
 

 

 
 
 

Het aanjaagbudget ‘Ruimte voor sport en bewegen om de hoek’? 

Het aanjaagbudget ‘Ruimte voor sport en bewegen om de hoek’ is voor organisaties gericht op 

sporten en bewegen in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties.  

Organisaties die op een creatieve manier sport- en beweegaanbod aanbieden waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties worden uitgenodigd om een 

aanvraag te doen. Elke aanjaagbudget bedraagt maximaal € 2.500,- inclusief btw. Doel van de 

regeling is het sport- en beweegaanbod stimuleren op de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of 

sportlocaties.  

‘Ruimte voor sport en bewegen om de hoek’ is onderdeel van de startnotitie Sport en Recreatie van de 

provincie Zuid-Holland. De startnotitie richt zich met name op het faciliteren en stimuleren van 

bewoners om meer naar buiten te gaan om in een beweegvriendelijke(r) omgeving te recreëren en 

sporten. 

Voor wie is het aanjaagbudget? 

Het aanjaagbudget is bedoeld voor organisaties die sport- en beweegaanbod aanbieden waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties. Organisaties 

met creatieve ideeën roepen wij op om een aanvraag te doen. 

Wanneer kun je het aanjaagbudget aanvragen? 

De aanvraag kan worden ingediend tot 12 augustus 2020. Aanvragen die voor 17 juli 2020 om 15:00 

zijn ingediend worden in samenhang beoordeeld. Aanvragen die na die datum worden ingediend 

worden behandeld op volgorde van binnenkomst, indien het maximumbedrag nog niet is 

overschreden. 

Wat zijn voorwaarden voor de aanvraag?  

1. Uitvoering van de activiteit dient uiterlijk 31 december 2020 plaats te hebben gevonden. 

2. Uitvoering van de activiteit is in Zuid-Holland 

3. Er moet sprake zijn van sport- en beweegaanbod dat op een creatieve manier gebruik maakt 

van de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties. 

4. Er geldt een maximumbedrag van € 2.500 (inclusief BTW) per aanvraag. 

5. Het aanjaagbudget moet voor minimaal 80% ingezet worden voor projectkosten. 

6. Het aanjaagbudget mag voor maximaal 20% ingezet worden voor personeelskosten.  

7. Een maatschappelijke organisatie of vereniging kan slechts bij één aanvraag betrokken zijn. 

8. Aanvragen met een winstoogmerk zijn uitgesloten. 

9. Kaders voor beoordeling in samenhang (voor aanvragen t/m 17 juli) 

a) maatschappelijke bijdrage; de mate waarin het project bijdraagt aan het doel om mensen 

deel te laten aan sport- en beweegaanbod ‘om de hoek’ (max 20 punten); 

b) inclusiviteit; de mate waarin het project voor écht iedereen sociaal, praktisch en financieel 

toegankelijk is (max 20 punten); 

c) samenwerking; de mate waarin het project is gericht op samenwerking met andere 

organisaties en verenigingen (max 20 punten); 

d) duurzaamheid; de mate waarin het project ook na de zomer vervolgd kan worden (max 20 

punten); 

e) creativiteit; de mate waarbij in het project op creatieve wijze invulling is gegeven aan de 

kaders 1 t/m 4 (max 20 punten). 

 



 

 

 

 

De toekenning van het aanjaagbudget wordt beoordeeld op basis van bovenstaande criteria. De 

beoordeling van de aanvragen is binnen de kader die de Provincie Zuid-Holland gesteld heeft in 

handen van Team Sportservice Zuid-Holland. 

Afwijzingsgronden 

1. Het aanjaagbudget kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. 

2. Aanvragen door particuliere inwoners zijn niet mogelijk. 

3. De begroting/dekkingsplan in het plan van aanpak is onvoldoende uitgewerkt of ontbreekt. 

Verplichtingen van de ontvanger van het aanjaagbudget 

1. Het op de hoogte houden van de voortgang van het project, en in het bijzonder de datum of 

data van de uitvoering 

2. Het opstellen van een bericht voor communicatie doeleinden (inclusief één of meer foto’s). 

3. Indien het aanjaagbudget niet volledig gebruikt is of indien het project niet of gedeeltelijk is 

doorgegaan, kan het budget worden teruggevorderd. 

Hoe kun je aanvragen? 

Een aanjaagbudget kan worden aangevraagd door een plan van aanpak inclusief 

begroting/dekkingsplan op te sturen naar zuidholland@teamsportservice.nl.  

Wanneer hoor je of je aanvraag toegekend is? 

De aanvragen die voor 17 juli 2020 om 15:00 zijn ingediend horen op 21 juli 2020 of de aanvraag is 

goedgekeurd. Aanvragen die na 17 juli 2020 om 15:00 worden ingediend horen binnen 7 werkdagen 

of de aanvraag is goedgekeurd. 

Wat gebeurt er na de goedkeuring van mijn aanvraag? 

• Na goedkeuring ontvang de aanvrager een overeenkomst en stuurt deze getekend retour. 
• We streven ernaar om het toegekende bedrag voor aanvang van de activiteit uit te betalen. 

  

Vragen over de voorwaarden? 

Neem contact op met Team Sportservice Zuid-Holland via zuidholland@teamsportservice.nl. 

  

 

mailto:zuidholland@teamsportservice.nl
mailto:zuidholland@teamsportservice.nl

