Spelregels 2022
Uitvoeringsbudget Lokaal Sport- en Beweegakkoord Buren
Deze regeling is bedoeld als toetsingskader voor het beoordelen van aanvragen van
projecten/activiteiten die bijdragen aan het verwezenlijken van de ambities en acties uit het
Lokaal Sport- en Beweegakkoord Buren. Van 2020 tot en met 2022 ontvangt de gemeente
Buren uitvoeringsmiddelen op grond van de Landelijke Regeling Sportakkoord 2020-2022.

1. Beschikbaar budget
-

-

Het beschikbare uitvoeringsbudget voor deze regeling is in 2022 €20.000,-.
Het beschikbare budget wordt onevenredig verdeeld tussen projecten, activiteiten en
speerpunten die bijdragen aan de doelstellingen uit het Lokaal Sport- en
Beweegakkoord.
Het budget wordt niet verdeeld over dorpskernen, doelgroepen of ambities. Hiermee
stimuleren we dat budget beschikbaar wordt gesteld daar waar energie zit.
Uitgaven worden pas gedaan na goedkeuring van de beoordelingscommissie.

2. Projecten, activiteiten en speerpunten
-

-

-

Projecten zijn langdurig van aard (> 1 maand). Per projectaanvraag is maximaal
€2.500,- beschikbaar en moet gezien worden als eenmalige ‘opstartkosten’ van een
project.
Activiteiten zijn eenmalig of kortlopend (< 1 maand). Per activiteit is maximaal €500,beschikbaar.
Speerpunten voor 2022 zijn tot stand gekomen in overleg met de kerngroep en
sluiten aan bij twee van de vier thema’s uit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord.
Voor 2022 zijn de speerpunten:
o Inzet breed motorische ontwikkeling bij kinderen (thema ‘van jongs af aan
vaardig in bewegen’)
o Aanstellen sportverenigingscoach (thema ‘vitale sport- en
beweegaanbieders’).
Projecten, activiteiten en/of uitgaven die aansluiten bij de speerpunten komen tot
stand in samenwerking met diverse partijen en hoeven ter beoordeling niet langs de
beoordelingscommissie.
Per activiteit/project wordt eenmalig budget verstrekt. In uitzonderlijke gevallen kan
de beoordelingscommissie afwijken van bovenstaande criteria.
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3. Aanvraagprocedure
-

Aanvragen kunnen in 2022 gedaan worden in de maanden april/mei en augustus
2022.
Aanvragen binnen de ingediende termijn worden behandeld.
Indien in de eerste aanvraagronde (april) het beschikbare budget is bereikt, vervalt
automatisch de tweede aanvraagronde (augustus).
Beoordeling vindt plaats uiterlijk twee weken na het sluiten van de aanvraagronde.
Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.
Afgewezen aanvragen kunnen na verwerking van de feedback van de
beoordelingscommissie éen keer opnieuw ingediend worden. Dit kan tot uiterlijk éen
maand na afwijzing van de aanvraag of bij de volgende aanvraagperiode.

4. Voorwaarden aanvraag
-

-

-

-

Aanvragen worden ingediend in de vorm van een compleet ingevuld
aanvraagformulier wat dient als projectplan. Er wordt antwoord gegeven op de
volgende vragen:
o Projectbeschrijving
o Nieuw of bestaand (versterkend) aanbod
o Betrokken partijen
o Beschrijving hoe de aanvraag leidt tot structurele/duurzame bijdrage aan de
doelstelling(en) van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord (lange
termijneffect)
o Meetbaar resultaat
o Tijdpad
o Begroting, waarbij cofinanciering ook inzichtelijk wordt gemaakt (in geld of
natura)
o Beschrijving van de borging van het project/activiteit na afloop van de periode
waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd
Een aanvraag voldoet minimaal aan de volgende voorwaarden:
o Een project heeft een minimale samenwerking met één andere
partij/organisatie
o Minimaal éen van de samenwerkende partijen is al actief in de gemeente
Buren
o Minimaal één samenwerkende partij is een sport- en/of beweegaanbieder of
–professional
o Het project/activiteit vindt plaats in de gemeente Buren
o Het project/activiteit is toegankelijk voor leden als niet-leden in het geval de
aanvrager een vereniging betreft.
o Draagvlak bij de uit te voeren en/of betrokken organisaties moet aantoonbaar
zijn middels het (mede) ondertekenen van de projectaanvraag door de
samenwerkingspartner(s).
Er is binnen het beschikbare budget van het Sport- en beweegakkoord Buren ruimte
voor zowel nieuwe initiatieven als initiatieven die bestaand aanbod versterken. In de
toetsing hiervan wordt meegenomen dat nieuwe initiatieven geen afbreuk moeten
doen aan bestaande initiatieven.
Aanvragen zijn laagdrempelig en toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen waarvoor
het georganiseerd wordt.
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-

De beoordelingscommissie kan de aanvragers verzoeken om extra informatie aan te
leveren en/of mondelinge toelichting op de aanvraag te geven. De aanvrager dient
hier binnen twee weken op te reageren.

5. Uitvoering en verantwoording
-

Uitvoering van een toegekende aanvraag (project/activiteit) dient te gebeuren voor de
start van een nieuwe aanvraagronde.
Wanneer uitvoering is gegeven aan een project/activiteit wordt hierover
gerapporteerd naar gezondin@buren.nl met het aanleveren van:
o Korte evaluatie (min. 5 regels)
o Foto’s (min. 2 stuks)

6. Inwerkingtreding en vervaldatum
-

-

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking
De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023
Wanneer de Landelijke Regeling Sportakkoord 2020-2022 wordt verlengd tot een
nader te bepalen jaartal, wordt deze regeling met dezelfde duur verlengd, wijzigingen
voorbehouden.
De spelregels kunnen tussentijds worden aangepast indien de
beoordelingscommissie daartoe besluit.

7. Begrippenlijst
1.

Activiteiten

2.

Projecten

3.

Beoordelingscommissie

4.

Burense Sport
Coöperatie

5.
6.

Gemeente
Kartrekker

Aangevraagde éénmalige of kortlopende activiteiten t.b.v. de
ambities en acties uit het lokaal Sport- en beweegakkoord
gemeente Buren 2020-2022.
Aangevraagde langdurige plannen t.b.v. de ambities en acties
uit het lokaal Sport- en beweegakkoord gemeente Buren
2020-2022.
De commissie toets en beoordeeld aanvragen op
voorwaarden. Bestaat uit een afvaardiging van betrokken
organisaties o.l.v. wethouder Sport.
Door de acht Burense voetbalverenigingen opgerichte entiteit.
De Coöperatie is zo gestructureerd dat zij in de toekomst
breder actief kan zijn (onder andere op het gebied van
vitaliteit en duurzaamheid) en een grotere rol kan spelen dan
uitsluitend voor de voetbalsport.
Gemeente Buren
Aanjager van één van de vier thema’s uit het Sport- en
beweegakkoord Buren. De vier thema’s zijn:
1. Inclusief sporten en bewegen
2. Van jongs af aan vaardig in bewegen
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Duurzame sport- en beweegomgeving
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7.

Kerngroep

8.
9.

Raad
Regeling

10.

Spelregels

11.

Sport- en
beweegakkoord Buren

12.

Lokaal
preventieakkoord
Buren

12.
13.

Uitvoeringsbudget
Sport
Wethouder Sport

14.

JOGG

15.

Sportverenigingscoach

Betrokken personen die vanuit hun vereniging, organisatie,
orgaan of onderneming meegewerkt hebben aan de
totstandkoming van het Sport- en beweegakkoord Buren en
op de hoogte worden gehouden van de uitvoering.
De gemeenteraad van de gemeente Buren.
De landelijke Regeling Sportakkoord 2020-2022;
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043381/2020-1022#BijlageIV.
De Spelregels uitvoeringsbudget Sport- en beweegakkoord
gemeente Buren 2022.
Het lokaal Sportakkoord van de gemeente Buren, afgesloten
met sportverenigingen, maatschappelijke organisatie en
ondernemers op het gebied van sporten en bewegen,
vastgesteld door burgemeester en wethouders op 2 juni
2020.
Het Lokaal Preventieakkkoord van de gemeente Buren,
afgesloten met veel (vrijwillige) organisaties. Hierin werken
we samen aan doelen over bewegen, leefstijl en sportief
meedoen. Vastgesteld door burgemeester en wethouders in
juni 2021.
Het budget dat de gemeente ontvangt op grond van de
landelijke Regeling.
Lid van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Buren, met de portefeuille Sport.
‘Jongeren op Gezond Gewicht’, tegenwoordig spreken we
van ‘Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst’.
Verenigingsondersteuner van de Burense sportverenigingen.
Ondersteunt sportverenigingen waar zij dit nodig hebben
(denk aan beleid, kader, vrijwilligers, sponsoring,
sportstimulering).
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