
Partner van het Sportakkoord Emmen Beweegt (worden)? 
Dien voor 2021 je nieuwe plan(nen) in. 
 
Waar moet je plan van aanpak aan voldoen? 
 

• Om mee te kunnen doen aan het sportakkoord Emmen Beweegt die je een plan van aanpak 
in. Een plan dat aansluit op één of meerdere ambities die omschreven zijn. 

• In het plan van aanpak staat jullie plan/idee beschreven.  
• In het plan van aanpak staan eventuele huidige partners en/of beoogde toekomstige 

partners beschreven. 
• In het plan van aanpak staat er (wanneer nodig) een begroting uitgeschreven. 
• Het plan van aanpak is bij voorkeur voor vernieuwende activiteiten. Wanneer er budgetten 

verdeeld moeten worden hebben vernieuwde activiteiten de voorkeur. 
• In het plan staat een planning. 
• Plannen worden door de aanvoerders van de desbetreffende ambitie(s) bekeken. Zij 

“beoordelen” en/of kunnen helpen bij het opstellen/ aanpassen wanneer nodig. 
• Wees niet bang om je aan te melden als je plan kort en bondig is. Alle plannen groot of klein 

nemen we mee en gaan we met de partner over in gesprek. 
 
Budget 

• Een bijdrage vanuit het sportakkoord moet gezien worden als een “aanjaag budget”. Het 
budget bestaat uit een subsidie van €60.000,- en moet verdeeld kunnen worden over alle 
partners met een plan die om budget vragen. 

• Er zijn dit jaar twee rondes om in te stappen. In maart en in juli.  
• Het budget van 2021 wordt daarom in tweeën opgesplitst 50% in maart en 50% in juli/aug. 
• In het plan van aanpak staat beschreven of het een cofinanciering is en zo ja met wie. 

Dit geeft ons inzicht in de plannen, status, haalbaarheid etc.  
• Budgetten worden verdeeld. Afhankelijk van het plan kan het zijn dat het hele aangevraagde 

bedrag en of een deel daarvan wordt toegekend. 
• Plannen die normaal gesproken op een andere manier al gefinancierd worden, bijvoorbeeld 

door de Brede School of andere subsidies, worden niet meegenomen. Hierover wordt de 
partner ingelicht of is na het indienen van het plan al besproken. Dit doen wij om de 
plannen in het sportakkoord meer kansen te kunnen geven op het budget. 

 
Planning  

• Vanaf 1 maart kunnen de eerste plannen van 2021 worden ingediend. 
• De sluiting van de eerste ronde is op 18 maart. 
• Rond 1 april wordt bekend gemaakt hoe het geld verdeeld is. Partners krijgen daarover een 

mail via hun aanvoerders. Dat kan betekenen dat er van meerdere aanvoerders een mail 
komt. 

• Op 1 juli gaat de tweede inschrijving open. Heb je al een plan liggen dan mag dit ook eerder. 
• In augustus wordt het geld van de tweede ronde verdeeld. De exacte datum is nog niet 

bekend. 
 
Partners 
 

• Gefeliciteerd. Je bent partner van het sportakkoord Emmen Beweegt.   
• Je bespreekt de planning met je aanvoerder(s).  
• Je bespreekt je budgetten met je aanvoerder(s). 
• De uitvoering en het resultaat wordt met de aanvoerders en of projectleider gedeeld. 
• Er worden foto’s en/of filmpjes gemaakt van het resultaat. 
• De plannen worden nabesproken en geëvalueerd door de partner en dit wordt terug 

gekoppeld aan de aanvoerder(s). 
 
Website  
 

• Wij delen resultaten, foto’s en/of filmpjes op de website 
www.sportakkoordemmenbeweegt.nl  en zoeken naar andere publiciteit. 

http://www.sportakkoordemmenbeweegt.nl/

