
Tijdelijke subsidieregeling 
Sportakkoord Breda 2022 
Bijeenkomst 19 / 25 mei 2022



Programma

1. Achtergrond: lokaal sportakkoord
2. Doel en doelstellingen subsidieregeling 
3. Praktische informatie 
4. Toelichting thema's
5. Tot slot



Maar eerst...



Achtergrond



Sportakkoord Breda

➢ afgesloten in april 2019
➢ brede ambitie
➢ focus op sport- en beweegstimulering
➢ eind 2019 en 2020: bijeenkomsten met het veld:

Voor welke thema’s of doelgroepen
is extra aandacht nodig?

➢ diverse 'topideeën' en initiatieven



Initiatieven sportakkoord sinds 2019

➢ invoering programma Lekker Fit! in de kinderopvang
➢ extra inzet op breed motorische ontwikkeling
➢ digitale vrijwilligerstool: Taakie
➢maatjesproject voor mensen met een psychische 

beperking
➢ pilot sportbudget op maat voor (ex)dak- en thuislozen
➢ platform www.actiefinbreda.nl en brochure 60+
➢ beweegaanbod voor mensen met 

overgewicht/ gecombineerde leefstijlinterventie
➢ verkenning Volwassenenfonds Sport & Cultuur

http://www.actiefinbreda.nl/


Uitdagingen
➢ Mede door corona zijn veel inwoners minder gaan bewegen 

of gestopt met sporten

➢ Opzegging lidmaatschap en overstap naar individueel of 
ongeorganiseerd sporten

➢ Bredanaars meer of weer in beweging krijgen

➢ Noodzaak om aanbod te realiseren dat aansluit bij 
de beleving en behoefte van specifieke doelgroepen



Doel tijdelijke subsidieregeling

Oproep aan partijen in Breda om met (gezamenlijke) 
initiatieven te komen die de sport versterken, de 
sportdeelname vergroten en de maatschappelijke functie 
van sport bevorderen

➢ Nieuwe initiatieven

➢ Nieuwe vormen van samenwerking

➢ Verbreding of versterking van bestaande interventies en 

activiteiten

→ uitbreiding naar andere doelgroep of inzet van andere werkwijze



Doelstellingen subsidieregeling

1. innovatie van sport- en beweegaanbod voor 

(kwetsbare) jongeren

2. stimuleren van een positieve sportcultuur in de 

georganiseerde sport;

3. motiveren van nieuwe doelgroepen tot sport en 

bewegen in de openbare ruimte

4. inzet van sport en bewegen als middel om 

maatschappelijke participatie te bevorderen of 

eenzaamheid te bestrijden

5. (re)activeren van doelgroepen waarvan de sport- of 

beweegdeelname achterblijft 



Praktische informatie
Voor wie
➢ sport- en beweegaanbieders, scholen en organisaties 

uit de wijk, welzijn en (gezondheids)zorg
➢ samenwerkingsverband van ten minste 2 partners die 

project samen uitvoeren 
➢ één partner is penvoerder van het project
➢ per penvoerder één aanvraag

Voor wat
➢ vernieuwend sport- en beweegaanbod
➢ mag innovatief/experimenteel zijn, maar met 

potentie tot een duurzame uitrol



Praktische informatie
Criteria
➢ project draagt bij aan een of meer doelstellingen van de 

regeling
➢ geen reguliere of al gesubsidieerde activiteit 
➢ per project wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt
➢ uitvoering project: in periode van 1 september 2022 tot 

en met 31 augustus 2023

Wanneer 
➢ aanvraag subsidie: 1 juni t/m 15 juli 2022 
➢ beoordeling en toekenning: 15 juli t/m 30 augustus



Praktische informatie
Hoe
➢ aanvraag met plan van aanpak en partnerverklaring
➢ beoordeling aanvragen via een rankingsysteem op

Effectiviteit, Haalbaarheid en Efficiëntie

Ingrediënten plan van aanpak
➢ Toelichting op het plan
➢ Doelgroep
➢ Relatie tot bestaand aanbod
➢ Samenhang
➢ Stakeholders
➢ Begroting en planning
➢ Duurzame impact & borging



Praktische informatie

Stimuleringsbudget
➢ eenmalig
➢ maximaal € 25.000 per project
➢ in totaal € 200.000 beschikbaar

Waar
➢ eind mei: publicatie regeling, aanvraagformulier en 

partnerverklaring op www.breda.nl/subsidies

http://www.breda.nl/subsidies


Toelichting thema's

1. Sport- en beweegaanbod voor (kwetsbare) jongeren

2. Positieve sportcultuur in de georganiseerde sport

3. Sport en bewegen in de openbare ruimte

4. Maatschappelijke participatie bevorderen en/of 

eenzaamheid bestrijden

5. Doelgroepen waarvan de sport- of beweegdeelname 

achterblijft



Eerste reacties?
Vragen?



Tot slot
eind mei: publicatie regeling, aanvraagformulier en partnerverklaring op 
www.breda.nl/subsidies

Tips voor meer informatie (lokaal, voorbeelden, cijfers):
https://bit.ly/TeamBreda
www.sportpleinbreda.nl
https://breda.incijfers.nl/dashboard/
www.actiefinbreda.nl
www.allesoversport.nl
www.kenniscentrumsportenbewegen.nl
www.mulierinstituut.nl
www.sportenbewegenincijfers.nl
www.beweegvriendelijkebuurt.nl

(digitaal) vragenuurtje
➢ 14, 15, 20 en 21 juni

http://www.breda.nl/subsidies
https://bit.ly/TeamBreda
http://www.sportpleinbreda.nl
https://breda.incijfers.nl/dashboard/
http://www.actiefinbreda.nl
http://www.allesoversport.nl
http://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/
http://www.sportenwegenincijfers.nl/
http://www.beweegvriendelijkebuurt.nl/


Dank voor 
jullie aandacht!


