Leidraad voor aanvragers
bovenlokale projectondersteuning 2020
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Deze leidraad geeft een overzicht van de gevraagde informatie voor het indienen van een subsidieaanvraag via het
digitaal aanvraagformulier.

Gegevens van het bovenlokaal project
1. Gegevens van de aanvrager
➢ Naam gemeente/stad/intergemeentelijke samenwerking
➢ Participerende gemeenten in het samenwerkingsverband
➢ Naam contactpersoon
➢ Telefoonnummer contactpersoon
➢ E-mail contactpersoon
2. Soort project (kruis aan)
➢ Sportactiviteiten: campagne, eendaags sportevenement, meerdaags sportevenement, sportevenement
met een voor- en/of natraject, sportkamp,....
➢ Beleidsmatig initiatief: uitgave sportgids, communicatieplan, behoefteonderzoek…
3. Algemene gegevens van het bovenlokaal project
➢ Naam project
➢ Datum of periode project
➢ Locatie (indien van toepassing)
➢ Beoogd aantal deelnemers (indien van toepassing)
➢ Kostprijs deelname per persoon (indien van toepassing)

Inhoudelijke gegevens van het bovenlokaal project
Lees zeker aandachtig de beoordelingscriteria in het subsidiereglement (artikel 4§2) om deze vragen te
beantwoorden.
1. Doelstelling (4 punten)
➢ Welke doelstelling(en) wensen jullie met de organisatie van dit bovenlokaal project te realiseren?
Geef een duidelijke omschrijving van wat jullie willen bereiken met het project en waarom (waar bevindt
zich de nood om dit project te realiseren).
2. Meten van de realisatie van de doelstelling (2 punten)
➢ Op welke manier wordt de realisatie van de doelstelling(en) gemeten (vb. mondelinge, schriftelijke of
digitale bevraging, poll met live resultaten, evalytics...)?
➢ Gebeurt er een meting bij een selecte of een uitgebreide groep (vb. deelnemers, medewerkers, partners,
sponsors...)? Omschrijf duidelijk welke actoren binnen de organisatie bevraagd worden.
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3. Aanbod (8 punten)
➢ Beschrijf de concrete inhoud van het project.
➢ Hoe gaan jullie het aanbod op maat maken van de doelgroep? Omschrijf.
➢ Worden er naast het reguliere aanbod sportieve extra’s aangeboden specifiek voor de doelgroep
(vb. avontuurlijke sportactiviteiten zoals deathride, rugscholing, innogames, VR-sporten, elektrisch fietsen)?
➢ Duid alle doelgroepen aan die jullie met dit project willen bereiken: kleuters, kinderen van 6- 12j, jongeren
van 12 – 18j, volwassenen, senioren, mannen, vrouwen, gezinnen, personen met een beperking, personen
in armoede, personen met een divers etnische culturele afkomst, gemeentepersoneel, werknemers in
bedrijven, andere.
➢ Is er aandacht voor toegankelijkheid en diversiteit? Welke inspanningen gaan jullie hiervoor ondernemen
(vb. acties voor betrekken van kwetsbare groepen, activiteiten die toegankelijk zijn voor personen met een
beperking).
Zie website Inter: https://www.inter.vlaanderen/
➢ Is er aandacht voor ecologie? Duid aan welke stappen jullie hiervoor ondernemen (vb. actief transport,
(bewaakte) fietsenstalling, gescheiden afvalbeheer, alles digitaal (geen drukwerken), gebruik van
drinkbussen of herbruikbare bekers, waterfontein, inzameling sportmateriaal/kledij).
4. Samenwerking relevante partners (5 punten)
➢ Werken jullie voor de organisatie van het bovenlokaal project actief1 samen met andere
organisaties/partners? Duid alle mogelijke type partners aan: sportclubs, federaties, privépartners, andere
gemeentediensten (m.u.v. technische dienst), scholen, (sport)raden, lokale verenigingen,
welzijnsorganisaties, bedrijven, andere.
➢ Omschrijf de vorm van samenwerking per type partner.
5. Grootte bovenlokale samenwerking (3 punten)
➢ Uit hoeveel steden/gemeenten bestaat het samenwerkingsverband?
6. Innovatief (kruis aan) (4 punten)
➢ Het project is totaal nieuw, werd dus nooit eerder door de aanvrager georganiseerd.
➢ Bestaand project, er wordt op 1 of 2 onderdelen vernieuwend gewerkt, kruis aan en verklaar:
o nieuwe doelgroep
o nieuw aanbod: een innoverend accent leggen in het aanbod
➢ Bestaand project, zonder vernieuwing.
7. Duurzaam karakter (8 punten)
➢ Is er een samenwerking met lokale sportaanbieders? Zo ja, welke?

1

Bij een actieve samenwerking worden beide partijen organisatorisch en inhoudelijk betrokken bij het project. Een dienst of
een product voorzien tegen een tarief is geen samenwerking.
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➢ Ondernemen jullie acties om de deelnemers te laten doorstromen naar/te verankeren binnen de lokale
sportactoren? Zo ja, welke?
➢ Wordt de activiteit meermaals per jaar2 georganiseerd? Zo ja, verklaar?
➢ Koppelen jullie een voor- en/of natraject aan de activiteit? Zo ja, verklaar?
Vb. start-to-reeks, lessenreeks, sportkaart activiteiten sportdienst/sportclubs
➢ Bij een beleidsmatig project, omschrijf het duurzaam karakter.
8. Communicatie
Op welke wijze voeren jullie de communicatie rond het bovenlokaal project (kruis aan)? Affiches, flyers,
brochures, website, sociale media, digitale nieuwsbrief, gemeentelijk infoblad, advertentie, Tv-spot, radiospot,
andere.
9. Beleving (6 punten)
➢ Is de activiteit gekoppeld aan de campagne #sportersbelevenmeer? Zo ja, verklaar.
➢ Ondernemen jullie acties om een community (groepsgevoel) te creëren? Zo ja, verklaar.
Vb. gezamenlijk T-shirt voor alle deelnemers uit dezelfde gemeente, uitdagingen/competitie tussen
verschillende groepen deelnemers.
➢ Werken jullie themagericht? Zo ja, verklaar.
Vb. carnaval, highland games, Olympische spelen, WK’s, Multimove, kerst.
➢ Voegen jullie niet sportgerelateerde extra’s (beleving) toe aan het programma? Zo ja, welke?
Vb. optreden, sneukeltocht, muzikale bingo, dansinstuif, afsluiter, karaoke, quiz.
➢ Gebeurt er een ludieke/creatieve verslaggeving tijdens of na de activiteit? Zo ja, welke?
Vb. live filmpjes op sociale media/radio, aftermovie/previews, artikels/interview
gemeenteblad/krant/website...
➢ Heeft het project een link met andere domeinen? Zo ja, welke?
Vb. toerisme, cultuur, jeugddienst, OCMW, middenstand, goede doelen...

Begroting en ondertekening
1. Gevraagde subsidie aan Sport Vlaanderen (max. 5.000 euro per ingediend project)
2. Gevraagd aantal uren lesgeversondersteuning (max. 30 uren per ingediend project)
3. Totaal geschatte inkomsten
4. Totaal geschatte uitgaven

2

Dezelfde groep kan meermaals per jaar aan het project deelnemen.
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5. Voeg een gedetailleerde begroting toe aan deze aanvraag.
Laad een overzicht op van de te verwachten uitgaven en de geraamde inkomsten. Gebruik hiervoor het
sjabloon dat jullie hier kunnen downloaden:
https://www.sport.vlaanderen/bovenlokaleprojectondersteuning/
6. Voeg de ingevulde en ondertekende verklaring toe aan deze aanvraag.
De verklaring kunnen jullie hier downloaden:
https://www.sport.vlaanderen/bovenlokaleprojectondersteuning/
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