Aanvraagformulier uitvoeringsbudget sportakkoord Leiderdorp
Algemeen:
• U kunt dit aanvraagformulier opsturen naar sportakkoordleiderdorp@gmail.com;
• De uitgangspunten uit het sportakkoord van Leiderdorp zoals benoemd in het
hoofdstuk ‘financiën sportakkoord Leiderdorp’ zijn leidend;
Eerste aanvraagronde 2020:
• Een aanvraag kan ingediend worden vóór 5 december 2020.
• De activiteit waarvoor het budget wordt aangevraagd start binnen 3 maanden na
toekenning;
• De stuurgroep neemt vóór 31 december 2020 een besluit over de ingediende
aanvragen;
• De volgende aanvraagronde vindt plaats in Q1 2021 voor activiteiten die starten in Q2
van 2021;
Algemene gegevens
Activiteit
Invuldatum formulier
Titel activiteit
Aanvraag hoort bij
deelakkoord/actie1
Aanvrager (kan een persoon of een stichting/vereniging/commissie etc. zijn)
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
IBAN-nummer
en
naam
rekeningnummer
Plan van aanpak
Omschrijving actie
Doel van de actie
Aanpak
Samenwerkingspartners
Planning
(starten
einddatum)
Verwacht resultaat
Borging (hoe zorg je
ervoor dat de activiteit
1

In het sportakkoord staat per deelakkoord ‘de ambitie’, ‘doelgroep’, ‘wat kan er beter’
benoemd. Er kan een aanvraag worden gedaan voor acties zoals al benoemd in het sportakkoord
maar ook voor nieuwe acties/activiteiten.
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structureel wordt, als de
bijdrage
uit
het
uitvoeringsbudget
gebruikt is)
Monitoring (op welke
wijze
worden
de
resultaten opgehaald en
bijgehouden)
Begroting
Uitgaven*

Inkomsten

##
##

€
€

##
##

€
€

Cofinanciering**
€
Eigen
bijdrage
deelnemer/ €
vereniging/ instelling**
€
€
€
Aanvraag uitvoeringsbudget

Totale uitgaven

€

Totale inkomsten

* een eventuele offerte kan als bijlage bij dit aanvraagformulier toegevoegd worden.
** indien van toepassing.
Evaluatie
Indien er een bijdrage van het uitvoeringsbudget wordt toegekend vragen we u om na
afloop van de activiteit een kort verslag toe te sturen met daarin:
1. Een reflectie op het doel en beoogde resultaten: is dit wél, niet of gedeeltelijk
geslaagd en waarom?
2. Een financieel verslag: welke kosten zijn er daadwerkelijk gemaakt?
Indien het toegekende budget niet of deels niet is uitgegeven dan dient dit terugbetaald
te worden aan de stuurgroep.
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