Spelregels uitvoeringsbudget Sportakkoord Amstelveen 2021

Beschikbaar budget
•

Het beschikbare uitvoeringsbudget voor deze regeling in 2021 is € 100.000,-.

•
•

Per aanvraag wordt maximaal € 5.000,- ter ondersteuning beschikbaar gesteld.
Er kan maximaal één keer budget worden aangevraagd voor een activiteit, tenzij de activiteit het
volgende jaar uitbreidt of verandert van opzet. Het kernteam kan in uitzonderlijke gevallen besluiten
hiervan gemotiveerd af te wijken.
Het kernteam kan in uitzonderlijke gevallen besluiten af te wijken van bovenstaand bedragen en
geeft dan in de motivatie een toelichting.

Aanvragen

•

Aanvraagprocedure
•
•
•
•

De tweede aanvraagronde à € 100.000,- vindt plaats van 1 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021.
Aanvragen worden behandeld op de volgorde van ontvangst. Indien de aanvragen het beschikbare
budget overschrijden, worden de gehonoreerde aanvragen op basis van ontvangst toegekend.
Bij de aanvraag moet door de aanvrager een opgesteld aanvraagformulier worden ingediend.
De aanvrager ontvangt, uiterlijk binnen twee weken na de sluitingsdata, een terugkoppeling van het
kernteam op de ingediende aanvraag.
Het kernteam streeft ernaar om de aanvragen voor 6 september 2021 te beoordelen.

Kernteam: toetsing en beoordelen aanvragen
•
•

Het kernteam toetst en beoordeelt de aanvragen voor projecten en activiteiten in het kader van het
Sportakkoord Amstelveen.
Het kernteam bestaat uit:
I. Coördinator Sportakkoord Amstelveen,
II. één vertegenwoordiger uit de Sport- en beweegaanbieders,
III. één vertegenwoordiger uit de welzijnsorganisatie
IV. één vertegenwoordiger uit onderwijs
V. één vertegenwoordiger uit gemeente (sportzaken)

•

De Beoordelingscommissie toetst een aanvraag op:

o

Vestigingsplaats van de aanvrager
De aanvrager dient een organisatie te zijn en gevestigd te zijn in Amstelveen

o

Locatie van het project of de activiteit
De activiteit moet plaatsvinden in de gemeente Amstelveen.

o

Aansluiting bij thema’s Sportakkoord
De aanvraag dient aan te sluiten bij tenminste één van de vier thema’s uit het Sportakkoord
Amstelveen:
▪ Inclusief sporten en bewegen
▪ Van jongs af aan vaardig in beweging
▪ Vitale aanbieders
▪ Positieve sportcultuur

o

Samenwerking met andere uitvoeringspartners
Er dient een samenwerking te zijn tussen minimaal twee Amstelveense organisaties, waarvan er
minimaal één sportaanbieder (uit een andere tak van sport) is.

o

Bijdrage aan de ambities van het Sportakkoord Amstelveen.
Er wordt getoetst of een aanvraag bijdraagt aan het realiseren van de ambities uit het Sportakkoord
Amstelveen en of dit middels een korte of lange termijneffect is.

o

Of het om nieuw aanbod of versterking van bestaand aanbod gaat.
Er is binnen het Sportakkoord Amstelveen ruimte voor zowel nieuwe initiatieven als initiatieven die
bestaand aanbod versterken. In de toetsing hiervan wordt meegenomen dat nieuwe initiatieven
geen afbreuk moeten doen aan bestaande initiatieven.

o

Laagdrempeligheid
Laagdrempeligheid van activiteiten is belangrijk, zodat er zo veel mogelijk mensen in aanmerking
komen om mee te doen. Onder laagdrempeligheid wordt verstaan dat de activiteit bereikbaar en
toegankelijk is voor de doelgroep waarvoor het georganiseerd wordt.

o

Cofinanciering
Het is een pré als de aanvrager zorgt voor cofinanciering. Dat kan een financiële bijdrage zijn of
bijdrage in natura (diensten/goederen).

o

Begroting
Bij een aanvraag dient, ter onderbouwing van de kosten, een begroting worden ingediend. Hierin
moeten de kosten voor benodigde materialen, kosten voor inzet van professionals/vrijwilligers en
overige kosten worden opgenomen. De verschillende kosten die worden opgevoerd worden
getoetst aan bovenstaande punten uit het toetsingskader.

