
 

 
 

Richtlijnen indienen plan Sport- en Beweegakkoord Barneveld 

 
In dit document staat een aantal richtlijnen waar je aan moet denken als je het ‘Formulier indienen 
plan sport- en Beweegakkoord’ invult. 
 

1. Zorg er voor dat je het formulier volledig invult. 

 

2. Geef aan bij welk thema of welke thema’s van het Sport-en Beweegakkoord Barneveld jouw 

plan aansluit. En geef aan of je plan concreet is genoemd als idee in het Sport-en 

Beweegakkoord. 

  

3. Geef aan welke organisatie de initiatiefnemer van het plan is en welke 

(samenwerkings)partners mee gaan werken aan de uitvoering van het plan. 

 

4. Maak duidelijk wat de bedoeling is van jouw plan 

Denk hierbij aan antwoorden op de volgende vragen: 

• Waarom is dit de uitvoering van dit plan belangrijk? 

• Wat ga je organiseren en wat denk je te bereiken met het initiatief? 

• Wie kunnen deelnemen aan het initiatief en waarom denk je dat de doelgroep het leuk 

gaat vinden? 

• Hoe ga je er voor zorgen dat de inwoners waar je het intiatief voor gaat organiseren ook 

weten dat je dit doet en dat ze deel gaan nemen? 

• Wanneer wil je starten met het intiatief? 

• Hoe lang wil je het intiatief gaan organiseren? 

 

5. Geef aan waarom je financiële middelen vraagt vanuit het uitvoeringsbudget. 

Hier verwachten we een duidelijke begroting, met daarin: 

• Welke inkomsten je verwacht. Bijvoorbeeld door financiele bijdragen vanuit jouw 

organisatie en/of samenwerkingspartners, eigen bijdragen van deelnemers, sponsoring, 

of aanvullende financiering door fondsen of andere subsidies. 

• Welke kosten je verwacht. Bijvoorbeeld kosten voor ‘personeel’ (een trainer), de huur 

van de accommodatie, aanschaf van materialen, of communicatie. 

 

6. Geef aan hoe je denkt dat het initiatief door kan gaan als de financiële bijdrage vanuit het 

uitvoeringsbudget stopt. 

Dit is misschien best een lastig punt. Maar om hier meer over te kunnen zeggen, zou je 

antwoord moeten kunnen geven op de volgende vragen: 

• Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen de verschillende partners? 

• Welke alternatieve financieringsbronnen zijn er mogelijk als het Uitvoeringsbudget 

stopt? 

• Hoe zorg je ervoor dat er mensen betrokken blijven bij de uitvoering en/of hoe er 

nieuwe mensen bij komen? 

• Wat ga je doen om het initiatief en vooral de successen steeds weer onder de aandacht 

te brengen?  

https://sportengemeenten.nl/sportakkoord/Barneveld-Sportakkoord.pdf

