
STIMULERINGS
VOUCHER

Sport en bewegen zijn van grote waarde in de Hoeksche Waard. Naast allerlei

gezondheidsvoordelen zorgt het voor verbinding, sociale en persoonlijke ontwikkeling. De vele

sport-en beweegaanbieders die onze gemeente telt vervullen hierin een belangrijke rol.

Organisaties met veelal vrijwilligers die zich inzetten voor de actieve en gezonde Hoeksche

Waarder!

Om deze organisaties te waarderen en te ondersteunen is er een nieuwe stimuleringsvoucher

voor 2023. Hiermee stimuleren we lokale initiatieven die een maatschappelijke impact maken. 
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Aanvragen worden beoordeeld op 3 onderwerpen:

Duurzaam resultaat: zijn er blijvende effecten, ook nadat het voucherbudget op is? 

Maatschappelijke waarde: dient het initiatief een maatschappelijk doel wat aansluit bij het
sportakkoord? Lees daar hier meer over.  

Samenwerking en verbinding: zoek je verbinding of zelfs samenwerking met lokale partners en/of
inwoners? 

Wie kan een aanvraag doen? 

De stimuleringsvoucher kan aangevraagd worden door alle organisaties in de Hoeksche Waard die

zich inzetten voor sport & bewegen. Dit houdt in dat sportverenigingen, stichtingen en

commerciële organisaties mee kunnen doen. Ook organisaties die op een andere manier mensen

in beweging brengen (bijvoorbeeld scoutingclubs) vallen hieronder. Organisaties die in 2022 een

stimuleringsvoucher hebben gewonnen, kunnen alleen meedoen wanneer dat betreffende project

is afgerond en is geëvalueerd. 

http://www.sportakkoord.nl/


Hulp nodig? 

In alle  fasen van je project kun je advies krijgen.

Heb je nog geen ideeën en wil je bijvoorbeeld

een brainstorm organiseren? Zijn er al ideeën

maar nog niet concreet genoeg? Heb je vragen

over de procedure? Of wil je dat we meedenken

in de uitvoeringsfase van je project? 

Neem contact op met verenigingsadviseur

Robin Tiberius via robin@hoekschewaardactief.nl 

of bel 0186 68 58 02.

Aanvraagprocedure

Indienen kan van 1 april 2023 t/m 1

december 2023. Eens per twee maanden

worden aanvragen beoordeeld door de

werkgroep Sportakkoord (gemeente

Hoeksche Waard, Sportraad Hoeksche

Waard, Welzijn Hoeksche Waard, Hoeksche

Waard Actief). Wees er op tijd bij, want deze

regeling sluit zodra het totaalbudget op is. 

Na het indienen ontvang je een bevestiging

en informatie over de verdere beoordeling. 
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Het project wordt uitgevoerd in de gemeente Hoeksche Waard. 

De aanvraag is compleet. Het formulier is volledig ingevuld en er is een begroting/

kostenspecificatie aangeleverd. 

 Het maximaal aangevraagde bedrag is €1500,-.

Elke organisatie kan slechts één aanvraag indienen. Wel is het mogelijk om bij meerdere

projecten betrokken te zijn. 

 De ontvanger houdt Hoeksche Waard Actief op de hoogte van de ontwikkeling van het

project. 

Organisaties die in 2022 een stimuleringsvoucher hebben gewonnen, kunnen alleen meedoen

als dat betreffende project is afgerond. 
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Wat zijn de voorwaarden? 

..sport en bewegen toegankelijker te maken voor mensen met een 

beperking?

..meer ouderen in bewegen te brengen?

..jouw sportaccommodatie aantrekkelijker te maken voor leden?

..je trainers te ontwikkelen? 

..het aanbod van je club uit te breiden?

..meer samenwerking aan te gaan met lokale partners? 

..of iets anders? 

Inspiratie nodig? 
Heeft jouw organisatie bijvoorbeeld ideeën om..

Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan. 

https://nl.surveymonkey.com/r/hwavoucher

