Voorwaarden
De Voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving
Het belang van sport en bewegen voor onze gezondheid is het afgelopen jaar nog duidelijker
geworden dan het al was. De focus op sport en recreatief bewegen dichtbij en het liefst vanaf de
voordeur is nu extra belangrijk. Door de coronacrisis is sporten in verenigingsverband minder mogelijk
en bewegen veel mensen (te) weinig.
De Voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving is bedoeld om sporten en bewegen in de
buitenruimte te stimuleren. De projecten moeten een bijdrage leveren aan sport -en beweegaanbod in
de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties. Met name gemeenten, (sport)organisaties,
sport -en wijkverenigingen en stichtingen met creatieve ideeën worden opgeroepen om een aanvraag
te doen. De regeling is opgezet om kleine bedragen aan projecten toe te kennen, zonder een zware
indieningsprocedure. Vouchers worden uitgereikt met een maximum van € 2.500 gericht op de
hardware alsmede €2.500 gericht op de software.

Voor wie?
De Voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving 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.

Aanvraagtermijn
De aanvraag kan gedaan worden vanaf 7 juli 2021. De termijn sluit zodra er 150 aanvragen binnen
zijn, of als dat aantal niet gehaald wordt, op 28 juli 2021.

Voorwaarden voor de aanvraag
Er zijn enkele voorwaarden voor de aanvraag van de voucherregeling:
1. Er moet sprake zijn van sport- en beweegaanbod dat op een creatieve manier gebruik maakt van
de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties.
2. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze is ingediend via het digitale
aanvraagformulier.
3. Er geldt een maximumbedrag van € 5.000, - inclusief btw per aanvraag, waarvan:
•

Een maximum van € 2.500, - inclusief btw per aanvraag gericht is op hardware
▪ Hardware: ingrepen in de fysieke leefomgeving, aanpassing(en) in de
buitenruimte. De hardware bestaat uit de (fysieke)sportinfrastructuur die voor
iedereen toegankelijk is en sportief en recreatief bewegen faciliteert

•

Een maximum van € 2.500, - inclusief btw per aanvraag gericht is op software
▪ Software: activiteiten, begeleiding, communicatie en voorlichting

4. Een organisatie of vereniging mag bij meerdere initiatieven betrokken zijn, maar kan als aanvrager
slechts één initiatief indienen.
5. Aanvragen met een winstoogmerk zijn uitgesloten.
•
6. Het project wordt uitgevoerd binnen de provincie Zuid-Holland.
7. De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Kaders voor de beoordeling van
de juryleden:
•

Maatschappelijke bijdrage; de mate waarin het project bijdraagt aan het doel om mensen
deel te laten aan sport- en beweegaanbod ‘om de hoek’ (0 tot 4 punten);

•

Inclusiviteit; de mate waarin het project voor écht iedereen sociaal, praktisch en financieel
toegankelijk is (0 tot 4 punten);

•

Samenwerking; de mate waarin het project is gericht op samenwerking met andere
organisaties en verenigingen (0 tot 4 punten);

•

Duurzaamheid; de mate waarin het project ook na de voucherregeling vervolgd kan
worden (0 tot 4 punten);

•

Creativiteit; de mate waarbij in het project op creatieve wijze invulling is gegeven aan de
bovenstaande kaders maatschappelijke bijdrage, inclusiviteit, samenwerking en
duurzaamheid. (0 tot 4 punten);

8. De aanvraag is ingediend via www.teamsportservice.nl/voucherregeling/ met het bijbehorende
aanvraagformulier (download hier het aanvraagformulier) en begroting inclusief gedetailleerd
dekkingsplan.
9. Uitvoering van de activiteit dient uiterlijk 31 december 2021 plaats te hebben gevonden.

Beoordeling voucherregeling
De toekenning van de voucherregeling wordt beoordeeld door een jury. De beoordeling van de
aanvraag gaan op basis van bovenstaande kaders. Per kader geeft de jury een score. De initiatieven
krijgen een score op:
•
•
•
•
•

Maatschappelijke bijdrage;
Inclusiviteit;
Samenwerking;
Duurzaamheid;
Creativiteit.

De juryleden geven per kader een score van ten minste 0 en ten hoogste 4 punten toe, waarbij 0
punten de minste score betekent en 4 punten de grootste score betekent.
Elke aanvraag heeft uiteindelijk 1 score: dat is de optelsom van de punten per kader
(maatschappelijke bijdrage, inclusiviteit, samenwerking, duurzaamheid en creativiteit).
Voorbeeld score
Als voorbeeld het fictieve plan Play Outside: ·

•
•
•
•
•

2 punten voor maatschappelijke bijdrage;
3 punten voor inclusiviteit;
2 punten voor samenwerking;
4 punten voor duurzaamheid;
3 punten voor creativiteit. ·

Totaal aantal punten: 2 + 3 + 2 + 4 + 3 = 14. De eindscore is dan 14.
Om in aanmerking te komen voor de voucherregeling moet het initiatief minimaal 1 punt score op
iedere kader en een minimale eindscore van 10.
Als het totale maximum uit te keren budget wordt overschreden en meer aanvragen in aanmerking
komen vanwege een gelijke score, geeft de jury een inhoudelijk advies over welk plan (of welke
plannen) in aanmerking komt (komen) voor de voucherregeling.

Verplichtingen van de ontvanger de voucherregeling
•

•

•
•
•
•

De aanvraag moet ingediend worden via www.teamsportservice.nl/voucherregeling/ met het
bijbehorende aanvraagformulier (download hier het aanvraagformulier) en begroting inclusief
gedetailleerd dekkingsplan.
De organisatie vermeldt in alle berichtgevingen dat er een bijdrage is gekregen voor de activiteit
vanuit de voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving wat mede mogelijk is gemaakt door
de provincie Zuid-Holland en Team Sportservice.
Het op de hoogte houden van de voortgang van het project, en in het bijzonder de datum of data
van de uitvoering
Het opstellen van een bericht voor communicatie doeleinden (inclusief één of meer foto’s).
Indien de voucherregeling niet volledig gebruikt is of indien het project niet of gedeeltelijk is
doorgegaan, kan het budget worden teruggevorderd.
Dient aan het einde van het project een eindverantwoording in.

Afwijzingsgronden
•
•
•
•
•
•
•

De voucherregeling kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
Aanvragen door particuliere inwoners zijn niet mogelijk.
De aanvraag is niet ingediend via het www.teamsportservice.nl/voucherregeling/.
Het bijbehorende aanvraagformulier ontbreekt of is niet volledig ingevuld.
Het ontbreken van of onvoldoende specifiek begroting/dekkingsplan.
De eventuele extra documentatie voor het project is niet meer dan 2 pagina`s.
Scoort in de beoordeling niet op alle kaders minimaal 1 punt en heeft eindscore die lager is dan 10
punten.

Hoe kun je aanvragen?
Aanvragen voor de voucherregeling moeten worden ingediend via
www.teamsportservice.nl/voucherregeling/. Een volledige aanvraag bestaat uit:
•
•

Een volledige ingevulde aanvraagformulier Voucherregeling.
Begroting inclusief gedetailleerd dekkingsplan.

Optioneel:
• Extra documentatie voor het project (Mag niet meer dan 2 pagina`s zijn).

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 zo snel mogelijk uit te betalen.

Vragen over de voorwaarden?
Neem contact op met Team Sportservice Zuid-Holland via zuidholland@teamsportservice.nl of ga
naar www.teamsportservice.nl/voucherregeling/.

