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Sportakkoord Aalsmeer

Inleiding
Het sportakkoord in Aalsmeer heeft als belangrijkste doel om meer mensen te laten genieten van sporten 
en bewegen die dat op dit moment niet of onvoldoende doen. Heb je ideeën om dit te helpen realiseren, dan 
kun je een aanvraag voor een bijdrage indienen. Je gebruikt hiervoor onderstaand format (beperk de tekst tot 
maximaal twee A4). Lees voorafgaand aan het invullen van dit format de documenten Sportakkoord Aalsmeer 
en Procedure Sportakkoord Aalsmeer. Vul daarna alle onderdelen in.

Projectplan
1. Bij welke nationale ambitie(s) sluit het project aan?

2. Wat is het doel van het project?

3. Welke doelgroepen worden bereikt?

4. Welke activiteiten maken deel uit van het project?

5. Wat is het verwachte resultaat na afloop van het project?

6. Wat is het tijdsplan van het project?

7. Welke mensen en/of organisaties zijn actief bij het project betrokken?

8. Hoe wordt het project voortgezet als de bijdrage vanuit het lokale sportakkoord ophoudt?
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	txt_01: Dit project sluit aan bij de ambitie inclusief sporten en bewegen, dat iedereen een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.
	txt_02: Het doel is dat al het sportaanbod in de gemeente Aalsmeer op de website van www.noordhollandactief.nl staat en vervolgens de inwoners dit aanbod makkelijk weten te vinden.
	txt_03: Alle inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart
	txt_04: De website is klaar en in gebruik. Het gaat om promotionele activiteiten, om de website bekender te maken onder de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart én sportaanbieders, om hun aanbod op de website te plaatsen.
	Tekstveld 5: Dat minimaal 75% van de inwoners bekend is met de website www.noordhollandactief.nl en dat 75% van alle sportaanbieders hun aanbod op de website heeft staan.
	txt_06: Het plan is om in te zetten op de promotie in het sportseizoen 2021 – 2022. Door de corona maatregelen liggen de sportaanbieders nagenoeg stil. De samenwerking met de sportaanbieders is van groot belang voor een langdurig positief effe
	Tekstveld 7: Team Sportservice, ESA, sportaanbieders, onderwijs, maatschappelijke en publiek-private partners
	Tekstveld 8: Team Sportservice neemt na het afronden van dit project de reguliere promotie op in haar pakket.
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