Leidraad projectplan aangepast sportaanbod/event









Inleiding & aanleiding
- Waarom wil je aangepast sportaanbod/event aanbieden?
Doelstelling & ambities
- Wat zijn je doelen en ambities voor komend jaar(en)? Wat zijn je beoogde
resultaten?
Doelgroep keuze
- Waarom kies je voor deze doelgroep? Is er vraag/behoefte naar het
aanbod/event door deze doelgroep? Kennis & affiniteit met de doelgroep? Wat
is het beoogde aantal deelnemers?
Sportaanbod/event
Wanneer, hoe laat, waar vindt het sportaanbod/event plaats?
Wat is de toegevoegde waarde van aanbod/event?
Hoe wordt getracht de deelnemers in beweging te houden na afloop van de
activiteit?
Trainers & materialen
Zijn er geschikte trainers en begeleiders (met kennis/ervaring/affiniteit met de
doelgroep)?












Speciaal materiaal en/of hulpmiddelen nodig?
Toegankelijkheid
Is de accommodatie voldoende toegankelijk voor jouw doelgroep?
Draagkracht, integratie & borging
Is er voldoende draagkracht binnen de vereniging? Bestuur? Commissie?
- Op welke manier worden de nieuwe leden geïntegreerd binnen de club?
Hoe zorg je ervoor dat de activiteit doorgang vindt als er geen subsidie is?
Communicatie & promotie
Hoe bereik je de doelgroep? Hoe ga je aan je leden communiceren over wat je
doet? Wat is je promotie & communicatie plan?
(flyer, social media, clubblad, mond tot mond, pers, websites)
Samenwerkingspartners
Met welke partijen wordt er samengewerkt en wat is hun rol? Denk aan
SportUtrecht, Gemeente Utrecht, buurtteams, scholen, zorg en dagbesteding
instellingen, revalidatiecentra, gezondheidscentra etc.
Activiteitenplan
Maak een planning van je activiteiten zoals clinics, naschools aanbod, pilot
club, event, scholing/deskundigheidbevordering, aanpassingen accommodatie.
Verwerk hierin ook je communicatie en promotie plan; wanneer benader je
samenwerkende partijen?
Financiën
Leg uit waarom je (gedeeltelijke) externe financiering zoekt voor het project.
Geef aan waarom je niet zelf in staat bent om voldoende financiële middelen
voor het project bijeen te brengen en waarom niet geput kan worden uit
andere bronnen.
Een duidelijke, realistische en kloppende begroting en dekkingsplan voor het
totale project. Geef hierin aan wat het door jou aangevraagde bedrag is, bij
welke instanties of fondsen eveneens een aanvraag is ingediend voor
(mede)financiering en wat je zelf kan inbrengen.
Het opstarten van aangepast sporten kan mogelijk extra (eenmalige) kosten
met zich meebrengen. Zoals: aanschaf materiaal, bijscholingen van trainers-



coaches, verbeteren toegankelijkheid, communicatiekosten, inzet clinics. Licht
dit toe indien nodig is!
Tip: Check altijd de financiële voorwaarden van de subsidieverstrekker: gaat
het om de dekking meerkosten van een project/ aantoonbare noodzakelijke
subsidie/ cofinanciering nodig / eigen bijdrage deelnemers en wat is de hoogte
van de subsidie?

 Tip: Check altijd de algemene voorwaarden van de subsidieverstrekker en
voor wanneer je de subsidie moet indienen!

Voorbeeld begroting nieuw aangepast
Inkomsten

Bedrag €

Uitgaven

Bedrag €

Contributie
10 leden á €150,- per jaar

€1500

Promotie aanbod
10 clinics inzet trainer & materiaal

€1000

Subsidie Fonds
gehandicaptensport
In aanvraag
Subsidie Dirk Kuyt Foundation
In aanvraag

€1000

Zaalhuur trainingen
Uurtarief €25 x 52 wk

€1300

Subsidie Gemeente Utrecht
30% van totaal bedrag

€1350

Totale inkomsten

€650

€4500

Materiaal
Speciale ballen, pakken, etc
Kosten trainer
€25 x 52 wk

€300
€1300

Deskundigheidsbevordering trainer
2x cursus’ á €100,-

€200

Communicatie
o.a. Kosten ontwerp en drukkosten flyer

€300

Onvoorziene kosten

€100

Totale uitgaven

€4500

