
 

 

Regels, procedure en tijdplanning voor subsidie aanvragen bij het  

Sport- en Beweegakkoord Enkhuizen 

 

Wat is er te bereiken? 

De inschrijvers van geselecteerde projecten worden in staat gesteld om hun ingediende project uit 

te voeren in 2021 en/of 2022. 

De geselecteerde inzendingen krijgen een beschikking van een bijdrage in de kosten voor een bij 

aanvang vastgesteld maximaal bedrag dat begroot is voor het project. Het afgesproken bedrag is 

een bedrag inclusief BTW.  

 

De procedure in het kort 

Sportaanbieders en andere maatschappelijke partijen kunnen projectplannen indienen tot en met 

1 december 2021. Op 10 december maakt de kerngroep een keuze uit de ingediende projecten. 

Deze keuze gebeurt op basis van criteria die hieronder genoemd worden. Het individuele 

stemgedrag van de afzonderlijke leden van de kerngroep wordt niet openbaar gemaakt. 

De ‘kerngroep’ bepaalt uiterlijk 15 december de definitieve keuze van de projecten die vanuit het 

Sport- en Beweegakkoord Enkhuizen worden bekostigd. Tegen de keuze van de kerngroep, wat 

betreft de door hen gekozen projecten, kan geen bezwaar worden gemaakt. 

 

De kerngroep 

Er kan maximaal één vertegenwoordiger van een organisatie deel uitmaken van de kerngroep. De 

vertegenwoordiger van een organisatie kan slechts haar/zijn eigen stem uitbrengen. Er kan niet 

schriftelijk of per volmacht gestemd worden. Ook de gemeente heeft één vertegenwoordiger in de 

kerngroep; deze vertegenwoordiger is stemgerechtigd. De adviseur lokale sport (NOC*NSF) en de 

sportformateur, die de bijeenkomst van de kerngroep voorzit, kunnen tijdens de bijeenkomst 

van de kerngroep geen stem uitbrengen. Zij kunnen wel adviezen geven tijdens de 

bijeenkomst van de kerngroep.  

De kerngroep bepaalt aan de hand van een vijftal criteria (zie hieronder) een rangorde van de 

ingediende projecten. Het verwachte uitvoeringsbudget zal daarna bepalen welke projecten wel 

en welke niet voor uitvoering in het kader van het Sport- en Beweegakkoord Enkhuizen in 

aanmerking komen. 

Het is mogelijk dat de kerngroep besluit een project niet het volledig gevraagde budget toe te 

kennen. Het is aan de projecthouder om dan vóór 10 december te besluiten of het project met het 

in het vooruitzicht gestelde budget doorgang kan vinden. 

Indien twee of meer projecten in de rangorde van de kerngroep gelijk eindigen en het 

hierdoor niet duidelijk is welk project wel en welk niet kan worden geselecteerd voor het lokale 

sportakkoord zal een stemming met gesloten stembriefjes tussen deze projecten plaatsvinden.  

 

Het beleid en taken van de kerngroep 

Het beleid en de taken van de kerngroep zijn de volgende: 

• De kerngroep heeft tot taak de uitvoering van de voorgenomen procedure te bewaken; 

• De kerngroep toetst of de projecten aansluiten bij één of meer van de ambities uit het  

Nationaal Sportakkoord of bij één of meer ambities uit het lokale sportakkoord, deze 

laatste ambities in het kader van sportbeoefening; 

• De kerngroep toetst of het geheel van projecten aan meerdere nationale ambities 

tegemoetkomt. Tevens wordt getoetst of er meerdere doelgroepen dankzij het lokale 

sportakkoord bediend worden; 

• De kerngroep maakt haar definitieve keuze naar derden bekend zodra dit mogelijk is. 
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Welke projecten kunnen worden ingediend voor het Sportakkoord Enkhuizen? 

De ingediende projecten worden getoetst op basis van de volgende criteria: 

• Aansluiten bij één of meer van de ambities uit het Nationaal Sportakkoord; 

• Naar verwachting na de twee jaar waarin een (start)subsidie gegeven wordt zonder verdere 

financiële ondersteuning van de overheid gecontinueerd kunnen worden; 

• Met relatief lage kosten toch een belangrijke impact hebben op een bepaalde doelgroep en 

waarvan een zeker resultaat verwacht wordt; 

• De samenwerking tussen verschillende (maatschappelijke) organisaties bevorderen; 

• Realistisch zijn. Dat zijn projecten waarvan verwacht kan worden dat zij de komende twee 

jaar daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. 

• De sport in Enkhuizen voorzien van een extra impuls. Dit kan zijn op nieuwe terreinen maar 

ook op bestaande gebieden. Innovatieve projecten die een doel nastreven en/of activiteiten 

omvatten die voor de gemeente Enkhuizen nieuw zijn worden extra gewaardeerd. 

 

Wat wordt van de indieners van een projectplan verwacht? 

(Het formulier om uw project in te dienen is als bijlage toegevoegd) 

 

Vermeld in ieder geval: 

• Bij welke nationale ambitie1 het project aansluit; 

• Wat het doel is van het project; 

• Welke doelgroepen worden bereikt; 

• Welke activiteiten deel zullen uitmaken van het project; 

• Wat het verwachte resultaat is na afloop van het project; 

• Wat het tijdsplan is van het project; 

• Welke mensen en/of organisaties bij het project betrokken worden; 

• Wat de uitvoering van het project naar verwachting gaat kosten. Kom met een zo veel 

mogelijk gespecificeerde begroting van kosten en inkomsten 

 

De begroting bevat ten minste de volgende posten: 

1. Personele kosten 

2. Investeringen/ aanschaf materiaal 

3. Huisvestingskosten 

4. Overige kosten 

Vermeld als er sprake is van cofinanciering. 

 

• Hoe wordt het project voortgezet als de projectsubsidie vanuit het lokale sportakkoord 

ophoudt? 

• Handtekeningen en namen van twee bestuursleden van de vereniging die het project 

indient of twee handtekeningen en namen van functionarissen van de organisatie die het 

project indient; 

• Wie tijdens de uitvoering van het project de centrale persoon, ‘de projectleider’ zal zijn. 

Geef aan wanneer de centrale persoon het best bereikbaar is. 

 

De aanvraag dient uiterlijk 1 december ingediend te worden via 

sportakkoordenkhuizen@outlook.com 

 

 

 
1 Inclusief sporten en bewegen; Duurzame sportinfrastructuur; Vitale aanbieders; Positieve sportcultuur; Van 
jongs af aan vaardig in bewegen 

mailto:sportakkoordenkhuizen@outlook.com


3 / 3 

 

 

Beoordelingscriteria en voorwaarden voor deelname 

De kerngroep zal uitsluitend projecten in stemming brengen die tegemoetkomen aan één of 

meer van de genoemde nationale ambities. Deze eis wordt primair aan ieder project gesteld. 

De kerngroep beoordeelt de inzendingen daarna op de volgende vijf criteria: 

• De verhouding tussen enerzijds de kosten die het project met zich meebrengt en het te 

verwachten resultaat. Indien er sprake is van cofinanciering dan is dat een positief punt; 

• De mate waarin bij dit project samengewerkt wordt met andere partijen waardoor onder 

andere het draagvlak in de lokale samenleving versterkt wordt; 

• De mate waarin doel en/of de activiteiten van het project innovatief of nieuw zijn in de 

gemeente Enkhuizen. Nog niet bestaande initiatieven en een gerichtheid op een nieuwe 

doelgroep hebben de voorkeur; 

• De mate waarin verwacht kan worden dat dit project de komende twee jaar daadwerkelijk 

uitgevoerd kan worden. De mate waarin het projectplan geconcretiseerd is en SMART 

geformuleerd is, is van belang. De praktische haalbaarheid van het project wordt 

beoordeeld; 

• De verwachting dat dit project vanaf 2023 zonder financiële ondersteuning van de overheid 

gecontinueerd kan worden.  

 

Voorwaarden voor het indienen van een project 

• De indiener(s) zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 

• De indiener(s) is/zijn gevestigd in Enkhuizen of voert/voeren daar reeds activiteiten uit; 

• Het project wordt uiterlijk 1 december 2021 ingediend; 

• De organisatie is akkoord met de selectie- en beoordelingsmethodiek die voor de 

uiteindelijke projectkeuze gehanteerd wordt. 

 

Planning 

• 1 december 2021: laatste dag waarop subsidie aanvragen kunnen worden ingediend bij 

sportakkoordenkhuizen@outlook.com  

• 10 december: de ‘kerngroep’ bepaalt aan de hand van criteria een voorlopige selectie; 

• Uiterlijk 15 december 2021 bepaalt de ‘kerngroep’ de uiteindelijke selectie van projecten; 

• De projecthouders krijgen te zijner tijd bericht over de wijze waarop de gelden ten behoeve 

van het project worden uitgekeerd. 
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