
Projectplan
Sportakkoord Aalsmeer

Inleiding
Het sportakkoord in Aalsmeer heeft als belangrijkste doel om meer mensen te laten genieten van sporten 
en bewegen die dat op dit moment niet of onvoldoende doen. Heb je ideeën om dit te helpen realiseren, dan 
kun je een aanvraag voor een bijdrage indienen. Je gebruikt hiervoor onderstaand format (beperk de tekst tot 
maximaal twee A4). Lees voorafgaand aan het invullen van dit format de documenten Sportakkoord Aalsmeer 
en Procedure Sportakkoord Aalsmeer. Vul daarna alle onderdelen in.

Projectplan
1. Bij welke nationale ambitie(s) sluit het project aan?

2. Wat is het doel van het project?

3. Welke doelgroepen worden bereikt?

4. Welke activiteiten maken deel uit van het project?

5. Wat is het verwachte resultaat na afloop van het project?

6. Wat is het tijdsplan van het project?

7. Welke mensen en/of organisaties zijn actief bij het project betrokken?

8. Hoe wordt het project voortgezet als de bijdrage vanuit het lokale sportakkoord ophoudt?



Begroting
Verder is het projectplan voorzien van een sluitende begroting. Een begroting bevat ten minste de volgende posten:

Handtekeningen en namen van minimaal twee aanvragers van het project

Contactgegevens projectleider die verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Contactgegevens rapporteur aan de stuurgroep (kan de projectleider zijn).

1 Personele kosten  € -   

2 Investeringen/aanschaf materiaal  € -   

3 Huisvestingskosten  € -   

4 Promotiekosten  € -   

5 Inkomsten door deelnemers/uit cofinanciering  € -   

6  € -  

7  € -  

 € -  

Totaal
De gevraagde bijdrage vanuit  
het sportakkoord Aalsmeer

 € -   

Naam

Telefoon

E-mailadres

Bankrekeningnummer (IBAN)

Op naam van

Naam

Telefoon

E-mailadres

Naam/organisatie Naam/organisatie

Waar indienen?
Aanvragen kunnen uitsluitend per mail worden ingediend bij m.mensinga@esa-aalsmeer.nl. De aanvrager(s) 
ontvangt(en) een bevestiging van ontvangst.
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