
Iedere Ossenaar gaat meer bewegen voor een gezond leven! 

 
 

 

Voorwaarden 
 

Aanvragen van het stimuleringsbudget van 250 euro dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 

• De aanvrager is partner van het Osse Sport- en Preventieakkoord en levert een actieve bijdrage 

aan het ontwikkelen en opzetten van tenminste één van de gezamenlijke uitvoeringsprogramma’s. 

• De gevraagde bijdrage is bestemd voor een nieuw initiatief welke aansluit bij een of meer ambities 

uit het Osse Sport- en Preventieakkoord. 

• Het initiatief heeft betrekking op een nieuwe activiteit, nieuwe vorm van samenwerking of 

verbreding van een bestaande activiteit. 

• De realisatie van dit initiatief is niet (volledig) afhankelijk van de toekenning van de gevraagde 

bijdrage van 250 euro. 

• De omvang van de gevraagde bijdrage van 250 euro is redelijk in verhouding tot de voorgenomen 

bestemming van de middelen. 

• Indien meer organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van het initiatief draagt de aanvrager van 

het budget zorg voor de eventuele verdeling hiervan. 

• In de aanvraag wordt kort maar duidelijk beschreven hoe het initiatief wordt gerealiseerd. 

• De aanvrager draagt door eigen inzet en/of middelen zelf ook actief bij aan de realisatie van het 

initiatief. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering en via de 

aanvrager een deel van de bijdrage ontvangen. 

• Het stimuleringsbudget kan slechts eenmalig worden aangevraagd per initiatief. 

• De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te 

maken of beroep aan te tekenen. 

• Zodra positief wordt beslist op een aanvraag krijgt de aanvrager ook de beschikking over de 

toegekende middelen. 

• De aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage door informatie (in woord en beeld) 

beschikbaar te stellen over de uitvoering van het initiatief. Deze informatie kan ook worden benut 

voor verslaglegging (via nieuwsbrief en website) en voor monitoring. 

• De aanvrager stort het geld terug wanneer blijkt dat het initiatief niet kan worden uitgevoerd. 

  



Iedere Ossenaar gaat meer bewegen voor een gezond leven! 

 
 

 

Criteria 
 

Alle aanvragen die aan de (bovengenoemde) voorwaarden voldoen worden éénmaal per kwartaal 

beoordeeld. In 2020 worden (voorlopig) maximaal 25 stimuleringsbudgetten toegekend. Een redelijke 

en evenwichtige verdeling van het stimuleringsbudget wordt nagestreefd. De criteria die bij de 

beoordeling en toekenning van het stimuleringsbudget worden gehanteerd zijn: 

 

• In welke mate dragen de initiatieven bij aan de ambities uit het Osse Sport- en Preventieakkoord? 

• In hoeverre kunnen structurele effecten worden verwacht? 

• In hoeverre wordt door organisaties samengewerkt? 

• Hoe groot is de eigen inzet of bijdrage van de aanvrager? 

• Hoeveel verschillende ambities en betrokken organisaties kunnen worden ondersteund? 

 

Het is de bedoeling om het stimuleringsbudget te gebruiken om verschillende ambities en 

uiteenlopende organisaties te ondersteunen. De bijdragen moeten in alle gevallen relevant zijn. 

Aanvragen voor initiatieven waarbij verschillende organisaties samenwerken hebben een streepje 

voor. Zeker wanneer het gaat om gezamenlijke initiatieven of nieuwe vormen van samenwerking van 

sportaanbieders en maatschappelijke instellingen. 

 

Beoordeling 
 

De werkgroep van het Osse Sport- en Preventieakkoord, bestaande uit vertegenwoordigers van de 

Gemeente Oss en het Sport Expertise Centrum, toetst de aanvragen aan de criteria en zorgt bij 

positieve beoordeling voor de uitkering van het stimuleringsbudget. Daarnaast wordt de stuurgroep 

van het Osse Sport- en Preventieakkoord, samengesteld uit een vertegenwoordiging van 

sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, geïnformeerd over de aanvragen 

en de toegekende budgetten. 


