Bijlage 1
Spelregels Pilot Sportondersteuning volwassenen 18+ Gemert-Bakel
Deelnemen aan sport zorgt o.a. voor een goede conditie, verminderde kans op ziekten, sterk
sociaal netwerk én een groeiend zelfvertrouwen. En dat gunnen we iedereen in GemertBakel.
Algemeen
• Sportondersteuning zorgt ervoor dat volwassenen die leven rond het
bestaansminimum deel kunnen nemen aan beweegactiviteiten of lid kunnen worden
van een sportvereniging.
• Sportondersteuning vergoedt per persoon tot een maximaal bedrag van €230,- per
jaar voor sport of beweegactiviteiten.
• Daarnaast kan er éénmalig voor maximaal €150.- aan attributen/ benodigde
materialen gedeclareerd worden wanneer dit voor het beoefenen van de
sport/beweegactiviteit noodzakelijk is.
• De contributie wordt rechtstreeks vergoed aan de sport- of activiteiten aanbieder.
• Een toekenning wordt verleend voor maximaal 12 maanden. De sportondersteuning
betreft een pilot waardoor het nog niet bekend is of er na afloop opnieuw een
aanvraag ingediend kan worden.
Spelregels
Om de Sportondersteuning volwassenen 18+ goed in praktijk te brengen zijn er enkele
spelregels van toepassing:
1. In 2022 is voor de Pilot Sportondersteuning een budget van €10.000.- Dit bedrag
wordt verdeeld in volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.
2. Een aanvraag wordt gedaan via een aanmeldingsformulier. Dit doet een bevoegd
intermediair die actief is in Gemert-Bakel.
3. Een intermediair is een professional van Senzer, Lumens, schuldhulpverlening,
dorpsondersteuner, buurtsportcoach, WMO-consulent huisarts of fysiotherapeut die
werkzaam is in Gemert-Bakel.
4. De volwassene woont in de gemeente Gemert-Bakel.
5. De volwassene is 18 jaar of ouder. Voor aanvragen voor kinderen en jongeren onder
de 18 jaar verwijzen we naar Stichting Leergeld.
6. Een toekenning wordt verleend voor deelname aan de sport/beweegactiviteit van
minimaal 12 maanden en wordt niet automatisch verlengd.
7. De contributie wordt rechtstreeks vergoed aan de sport- of activiteiten aanbieder
8. Indien de jaarlijkse contributie hoger is dan €230 euro dient de aanvrager het verschil
zelf bij te betalen.
9. Een buurtsportcoach kan worden ingezet om een passende sport/beweegactiviteit te
vinden.
10. Voor de uitvoering van de sport/beweegactiviteit noodzakelijke sportmaterialen/
clubkleding en/of de bij de sport specifieke noodzakelijke schoenen worden
aangeschaft en achteraf tot een maximum van €125,- gedeclareerd met een
bijbehorende bon. De te verwachten kosten hiervoor wordt gelijktijdig aangevraagd
met de aanvraag voor de sport/beweegactiviteit.
11. Er wordt geen contributie met terugwerkende kracht betaald.
12. De aanvraag wordt binnen drie weken in behandeling genomen.

