Aanvraagformulier Projectsubsidie sportstimulering 2018 - 2022
1. Uw gegevens
Naam organisatie
Naam contactpersoon
BSN- en/of KvK-nummer
Adres
Postcode

Woonplaats

IBAN-nummer
Telefoonnummer
E-mailadres

2. Uw project
Welk initiatief wilt u nemen? (Stuur als bijlage uw projectplan mee)

Omschrijf hoe uw initiatief bijdraagt aan:
- het structureel vergroten van de sportdeelname;
- het vergroten van de maatschappelijke rol van sportverenigingen in de gemeente.

Omschrijf kort hoe het initiatief bijdraagt aan vernieuwing van het sportaanbod in de gemeente.

Geef aan of u samenwerkt met andere partijen. En zo ja, hoe en welke partijen zijn dat?
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2. Uw project (vervolg)
Op welke doelgroep richt uw initiatief zich? (aankruisen wat van toepassing is)
Kinderen/jongeren met een beperking: lichamelijk, verstandelijk en zintuiglijk (visueel en auditief) of een combinatie hiervan.
Kinderen vanuit een gezin met een lage sociaaleconomische status.
Kinderen, jongeren en ouderen met risico op overgewicht en obesitas (jeugd en volwassenen).
Op welke doelgroep richt uw initiatief zich? (aankruisen wat van toepassing is)

Hoe hoog is het subsidiebedrag dat u bij gemeente Neder-Betuwe aanvraagt?

3. Uw aanvraag
Wat zijn de totale kosten van het project? (Stuur als bijlage uw begroting mee)

Toelichting op de hoogte van het bedrag.

Hoe worden de andere kosten gefinancierd?
Heeft u voor uw project ook bij andere fondsen, overheden, instanties of sponsors financiering aangevraagd?

4. Bijlagen
Stuur hierna genoemde bijlagen mee:
• Altijd het projectplan*.
• Altijd een sluitende begroting en dekkingsplan van de kosten van het initiatief.
* Inhoud projectplan:
1. Samenvatting van de kern van het initiatief. Hierin staat in het kort het wie, wat, hoe en waarom van het project.
2. Inhoud, doelstelling en doelgroep van het project. Een beschrijving van wat er wordt bereikt met het project en op welke manier het
sport en meer bewegen stimuleert voor specifieke doelgroepen in Neder-Betuwe.
3. Werkwijze en organisatie. Weergave van de projectplanning / hoe en op welke termijn het project wordt uitgevoerd / welke partijen
bij de uitvoering zijn betrokken en wat hun rol is.
4. Financiën van het project. Waarvoor wordt de gevraagde subsidie precies gebruikt?
5. Borging. Hoe wordt geprobeerd de deelnemers in beweging te houden na afloop van de gesubsidieerde activiteit.
6. Resultaatmeting. Op welke manier worden de resultaten van het project gemeten gedurende het project?
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Ondertekening
De ondergetekende verklaart dat gemeente Neder-Betuwe de (tussentijdse) resultaten vrij van rechten mag gebruiken.
Plaatsnaam

Handtekening

Datum

Wanneer u alle benodigde gegevens heeft ingevuld, kunt u de aanvraag uitprinten en van een handtekening voorzien.
Deze aanvraag met bijlagen kan verzonden worden naar:
Gemeente Neder-Betuwe
Sociale Pijler
t.a.v. Carin van den Brink
Postbus 20
4043 ZG Opheusden
of via e-mail aan: cbrink@nederbetuwe.nl

De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze volledig is ingevuld en voorzien van handtekening en alle
toegevoegde bijlagen.
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