
Bijdrageregeling “Met Elkaar In Beweging” 
 
De gemeente wil de positieve kanten van sport meer benutten (breedtesport). Wij zijn van mening dat 
sport- en beweegactiviteiten van grote waarde kunnen zijn voor andere maatschappelijke sectoren 
zoals het onderwijs, de (naschoolse) activiteiten, de na(schoolse) opvang, de jeugdoverlast, de 
hulpverlening en de gezondheid(szorg).  
 
Voortkomend uit bovenstaande visie hebben wij het project “Met Elkaar In Beweging” ontwikkeld. Wij 
hopen hiermee te bevorderen dat (sport)verenigingen, andere sportaanbieders en overige 
georganiseerde groepen en instanties binnen de gemeente Stede Broec met elkaar gaan 
samenwerken ter realisering van een activiteit of project waarbij bewegen de belangrijkste factor is.  
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een school die i.s.m. met de Hartstichting en een 
wandelvereniging het belang van bewegen benadrukt, of een tennisvereniging die i.s.m. een stichting 
voor gehandicapten het tennis voor gehandicapten introduceert, of een groep jongeren die samen met 
de jongerenwerker een skate-event organiseert, of een dansschool die i.s.m. een school een 
streetdance-clinic organiseert.  
 
Uit de voorbeelden blijkt dat het moet gaan om de toegevoegde waarde van sport en bewegen in de 
meest brede zin te benutten, door met elkaar samenwerkingsverbanden aan te gaan ter realisering 
van (nieuwe) sport- en beweegactiviteiten. Per georganiseerde activiteit stelt de gemeente maximaal € 
500,00 beschikbaar. Jaarlijks ondersteunt de gemeente 10 activiteiten/projecten. De activiteiten en/of 
projecten moet vallen binnen de volgende voorwaarden/uitgangspunten: 
 

 De activiteit dient vooraf te worden aangevraagd; 

 Uit de aanvraag moet blijken hoe de activiteit vorm wordt gegeven, wat de doelstelling is, met 
wie er wordt samengewerkt en wat de kosten zijn; 

 Er moet sprake zijn van een samenwerking tussen 2 of meer partijen of het moet gaan om 
een nieuw beweegaanbod; 

 De bijdrage wordt maximaal voor 2 jaar aan hetzelfde project gegeven (de bijdrage is als 
stimuleringsbedrag bedoeld, de activiteit dient daarna selfsupporting te zijn); 

 De bijdrage wordt uitgekeerd nadat de activiteit is gehouden en een evaluatieverslag is 
overlegd; 

 De projecten worden op basis van het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' 
behandeld. 

 
Kernwoorden binnen het project “Met Elkaar In Beweging” zijn: samenwerken, sporten en/of bewegen, 
vernieuwen, versterken en aanvullen. De beoordeling van de activiteiten vindt plaats door de afdeling 
Samenleving. 

 


