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Voorwaarden     

Het aanvraagformulier is volledig 
ingevuld 

   JA / NEE 

Aanvragende partij is verbonden aan 
het lokaal sportakkoord Almelo of 
een sport- en beweegaanbieder die 
actief is in de gemeente Almelo 

   JA / NEE 

Het plan activeert inwoners om 
(weer) structureel in beweging te 
komen. 

   JA / NEE 

Criteria Goed (3 punten) Voldoende (1 punt) Onvoldoende (0 punten) Score 

1. Aansluiting ambities: in hoeverre 
sluit het plan aan bij de ambities uit 
het lokaal sportakkoord Almelo? 

Sluit aan bij de ambities van één of 
meerdere thema’s van het lokaal 

sportakkoord Almelo. 

Sluit niet 1:1 aan bij de ambities 
van één of meerdere thema’s, 

maar wel bij de algemene 
strekking van het lokaal 
sportakkoord Almelo. 

Sluit niet aan bij de ambities van 
het lokaal sportakkoord Almelo. 

 

2. Doelstellingen en resultaten: in 
hoeverre is inzichtelijk gemaakt 
welke doelen en resultaten worden 
bereikt met het plan? In hoeverre 
sluit het project aan bij de doelen uit 
het lokaal sportakkoord Almelo? 

Het is goed inzichtelijk gemaakt. Het is voldoende inzichtelijk 
gemaakt. 

Het is onvoldoende inzichtelijk 
gemaakt. 

 

3. Is de behoefte aantoonbaar 
gemaakt? 

De behoefte is goed aantoonbaar 
gemaakt en uitgedrukt in 

aanwijsbare aantallen of omvang. 

De behoefte is voldoende 
aantoonbaar gemaakt en 
uitgedrukt in aanwijsbare 

aantallen of omvang. 

De behoefte is onvoldoende 
aantoonbaar gemaakt en 
uitgedrukt in aanwijsbare 

aantallen of omvang. 

 

4. Plan van aanpak: hoe concreet is 
het plan van aanpak uitgewerkt 
(activiteiten, acties, projecten, 
begroting, etc.)? 

Het plan van aanpak is concreet en 
uitvoering uitgewerkt. 

Het plan is op hoofdlijnen 
uitgewerkt. 

Het plan van aanpak is niet 
uitgewerkt. 

 

5. Borging: in hoeverre wordt 
omschreven hoe het plan blijvend 
effect heeft/zelfstandig kan blijven 
bestaan? (Behoefte, financiën, etc.) 

Het is realistisch dat het plan 
blijvend effectief is/zelfstandig kan 
blijven bestaan voor onbepaalde 

tijd. 

Het is realistisch dat het plan 
blijvend effectief is/zelfstandig kan 
blijven bestaan voor een periode 

van minimaal 1 jaar. 

Het plan is niet blijvend 
effectief/kan niet zelfstandig 

blijven bestaan. 
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Richtlijnen 

1. Indieners hebben vanaf 1 juni 2021 de gelegenheid om hun plannen in te dienen middels een vast format. Dit format is te downloaden op 

www.actiefalmelo.nl en kan daar tevens geüpload worden voor het indienen van de aanvraag. 

2. Indieners ontvangen binnen één werkweek bericht of de aanvraag naar behoren is ingediend opdat beoordeling kan plaatsvinden. Indien een plan 

niet volledig is of onvoldoende is uitgewerkt zal de aanvrager worden bericht en krijgt de aanvrager 2 weken de tijd om het plan te verbeteren. 

Werkwijze beoordeling 

1. Aanvragen worden op volgorde van indienen beoordeeld. 

2. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de beoordelingsmatrix, deze is te vinden op www.actiefalmelo.nl. De gemeente Almelo, 

Sportbedrijf Almelo en de kartrekker van het lokaal sportakkoord Almelo beoordelen gezamenlijk de aanvragen. 

3. Aanvragen dienen ten minste 11 punten te scoren in de beoordelingsmatrix om in aanmerking te komen voor toekenning, waarbij geldt dat op elk 

van de vijf onderdelen minimaal voldoende gescoord dient te worden. (Minimaal: 3x score goed + 2x score voldoende) 

4. Indieners ontvangen binnen vier werkweken bericht of de aanvraag toegekend is. 

Uitgangspunten voor verdelen van budget impulsregeling 

1. In totaal is er €10.000,- gereserveerd voor de impulsregeling.  

a. Hierbij geldt dat er per indienende organisatie maximaal €500,- toegekend kan worden. Dit kan op basis van één of meerdere aanvragen 

zijn. 

2. Indien er onvoldoende budget is om alle aanvragen te beoordelen en eventueel toekennen, dan: 

a. worden indieners hier z.s.m. over geïnformeerd en volgt geen beoordeling en eventuele toekenning van de aanvraag. 

b. worden de reeds ontvangen aanvragen bewaard voor het geval er extra middelen beschikbaar komen. 

i. In dit geval blijft gelden dat reeds ontvangen aanvragen op volgorde van indienen beoordeeld zullen worden. 

3. In gevallen waarin dit document niet voorziet, beslissen de beoordelende partijen.  

4. Indien er behoefte is aan toelichting op het al dan niet toekennen van een impulsbudget aan een plan, kan dit kenbaar gemaakt worden door het 

sturen van een e-mail naar jw.dangremond@sportbedrijfalmelo.nl.  

http://www.actiefalmelo.nl/
http://www.actiefalmelo.nl/
mailto:jw.dangremond@sportbedrijfalmelo.nl

