
Spelregels aanvraag bijdrage uitvoering Sportakkoord Westerwolde en 

aanjaagbudget. 
 

 

Inleiding 

Het Sportakkoord Westerwolde moet een impuls geven aan de activiteiten die bijdragen aan de 

ambities van het sportakkoord. Hierin is samenwerken met verschillende partijen binnen het 

beweegnetwerk belangrijk. Om de activiteiten te stimuleren kan vanuit het uitvoeringsbudget een 

bijdrage worden aangevraagd door het indienen van een project.   

 

Spelregels 

Voor een aanvraag gelden de volgende spelregels: 

1. de bijdrage kan worden aangevraagd voor projecten die binnen de gemeente(grenzen) 

Westerwolde plaatsvinden en georganiseerd worden door inwoners van de gemeente of 

organisaties die gevestigd zijn binnen de gemeente 

 

2. het projectplan heeft raakvlakken met minimaal één van de drie thema’s van het Sportakkoord 

van Westerwolde: “Jong en vaardig in bewegen”, “Inclusief sporten en bewegen” en “Vitale 

sport- en beweegaanbieders” 

 

3. de gevraagde bijdrage is: 

a) een bijdrage voor een nieuw project of activiteit die in samenwerking met andere partijen 

georganiseerd wordt en dat na verloop van tijd (met een maximum van 3 maanden in de 

uitvoering) zelfstandig kan voortbestaan. 

OF 

b) een aanvulling (aanjaagbudget) op een reguliere activiteit die als gevolg van corona een 

terugloop van leden/deelnemers heeft gehad en gericht is op het aantrekken van nieuwe 

leden en/of kader/nieuwe trainer.  

 

4. de aangevraagde bijdrage is éénmalig en niet inzetbaar voor meerjarenprogramma’s. Ook 

mag de bijdrage niet dienen ter dekking van structurele tekorten op de reguliere exploitatie 

 

5. de aanvraag kan via www.westerwoldebeweegt.nl worden gedaan 

 

6. de stuurgroep neemt binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag contact op met de 

aanvrager als de aanvraag niet volledig is en bespreekt dit met de aanvrager 

 

7. de stuurgroep beoordeelt de aanvraag en bepaalt de hoogte van de bijdrage en stuurt hiervan 

de aanvrager bericht via de mail of telefoon 

 

8. de stuurgroep kan in bijzondere gevallen van bovengenoemde spelregels afwijken, alleen na 

instemming van de gemeente Westerwolde 

 

9. de activiteit/het project moet voor de zomervakantie 2022 gestart zijn. Na afloop van het 

project stuurt u een kort verslag in woord en beeld naar de stuurgroep t.a.v. Jack Kamminga, 

j.kamminga@hvdsg.nl 

 

Wij hopen op veel aanvragen! 

Namens de Stuurgroep Sportakkoord Westerwolde, 

Jack Kamminga Sportconsulent gemeente Westerwolde (Huis voor de Sport Groningen) 

Jan Hebers  Welzijn Westerwolde (jongerenwerk)  

Marja Elling-Fokkema Gymvereniging T.G.A.V. (bestuur sportvereniging) 

Jannie Rijkaart  Volleybalvereniging Blijham (bestuur sportvereniging) 

http://www.westerwoldebeweegt.nl/

