presentaties, aanpak en/of netwerken;

  In de aanvraag van de activiteit is helder 

omschreven hoe de borging en het vervolg  

van de activiteit is geregeld na het aflopen  

van de projectperiode;

  Het aangevraagde bedrag is een bijdrage  

voor de totale kosten. Aanvragers maken  

inzichtelijk welke co-financiering wordt ingezet.
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Selectie

  De regiegroep beoordeelt de plannen en kent 

projecten en 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; 

  Uitvoerende partijen zelf zijn verantwoordelijk  

voor de voortgang, monitoring, eindresultaat, 

borging en rapportage aan de regiegroep;

  Het Sportakkoord en de bijbehorende stimulerings-

regeling zijn dynamisch. Op basis van evaluaties  

zal de focus van het Akkoord evenals de regeling 

kunnen worden aangepast. Vooraf wordt dit vanzelf-

sprekend helder en tijdig gecommuniceerd.
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