“Samen op weg naar inclusief sporten!”
Stimuleringsbudget en spelregels “Gelderland in beweging!”
In aanloop naar de EuroGames 2022 dagen we jou, je sportvereniging en
gemeente uit om in actie te komen. Van het hosten van een workshop over
ouderen en sport, het ontvangen van procesbegeleiding rondom
discriminatievraagstukken tot het regelmatig hijsen van de regenboogvlag. Al
deze acties dragen bij aan een veilig sportklimaat, waarin iedereen mee kan
doen.
Wil je zelf iets doen zodat iedereen mee kan sporten? Bekijk dan de
menukaart voor inspiratie. Heb je een activiteit gevonden die je wil uitvoeren,
is je vereniging enthousiast, maar puzzel je nog een beetje om de financiën
rond te krijgen? Dan kun je een stimuleringsbudget aanvragen! Natuurlijk
mag je ook zelf met een voorstel komen voor een activiteit waarmee inclusief
sporten wordt gestimuleerd.
Maximaal de helft van de kosten van de activiteit(en) wordt vergoed met een
maximum van € 850 voor één activiteit en maximaal € 2.500 voor een reeks
activiteiten, Hierbij moet voldoen worden aan de volgende spelregels:
1. De activiteit is gericht op het verbeteren van het sportklimaat voor met
name ouderen, migranten en/of LHBTI+’ers.
2. De activiteit waarvoor stimuleringsbudget wordt aangevraagd vindt
plaats in de provincie Gelderland.
3. De activiteit vindt plaats tussen 1 mei 2021 en 27 juli 2022.
4. De activiteit is laagdrempelig heeft geen fondsenwervend karakter,
draagt geen religieuze of politieke overtuiging uit en er wordt geen
financiële winst gemaakt voor een organisatie of persoon.
5. De activiteit is gekozen van de menukaart of je hebt zelf een activiteit
bedacht.
6. Bij de indiening van de aanvraag moet de volgende informatie worden
gegeven: een omschrijving van de activiteit/activiteiten, wanneer deze
plaatsvindt/plaatsvinden en een begroting. Ook laat je weten wie je
doelgroep is en wat je wilt bereiken met de activiteiten.
7. De aanvraag wordt online ingediend middels het formulier dat hiervoor
op de website beschikbaar is.
8. Na de activiteit stuur je ons, binnen een maand, foto’s of filmpjes met
een korte beschrijving van wat je hebt gedaan en waar je het geld aan
hebt besteed. Let er op dat je benoemd dat de activiteit mede door
een financiële bijdrage vanuit het stimuleringsbudget van de Provincie
Gelderland uitgevoerd kan worden.

9. De foto’s/filmpjes en beschrijving mogen we gebruiken in onze
communicatie uitingen. Ook mogen we noemen bij welke gemeente of
vereniging dit was.
Iedere maand, tot 27 juli 2022 , kun je een aanvraag indienen. Doe dit voor
de laatste dag van de maand, dan krijg je voor de 14e dag van de
daaropvolgende maand te horen of je het stimuleringsbudget ontvangt. Je
kunt een keer per aanvraagronde een aanvraag indienen (dus één keer per
maand).
We hopen dat er veel aanvragen binnenkomen. Er wordt iedere ronde een
selectie gemaakt op basis van de spreiding over de verschillende Gelderse
regio’s, of je plan bij de doelgroepen past (senioren, migranten of LHBTI+), of
je al bij een eerdere aanvraagronde geld hebt ontvangen en of het voldoet
aan de bovenstaande eisen. In de laatste periode (vanaf 1 januari 2022) zal
er meer focus zijn voor activiteiten gericht op LHBTI+. Alle aanvragen
worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.
In het stimuleringsbudget is totaal € 60.000 beschikbaar voor het programma
“Gelderland in beweging”. De jury houdt rekening met een gelijkmatige
verdeling van het budget over de gehele looptijd van het programma.
Mochten er in een bepaalde periode meer aanvragen binnenkomen, dan kan
besloten worden om hiervan af te wijken. Het totaal budget kan echter niet
overschreden worden. Op de website www.eurogames22.nl/lovestomove,
geven we de stand van zaken rondom de stimuleringsbudgetten weer.
Voor het indienen van een aanvraag verwijzen we je naar het online
formulier op de website. Als je vragen hebt kun je contact opnemen via de
mail op Gelderland@johnblankensteinfoundation.nl. Wij nemen dan op korte
termijn contact met je op.
De coördinatie en uitvoering van het programma “Gelderland in beweging” is
in handen van de John Blankenstein Foundation in samenwerking met de
Gelderse Sport Federatie.
De bovenstaande informatie is altijd onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen gedurende
het Loves to Move programma.

