
 
 

 

Informatie aanvragen 

stimuleringsbudget per groep 
Afhankelijk van de hoogte van de aanvraag gelden 

andere eisen aan het aanvraagproces, monitoring en 

verantwoording. Hierbij hanteert Rotterdam Sportsupport 

drie groepen: aanvragen onder € 1.000, aanvragen 

tussen € 1.000 en € 5.000 en aanvragen vanaf € 5.000. 

Hieronder staat per groep uitgelegd wat er van de vereniging 

wordt verwacht. 

 

Aanvragen onder € 1.000 
 
Aanvragen 
Het doen van een aanvraag kan via het online aanvraagformulier op de website van 
Rotterdam Sportsupport (https://www.rotterdamsportsupport.nl/stimuleringsbudget-onder-5-
000). Let op: uitsluitend een bestuurslid mag namens de vereniging een aanvraag indienen. 
Naast het invullen van je contactgegevens beantwoord je op het formulier enkele vragen 
over de opzet van je initiatief. Het beantwoorden van de vragen mag op beknopte wijze 
gebeuren. Hieronder staan de vragen van het formulier: 
 

- Naam initiatief 
- Korte omschrijving initiatief 
- Onder welke actielijn van het actieprogramma valt het initiatief? 

 
- Welk resultaat streven jullie na te bereiken met dit initiatief (indien mogelijk uitdrukken 

in concrete aantallen)? 

- Op welke doelgroep richt het initiatief zich en hoe ga je de doelgroep bereiken? 
- Welke belangrijkste knelpunten en uitdagingen voorzien jullie en hoe ga je die 

aanpakken? 
- Zijn er nog andere partijen betrokken bij het initiatief? Zo ja, welke partijen zijn dit en 

wat is hun rol? 
- Op welke wijze gaan jullie de resultaten en ervaringen monitoren? 
- Het stimuleringsbudget heeft als doel om duurzame projecten te starten. Hoe gaan 

jullie ervoor zorgen dat na afloop het project voortgezet wordt binnen de vereniging? 
 

- Startdatum 
- Einddatum 
- Aangevraagd bedrag (lager dan € 5.000) 
- Korte toelichting kosten 

 
Rotterdam Sportsupport beoordeelt de aanvraag inhoudelijk en indien gewenst zal de 
gebiedsconsulent contact opnemen voor meer informatie. Het is te adviseren om alvorens je 
aanvraag in te dienen al contact op te nemen met de gebiedsconsulent. Wanneer de 
aanvraag is goedgekeurd, krijgt de vereniging hiervan per mail bericht. In deze e-mail wordt 
tevens meer informatie gegeven over het vervolgproces wat betreft betaling en evaluatie. 
 
Betaling 
Na goedkeuring wordt het volledige bedrag voorafgaand aan de start van het initiatief 
overgemaakt op de rekening van de vereniging. 
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Evaluatie 
Het stimuleringsbudget heeft naast het zorgen voor 
duurzame initiatieven bij verenigingen ook als doel om de 
geleerde ervaringen inzichtelijk te maken voor de andere 
verenigingen in de stad. Na afloop van het initiatief moet 
hiervoor een evaluatieformulier ingevuld worden. Hieronder 
staan de vragen die op het formulier staan. Wederom mag 
het beantwoorden van de vragen op beknopte wijze gebeuren. 
In het kader van breder onderzoek naar het actieprogramma 
kan het zijn dat de vereniging daarnaast nogmaals benaderd 
wordt voor aanvullende vragen over het initiatief. 
 

- Korte samenvatting van hoe het project is verlopen. 
- Wat was het resultaat van het project en in hoeverre verhoudt dit zich tot je 

doelstelling vooraf? Ben je tevreden met het resultaat?  
- Wat vonden de deelnemers van het project? 
- Welke kosten zijn er gemaakt ten behoeve van het project? 
- Op welke wijze is het project nu organisatorisch en financieel geborgd binnen de 

vereniging? 
- Wat zijn de belangrijkste successen van het project geweest? Wat heeft naar jouw 

mening bijgedragen aan deze successen? 
- Tegen welke knelpunten ben je aangelopen? Hoe heb je deze knelpunten opgelost? 
- Wat hebben jullie geleerd van het project dat relevant kan zijn voor andere 

verenigingen die een soortgelijk project willen starten? 
- Hebben jullie tussentijds grote veranderingen gedaan aan je project? Zijn er nog 

veranderingen die jullie gaan aanbrengen in het vervolg op het project? 
- Heb je nog opmerkingen over het proces rondom het aanvragen en verantwoorden 

van het stimuleringsbudget? 
 
 

Aanvragen tussen € 1.000 en € 5.000 
 
Aanvragen 
Het doen van een aanvraag kan via het online aanvraagformulier op de website van 
Rotterdam Sportsupport (https://www.rotterdamsportsupport.nl/stimuleringsbudget-onder-5-
000). Let op: uitsluitend een bestuurslid mag namens de vereniging een aanvraag indienen. 
Naast het invullen van je contactgegevens beantwoord je op het formulier enkele vragen 
over de opzet van je initiatief. Het beantwoorden van de vragen mag op beknopte wijze 
gebeuren. Hieronder staan de vragen van het formulier: 
 

- Naam initiatief 
- Korte omschrijving initiatief 
- Onder welke actielijn van het actieprogramma valt het initiatief? 

 
- Welk resultaat streven jullie na te bereiken met dit initiatief (indien mogelijk uitdrukken 

in concrete aantallen)? 
- Op welke doelgroep richt het initiatief zich en hoe ga je de doelgroep bereiken? 
- Welke belangrijkste knelpunten en uitdagingen voorzien jullie en hoe ga je die 

aanpakken? 
- Zijn er nog andere partijen betrokken bij het initiatief? Zo ja, welke partijen zijn dit en 

wat is hun rol? 
- Op welke wijze gaan jullie de resultaten en ervaringen monitoren? 
- Het stimuleringsbudget heeft als doel om duurzame projecten te starten. Hoe gaan 

jullie ervoor zorgen dat na afloop het project voortgezet wordt binnen de vereniging? 
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- Startdatum 
- Einddatum 
- Aangevraagd bedrag (lager dan € 5.000) 
- Korte toelichting kosten 

 
Rotterdam Sportsupport beoordeelt de aanvraag inhoudelijk en indien gewenst zal de 
gebiedsconsulent contact opnemen voor meer informatie. Het is te adviseren om alvorens je 
aanvraag in te dienen al contact op te nemen met de gebiedsconsulent. Wanneer de 
aanvraag is goedgekeurd, krijgt de vereniging hiervan per mail bericht. In deze e-mail wordt 
tevens meer informatie gegeven over het vervolgproces wat betreft betaling en evaluatie. 
 
Betaling 
Na goedkeuring wordt het volledige bedrag voorafgaand aan de start van het initiatief 
overgemaakt op de rekening van de vereniging. 
 
Evaluatie 
Het stimuleringsbudget heeft naast het zorgen voor duurzame initiatieven bij verenigingen 
ook als doel om de geleerde ervaringen inzichtelijk te maken voor de andere verenigingen in 
de stad. Na afloop van het initiatief moet hiervoor een evaluatieformulier ingevuld worden. 
Hieronder staan de vragen die op het formulier staan. Wederom mag het beantwoorden van 
de vragen op beknopte wijze gebeuren. In het kader van breder onderzoek naar het 
actieprogramma kan het zijn dat de vereniging daarnaast nogmaals benaderd wordt voor 
aanvullende vragen over het initiatief. 
 

- Korte samenvatting van hoe het project is verlopen. 
- Wat was het resultaat van het project en in hoeverre verhoudt dit zich tot je 

doelstelling vooraf? Ben je tevreden met het resultaat?  
- Wat vonden de deelnemers van het project? 
- Welke kosten zijn er gemaakt ten behoeve van het project? 
- Op welke wijze is het project nu organisatorisch en financieel geborgd binnen de 

vereniging? 
- Wat zijn de belangrijkste successen van het project geweest? Wat heeft naar jouw 

mening bijgedragen aan deze successen? 
- Tegen welke knelpunten ben je aangelopen? Hoe heb je deze knelpunten opgelost? 
- Wat hebben jullie geleerd van het project dat relevant kan zijn voor andere 

verenigingen die een soortgelijk project willen starten? 
- Hebben jullie tussentijds grote veranderingen gedaan aan je project? Zijn er nog 

veranderingen die jullie gaan aanbrengen in het vervolg op het project? 
- Heb je nog opmerkingen over het proces rondom het aanvragen en verantwoorden 

van het stimuleringsbudget? 
 
 

Aanvragen vanaf € 5.000 
 
Aanvragen 
Het doen van een aanvraag kan via het online aanvraagformulier op de website van 
Rotterdam Sportsupport (https://www.rotterdamsportsupport.nl/stimuleringsbudget-boven-
5000). Let op: uitsluitend een bestuurslid mag namens de vereniging een aanvraag indienen. 
Naast het invullen van je contactgegevens stuur je ook een plan van aanpak mee bij je 
aanvraag. Je bent vrij om zelf invulling te geven aan het plan. We verwachten wel dat in 
ieder geval aan de onderstaande onderwerpen aandacht wordt besteed:  
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- Wat is de aanleiding voor het project? In hoeverre 
is er sprake van een geheel nieuw project of 
geïnspireerd op een bestaande interventie? 

- Formuleren van een concrete doelstelling en 
resultaten (indien mogelijk uitdrukken in aantallen) 

- Omschrijving van de doelgroep en de wijze waarop zij 
bereikt gaan worden 

- Beschrijving van de uitvoering van het project 
- Betrokken partijen en hun rol binnen het project 
- Planning en fasering van het project 
- De wijze waarop monitoring en evaluatie in het project gaat plaatsvinden 
- Borging van het project binnen de vereniging zowel op financieel als organisatorisch 

vlak 
- Begroting met minimaal uitgesplitst naar 

▪ Personeelskosten uitvoerend 
▪ Personeelskosten projectcoördinatie 
▪ Materialen (promotie, communicatie, sportmaterialen etc.) 
▪ Eventuele cofinanciering 

 
Betaling 
Na goedkeuring van de aanvraag zal het bedrag in termijnen overgemaakt worden aan de 
vereniging. In overleg met de betreffende vereniging worden afspraken gemaakt over de 
termijnen waarin de betaling zal plaatsvinden. Dit zal passend zijn met de opzet en 
benodigdheden van het initiatief. Niet bestede middelen worden teruggegeven zodat deze 
ten goede van andere initiatieven gebruikt kunnen worden. 
 
Evaluatie 
Het stimuleringsbudget heeft naast het zorgen voor duurzame initiatieven bij verenigingen 
ook als doel om de geleerde ervaringen inzichtelijk te maken voor de andere verenigingen in 
de stad. Na afloop van het initiatief moet hiervoor een evaluatieformulier ingevuld worden. 
Hieronder staan de vragen die op het formulier staan. Het beantwoorden van de vragen mag 
op beknopte wijze gebeuren. Daarnaast worden eventueel nog aanvullende afspraken over 
evaluatie en verantwoording gemaakt. In het kader van breder onderzoek naar het 
actieprogramma kan het zijn dat de vereniging daarnaast nogmaals benaderd wordt voor 
aanvullende vragen over het initiatief. We verwachten wel dat in de evaluatie in ieder geval 
aan de onderstaande onderwerpen aandacht wordt besteed: 
 

- Korte samenvatting van hoe het project is verlopen. 
- Wat was het resultaat van het project en in hoeverre verhoudt dit zich tot je 

doelstelling vooraf? Ben je tevreden met het resultaat?  
- Wat vonden de deelnemers van het project? 
- Welke kosten zijn er gemaakt ten behoeve van het project? 
- Op welke wijze is het project nu organisatorisch en financieel geborgd binnen de 

vereniging? 
- Wat zijn de belangrijkste successen van het project geweest? Wat heeft naar jouw 

mening bijgedragen aan deze successen? 
- Tegen welke knelpunten ben je aangelopen? Hoe heb je deze knelpunten opgelost? 
- Wat hebben jullie geleerd van het project dat relevant kan zijn voor andere 

verenigingen die een soortgelijk project willen starten? 
- Hebben jullie tussentijds grote veranderingen gedaan aan je project? Zijn er nog 

veranderingen die jullie gaan aanbrengen in het vervolg op het project? 
- Heb je nog opmerkingen over het proces rondom het aanvragen en verantwoorden 

van het stimuleringsbudget? 
 
 


