
Procedure en regels voor projecten passend 
binnen het Sportakkoord Aalsmeer
In aanvulling op de tekst in het sportakkoord van Aalsmeer zijn de procedure en de regels voor het 
indienen van projectplannen nader uitgewerkt. De stuurgroep bepaalt aan de hand van onderstaande 
criteria of een aanvraag in aanmerking komt en, indien nodig, een rangorde van de ingediende 
projectaanvragen.

Voorwaarden voor het indienen van 
een aanvraag
1. De aanvrager(s) is/zijn ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel;
2. De aanvrager(s) is/zijn gevestigd in de gemeente  

Aalsmeer of voert/voeren daar reeds activiteiten uit;
3. De aanvrager(s) verklaart/verklaren zich met het  

indienen van een aanvraag akkoord met de procedure 
en regels die voor de uiteindelijke projectkeuze  
gehanteerd worden.

Beoordelingscriteria en selectie
De stuurgroep zal uitsluitend aanvragen in stemming  
brengen die tegemoet komen aan één of meer van de  
genoemde nationale ambities. Deze eis wordt primair  
aan iedere aanvraag gesteld.

De stuurgroep beoordeelt de aanvragen daarna op de 
volgende vijf criteria:
1. De verhouding tussen enerzijds de kosten die het  

project met zich meebrengt en het te verwachten 
resultaat. Cofinanciering is een pre;

2. De mate waarin bij dit project samengewerkt wordt 
met andere partijen waardoor onder andere het  
draagvlak in de lokale samenleving versterkt wordt;

3. De mate waarin doel en/of de activiteiten van het pro-
ject innovatief of nieuw zijn in de gemeente Aalsmeer. 
Nog niet bestaande initiatieven en een gerichtheid op 
een nieuwe doelgroep hebben de voorkeur;

4. De mate waarin verwacht kan worden dat dit project  
de komende twee jaar daadwerkelijk uitgevoerd kan 
worden. De mate waarin het projectplan geconcreti-

seerd is en SMART geformuleerd is, is van belang.  
De praktische haalbaarheid van het project wordt 
beoordeeld;

5. De verwachting dat dit project na 2 jaar zonder  
financiële ondersteuning van de overheid  
gecontinueerd kan worden.

Het projectplan geeft antwoord op de volgende vragen:
1. Bij welke nationale ambitie(s) sluit het project aan?;
2. Wat is het doel van het project?;
3. Welke doelgroepen worden bereikt?;
4. Welke activiteiten maken deel uit van het project?;
5. Wat is het verwachte resultaat na afloop van het  

project?;
6. Wat is het tijdsplan van het project?;
7. Welke mensen en/of organisaties zijn actief bij het 

project betrokken?;
8. Hoe wordt het project voortgezet als de bijdrage  

vanuit het lokale sportakkoord ophoudt?

Verder is het projectplan voorzien van een sluitende 
begroting. Een begroting bevat ten minste de volgende 
posten:
1. Personele kosten;
2. Investeringen/aanschaf materiaal;
3. Huisvestingskosten;
4. Promotiekosten;
5. Inkomsten door deelnemers/uit cofinanciering;
6. De gevraagde bijdrage vanuit het sportakkoord  

Aalsmeer;
7. Handtekeningen en namen van minimaal twee aanvra-

gers van het project; 
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Waar indienen?
Aanvragen kunnen uitsluitend per mail worden ingediend bij m.mensinga@esa-aalsmeer.nl. De aanvrager(s)  
ontvangt(en) een bevestiging van ontvangst.

8. Naam en gegevens van de projectleider die  
verantwoordelijk is voor de uitvoering;

9. Naam en gegevens van degene die de rapportages aan  
de stuurgroep verzorgt (dit kan de projectleider zijn).

De stuurgroep maakt haar definitieve keuze bekend 
zodra dit mogelijk is. Bij de bekendmaking worden direct 
de gestelde voorwaarden vastgelegd. Voor aanvragen 
is een beperkt budget beschikbaar (max. € 20.000 per 
jaar). De stuurgroep wil graag zoveel mogelijk aanvragen 
ondersteunen. Het is daarom mogelijk dat de stuurgroep 
besluit een aanvraag niet volledig te honoreren. Het is 
aan de aanvrager(s) om dan binnen 14 dagen te besluiten 
of het project met de in het vooruitzicht gestelde bijdrage 
doorgang kan vinden. 
 
Vervolgens dient men akkoord te gaan en de uitvoering  
van het projectplan definitief te bevestigen. De aanvra-
gers van geselecteerde projecten worden in staat gesteld 
om hun project uit te voeren in het jaar of de jaren die bij 
de toekenning in de voorwaarden worden aangegeven.

Indien twee of meer projecten in de rangorde van de 
stuurgroep gelijk eindigen, en het hierdoor niet duidelijk 
is welk project wel en welk niet kan worden gehonoreerd, 
vindt een stemming plaats. Het individuele stemgedrag 
van de afzonderlijke leden van de stuurgroep wordt niet 

openbaar gemaakt. Tegen de keuze van de stuurgroep, 
wat betreft de door hen geselecteerde projecten, hoog-
te van de bijdrage en gestelde voorwaarden kan geen 
bezwaar worden gemaakt.

De gehonoreerde projecten krijgen de toezegging van een 
bijdrage in de kosten voor een bij aanvang vastgesteld  
maximaal bedrag. Deze toezegging wordt gedaan onder  
het voorbehoud dat de Vereniging Sport en Gemeenten 
het uitvoeringsbudget ter beschikking stelt en onder 
voorwaarden van uitvoering en verantwoording van  
het project.

Voor ieder jaar dat er gelden beschikbaar zijn, beslist de 
stuurgroep of en, zo ja, welke aanvragen in aanmerking 
komen voor een bijdrage, de hoogte daarvan en de voor-
waarden die aan de uitvoering en rapportage van het  
project worden gesteld.

Oproepen tot het indienen van projectvoorstellen worden 
bekend gemaakt op de website van ESA. Data van de  
stuurgroep vergaderingen worden bekend gemaakt op de 
website van ESA.


