
 

Beoordelingsdocument initiatieven stimuleringsregeling lokaal Sportakkoord 
  

De tabel bestaat uit een zestal aspecten die elk een eigen weegfactor hebben. In de Excel lijst kan ieder lid van 

het Kernteam de initiatieven onafhankelijk beoordelen en wordt er automatisch een gewogen gemiddelde 

berekend.   

  

Beoordelingsaspect Omschrijving  Weegfactorwaarde 

Haalbaarheid In hoeverre het duidelijk is dat het initiatief ook daadwerkelijk 

mogelijk is om te realiseren. In hoeverre draagt de eigen inzet 

van aanvrager in de vorm van middelen bij aan de 

haalbaarheid van het initiatief? 

25 

Draagvlak  De mate van steun voor uitvoering van de activiteit bij 

bewoners uit de Bommelerwaard.  

25 

Samenwerking De mate waarin de activiteit de samenwerking tussen 

verschillende partijen in de Bommelerwaard stimuleert.   

15 

Bereikbaarheid De mate van grootte van de doelgroep (aantallen) waarvoor 

de activiteit wordt opgezet. Hoeveel mensen kunnen 

hier (potentieel) gebruik van maken of hebben baat bij de 

activiteit? 

10 

Transparant/verantwoording De mate waarin duidelijk wordt hoe het beoogde budget 

wordt besteed, en de financiële onderbouwing daarvan.  

10 

Effectiviteit In welke mate draagt het initiatief bij aan de ambities als 

gesteld in het lokale sportakkoord. Op hoeveel thema’s haakt 

het initiatief aan? 

 

1. Inclusief sporten en bewegen  

2. Duurzame sportinfrastructuur  

3. Vitale aanbieders  

4. Positieve sportcultuur  

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen  

15 

Totaal Initiatieven met een gewogen gemiddelde van >60 punten 

komen in aanmerking voor een bijdrage.  

 

 

 

Aspect Laag Hoog 
Haalbaarheid 

(dmv inzet eigen tijd & gelden) 

Absoluut onhaalbaar Zeer goed haalbaar 

Draagvlak inwoners Voorstel kan op geen steun rekenen 

van de inwoners en komt niet ten 

goede aan inwoners  

Initiatief kan op heel veel steun rekenen 

onder de inwoners en komt volledig ten 

goede aan de inwoners 

Samenwerking Drijft partijen uiteen Samenwerking van minstens vier 

partijen 

Bereikbaarheid Alleen aanvrager profiteert Bereik van meer dan >1000 personen 

Transparantie begroting Begroting is totaal onduidelijk. Totaal 

onduidelijk hoe het geld besteed zal 

worden. 

Begroting is heel gedetailleerd en exact.  

Verbinding sportakkoord Heeft geen effect op een van de 

thema’s op sportakkoord 

Heeft effect op 2 of meer thema’s van 

het sportakkoord 

 

 

 


