Organisatie
Om ervoor te zorgen dat het Lokaal Sportakkoord een goed vervolg krijgt, stellen we de volgende
organisatiestructuur voor:
Fanclub Lokaal Sportakkoord Leeuwarden
De coördinatie voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord ligt bij de zogenaamde
Fanclub. Vanuit de Fanclub worden de vier thema’s, doelstellingen en acties - die gezamenlijk zijn
geformuleerd - gecoördineerd en gemonitord. Daarnaast is de Fanclub verantwoordelijk voor de
verdeling van het beschikbare budget. Het is daarom van belang dat er organisaties in de Fanclub
vertegenwoordigd zijn die met een brede blik naar de sport en beweegsector kijken.
Samenstelling
De Fanclub heeft een brede samenstelling: o.a. Onderwijs (Minke Molenaar, namens CIOS Heerenveen
- Leeuwarden), Welzijn (Enna de Haan, namens Amaryllis), Bedrijfsleven/Gezondheidszorg (Marieke
van den Heuvel, namens De Friesland), vertegenwoordiger vanuit het maatschappelijk veld (vacant),
vertegenwoordiger vanuit sportaanbieders (Sieds Rienks, namens Sportraad Leeuwarden), bv SPORT
(Sido de Schiffart) en de gemeente Leeuwarden (Léon Lijzenga).
De Fanclub komt minimaal 3 keer per jaar bij elkaar.
Rol van de Fanclub
- Enthousiasmeren/informeren van eigen achterban aansluiting Lokaal Sportakkoord
- Verbinding zoeken met andere initiatieven
- Proces volgen en advies geven over aanpak/invulling
- Subsidie/fondswerving voor uitvoering Lokaal Sportakkoord
- Afstemming met andere beleidsterreinen
- Aanvragen beoordelen
- Bewaken projecten en vervolg
- Monitoring en evaluatie
- Jaarlijkse update Lokaal Sportakkoord
Werkgroepen
De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor uitvoering van actiepunten binnen de vier thema’s. Voor de
verschillende acties wordt een werkgroep geformeerd met relevante partners die hierin allen een
bijdrage leveren. De werkgroep stemt onderling de vervolgafspraken af (ontmoeten, project indienen
etc). Iedere werkgroep heeft een kartrekker (coördinerende rol), een rol die belegd is bij één van de
buurtsportcoaches van bv SPORT. Deze kartrekkers hebben regelmatig afstemming met de Fanclub
over de voortgang.
Buurtsportcoaches
In de gemeente Leeuwarden zijn meerdere buurtsportcoaches actief. Zij zijn (mede) verantwoordelijk
voor de uitvoering van de sportstimulering in de gemeente. Zij zijn de spin in het web en 4 van hen
fungeren als kartrekker. Dit betekent echter niet dat zij verantwoordelijk zijn voor alle acties vanuit de
vier thema’s. Zij kunnen wel zorgen voor verbinding en samenhang en vervullen hierin de regierol.

Financiering
De gemeente Leeuwarden ontvangt in 2020 en 2021 een stimuleringsbudget vanuit het Rijk. Het gaat
om een jaarlijks budget van € 60.000,-. Een klein deel van dit budget wordt besteed aan
communicatie. Er is in principe geen maximaal aan te vragen budget maar wel geldt een maximum
bedrag van €10.000,- per themawerkgroep.
Het Sportakkoord bestaat uit diverse actiepunten. Niet alle actiepunten hebben (extra) financiering
nodig. De Fanclub is verantwoordelijk voor de verdeling van het budget. De lokale organisaties
kunnen bij de Fanclub een projectaanvraag indienen. De Fanclub zal, aan de hand van vooraf
bepaalde criteria, het budget aan de projecten toekennen.

Aanvraag stimuleringsbudget
De verschillende werkgroepen worden gestimuleerd om projectaanvragen in te dienen. Van belang is
dat het project een bijdrage levert aan de ambitie en doelstellingen van het Lokaal Sportakkoord. De
aanvragen moeten voor 1 oktober 2020 bij de Fanclub worden ingediend middels een standaard
format. Vervolgens gaat de Fanclub, aan de hand van een aantal criteria, de aanvragen beoordelen.
Randvoorwaarden/criteria
- Aanvraag draagt bij aan de ambitie, doelstellingen en thema’s van het Lokaal Sportakkoord
- Aanvraag wordt door meerdere organisaties ingediend
- Bij het thema ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ heeft er afstemming plaats gevonden met
de Adviseur Lokale Sport
- Klein materiaal kan wel aangevraagd worden, hardware kan niet aangevraagd worden
- Uren worden niet vergoed
- Aanvraag moet met het format en (gevraagd) bijlagen ingediend worden voor 1 oktober 2020.
- Project is goed overdraagbaar (naar andere organisaties/situaties)
- Co financiering is een pré (geld of tijd)
- Actieve bijdrage leveren aan monitoring en evaluatie
- Zijn er andere subsidies mogelijk?
- Ieder kwartaal wordt de voortgang gedeeld met de Fanclub.
- Op verzoek wordt informatie over het project verstrekt dat op de website van het Lokale
Sportakkoord gedeeld kan worden.
- Namens de Fanclub is bv SPORT belast met het beheer, uitkeren en (laten) geven van
verantwoording over het besteedde budget. Wanneer een projectaanvraag gehonoreerd
wordt, wordt er op initiatief van bv SPORT tussen de betreffende aanvrager en bv SPORT een
overeenkomst afgesloten voor wat betreft de uitkering van het toegekende budget.

