Algemeen
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners om de uitvoering van het Sportakkoord
vorm te geven;
• Coördinatie van de uitvoering gebeurt vanuit het kernteam (mogelijk Sportraad in
oprichting);
• Jaarlijks worden twee gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd voor
samenhang/informatiedeling/evaluatie. Deze worden georganiseerd door het kernteam,
Gennep Doet Mee en de gemeente Gennep.
Kernteam
• Het kernteam bestaat, op dit moment, uit een vertegenwoordiger vanuit Gennep Doet Mee,
gemeente Gennep en iemand binnen de sportraad (in oprichting). Ondertekenaars van het
Sportakkoord worden nog gevraagd om bij interesse aan te sluiten (1 á 2 ondertekenaars, bij
voorkeur uit de welzijn/zorg en het onderwijs.
• Het kernteam heeft de volgende taken:
o Vormt het eerste aanspreekpunt voor het Sportakkoord;
o Bewaakt de voortgang van de uitvoering van het Sportakkoord en schakelt daarvoor
met partners en de ambitie-eigenaren;
o Bewaakt de rode draad en het algemene doel en stimuleert duurzaamheid van acties
en initiatieven;
o Informeert partners en ambitie-eigenaren en andere betrokkenen over de voortgang
van het Sportakkoord;
o Communiceert met ambitie eigenaren (onderling) is belangrijk, zodat iedereen van
elkaar weet waar we samen mee bezig zijn. Daarnaast belangrijk om ook naar buiten
toe te blijven communiceren naar partners/betrokkenen.
o Organiseert jaarlijks minimaal 1 bijeenkomst/sportcafé t.b.v. het Sportakkoord
o Bewaakt het uitvoeringsbudget van het Sportakkoord. Ambitie-eigenaren kunnen
budget aanvragen bij het kernteam.
• Het kernteam komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar.
• Het kernteam wordt ondersteund door de verenigingsondersteuner van Gennep Doet Mee.
• Het kernteam gaat aan de slag met de 'Reflectietool Lokaal Sportakkoord', waarmee inzicht
verkregen kan worden in de voortgang van het Lokaal Sportakkoord.

Ambitie-eigenaren
•
•
•
•

Ambitie-eigenaren zijn organisaties die een idee hebben ter bevordering van sport en
bewegen in gemeente Gennep, passend bij de thema’s uit het Sportakkoord;
Ambitie-eigenaren kunnen een aanvraag indienen voor het uitvoeringsbudget. Ambitieeigenaren dienen als partner verbonden te zijn (of te worden) aan het Sportakkoord;
Ambitie-eigenaren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de actie conform de gestelde
voorwaarden;
Budget voor uitvoering kan indien noodzakelijk worden aangevraagd bij het kernteam.
Daarnaast kunnen zij ook andere middelen / (subsidie)mogelijkheden benutten. De
aanvrager van het budget moet bij een plan aangeven of deze ook ergens anders financiële
aanvragen heeft gedaan of heeft lopen.

Uitvoeringsbudget
Met het sluiten en indienen van het lokale Sportakkoord in de gemeente Gennep zijn financiële
middelen vrijgekomen. Eén van deze financiële middelen is het ‘Uitvoeringsbudget Lokaal
Sportakkoord’. In totaal betreft het uitvoeringsbudget t/m december 2022: € 36.500
(2021 € 26.500 / 2020 € 10.000).
Aanvragen
• Een aanvraag kan het hele jaar ingediend worden door gebruik te maken van het
aanvraagformulier;
• Het formulier moet ingediend worden bij het kernteam (via Joey Rutten van Gennep Doet
Mee) via joey@gennepdoetmee.nl);
• Besluitvorming vind binnen een maand plaats. Het is eventueel mogelijk om aanvragen met
spoed in te dienen. Dit moet specifiek gemeld worden.
Criteria
• Aanvragen moeten aansluiten op een van de thema’s uit het Gennepse Sportakkoord;
• Uitvoeringsbudget is enkel te inzetbaar voor partners van het Sportakkoord;
• De uitvoering van het initiatief of actie vindt plaats in de gemeente Gennep en is gericht
op/komt ten goede aan de inwoners van de gemeente;
• Sportakkoord gelden zijn niet bedoeld om kernactiviteiten van individuele organisaties te
financieren. De aanvrager werkt bij voorkeur met andere verenigingen of organisaties om
het initiatief of de actie uit te voeren;
• Aanvragen mogen zowel nieuwe initiatieven of acties zijn, maar ook bestaande initiatieven
die verbreed of opgeschaald worden;
• Het gaat om een aanjaagbudget; stimuleren/opstarten/aanjagen. Het is echter van belang
dat ook wordt nagedacht over c.q. gestreefd naar het structureel voortzetten van de actie of
het initiatief (duurzaamheid);
• Per actie/activiteit wordt verzoek voor financiering ingediend volgens het format. Hou het
kort en krachtig;
• Per aanvraag kan een maximaal bedrag van €2500,- toegekend worden. Het kan zijn dat een
bepaald initiatief betrekking heeft op verschillende doelgroepen en meerdere ambities ten
goede komt. Hierbij zijn dan ook uitzonderingen mogelijk. De beslissing van het kernteam is
hierin altijd leidend;
• Zodra positief wordt beslist over een aanvraag krijgt de aanvrager (de aangewezen
kartrekker van het project) de beschikking over de toegekende middelen;
• Aanvrager toont achteraf aan dat de activiteit is uitgevoerd (bijvoorbeeld met foto’s, verslag,
social media of nieuwsbrief) en geeft bij eventuele bijeenkomsten een toelichting;
• Als ondersteuning via andere regelingen of via de Adviseur Lokale Sport (services) mogelijk is,
dan wordt dat eerst benut. Het kernteam denkt hierin met de aanvrager mee.
Beoordeling
• Het kernteam beoordeelt de plannen en kent het uitvoeringsbudget toe;
• Het kernteam werkt transparant en beoordeelt de aanvragen op basis van de genoemde
criteria;
• Toekenning van aanvragen is mogelijk zolang er budget beschikbaar is. Het budget wat
overblijft wordt waar mogelijk meegenomen naar volgend jaar;
• Na een positief besluit, zorgt Gennep Doet Mee of gemeente Gennep voor de financiële
afhandeling.

