AANVRAAGFORMULIER
Voor de Subsidieregeling Sportakkoord 2021-2022
Waarom dit formulier?
In de gemeente hebben we afspraken gemaakt en ideeën bedacht over hoe we inwoners actiever en gezonder kunnen laten
leven. Samen met sportclubs, scholen, zorginstellingen en andere organisaties. Die afspraken staan in het Sportakkoord
Sittard-Geleen 2021-2022. U gebruikt dit formulier als u subsidie wilt aanvragen voor een project dat bijdraagt aan ten minste
een van de vier pijlers van het Sportakkoord Sittard-Geleen (sportief opgroeien, duurzame sport en beweegaanbieders, iedereen doet mee en/of sport verbindt). Alle voorwaarden vindt u op de website www.sittard-geleen.nl/sportakkoord.
Hoe kan ik een aanvraag indienen?
U kunt een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, inclusief bijlage(n) mailen naar
sportakkoord@sittard-geleen.nl.
Wat doet de gemeente met uw aanvraag?
De partners van het Sportakkoord Sittard-Geleen beoordelen het aanvraagformulier. U ontvangt een uitnodiging om deel te
nemen aan de werkgroep waarin u uw aanvraag kunt toelichten. Binnen één maand na ontvangst van een volledig ingevulde
aanvraag neemt de kerngroep een besluit over uw verzoek. U ontvangt vervolgens van de gemeente de beschikking.
Subsidieregister
De gemeente publiceert vanaf 1 januari 2013 een subsidieregister. Dit register bestaat uit een opgave van alle subsidies die
in het betreffende jaar zijn verleend op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2020. Als u
subsidie krijgt van de gemeente dan publiceren wij dat in het subsidieregister (de naam van de organisatie, de hoogte van het
subsidiebedrag en het beoordelingskader).
Uiterste aanvraagtermijn
Het aanvraagformulier kan de gehele periode (tot 1 december 2022) worden ingediend.
Vragen?
Mail naar sportakkoord@sittard-geleen.nl of bel het Klant Contact Centrum (KCC) 14 046.
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Wat zijn de gegevens van uw organisatie?
Naam organisatie
Postadres organisatie (adres, postcode, woonplaats)
Naam contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres contactpersoon / organisatie
Bank / IBAN nummer

Welke informatie hebben wij nodig?
1a. Naam van het project:
1b. Korte omschrijving van het project en hoe dit bijdraagt aan de doelstellingen van het sportakkoord.

2. Vindt het project in Sittard-Geleen plaats?

ja

nee

Zo ja, in welke kern(en), stadsdeel of buurt?
3. Werkt u samen met andere organisatie(s) bij dit project?

ja

nee

Zo ja, met welke organisatie(s)?
4. Wanneer wordt het project uitgevoerd?
5. Wat is de doelgroep van het project?
6. Hoeveel deelnemers/bezoekers verwacht u?
7. De volgende gegevens stuurt u mee als bijlage:
a. Een beschrijving van het project waarvoor u subsidie aanvraagt;
b. De doelen en resultaten die u met het project nastreeft;
c. Een activiteitenplan;
d. Hoe dit project vernieuwend is ten opzichte van het bestaande aanbod;
e. Op welke manier het project goed overdraagbaar is (naar andere organisaties/situaties/plekken) en het een duurzaam
karakter heeft;
f. Hoe de totstandkoming, uitvoering en evaluatie wordt uitgevoerd;
g. Welke co-financiers aangesloten zijn.
h. Een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij
anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand
van zaken daarvan.
Let op!
Vraagt u als organisatie voor de eerste keer subsidie aan bij onze gemeente? Stuur dan ook de oprichtingsakte of statuten
en het huishoudelijk reglement van uw organisatie mee, voor zover dit van toepassing is.
Wanneer de activiteit reeds heeft plaatsgevonden, dient u binnen een maand een evaluatieverslag aan te leveren via
sportakkoord@sittard-geleen.nl.
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