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AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE EVENEMENTEN 2021
STICHTING LIMBURG ATHLETICS+
De aanvraag wordt getoetst aan het strategisch plan 2021-2025 (november 2020), aan het werkplan voor het jaar 2021
van de stichting Limburg Athletics+ (“LA+”), alsmede aan overige relevante wet- en regelgeving. Wij verwijzen u tevens
naar de aanvullende berichtgeving op onze website over bijdragen in 2021. Alle genoemde documenten zijn te vinden op
de website van LA+ (www.limburgathleticsplus.com). Op verzoek sturen wij u de genoemde documenten per e-mail
kosteloos toe.
U krijgt eerst een checklist met vragen om voor uzelf te bepalen of u mogelijk in aanmerking komt voor een bijdrage van
LA+ en in welke van de twee categorieën uw evenement valt. Als u alle vragen in de checklist met “nee” heeft beantwoord,
dan hoeft u het aanvraagformulier niet verder in te vullen. U komt dan niet in aanmerking voor een bijdrage LA+.
Het formulier kan worden ingediend tot en met 1 december 2021. Aanvragen die nadien worden ingediend, worden
afgewezen.
De ondertekende aanvraag (dit formulier met gevraagde bijlagen) moet worden verzonden aan:
Limburg Athletics+
t.a.v. mevrouw A. Schmidt
p/a Boven de Wolfskuil 3D20
6049 LX Roermond/Herten
Of per e-mail aan josette@limburgathleticsplus.com
Checklist bijdrage (2021)
ja

nee

1. Het evenement vindt voor minstens 80% plaats in (Nederlands) Limburg
2. Zowel de start als de finish van het evenement zijn in (Nederlands) Limburg
3. De aanvrager is gevestigd in (Nederlands) Limburg
Indien u alle voorgaande vragen met “ja” heeft beantwoord, komt u vermoedelijk in aanmerking voor een bijdrage van de
stichting. Voordat u de aanvraag verder invult, wordt aan de hand van onderstaande checklist bepaald tot welke categorie (1
of 2) uw evenement behoort.
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Checklist categorie 1 (2021)
ja
a.
b.
c.
d.
e.

nee

Het evenement is aangesloten bij de Atletiekunie (bijvoorbeeld d.m.v. buitengewoon
lidmaatschap)
Het evenement is in het bezit van een gemeentelijke vergunning én gemeentelijke
subsidiëring (vergunning- en of besluitnummer moet worden vermeld)
Het evenement toont aan dat het toegevoegde waarde heeft voor de doelgroepen
talenten en topsporters én voor breedtesporters
Het evenement heeft ten minstens 1.000 (ingeschreven) deelnemers op één of
meerdere atletiekdisciplines
De aanvrager zorgt zelf voor minimaal 80% van de benodigde financiële middelen

U hoeft niet aan criterium d te voldoen indien u in 2021 een fysiek of virtueel evenement organiseert. Indien u alle overige
vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, komt uw evenement toch voor een bijdrage in categorie 1 in aanmerking.
Daarnaast hoeven virtuele evenementen in 2021 niet te voldoen aan criterium b (in het bezit zijn van een gemeentelijke
vergunning). Indien alle overige vragen met ‘ja’ zijn beantwoord, komt het evenement in 2021 toch voor een bijdrage in
categorie 1 in aanmerking.
Let op: tot één evenement behoren alle activiteiten die binnen één maand voor en of na het hoofdevenement plaatsvinden.
Heeft u ten minste vraag c en e met “ja” beantwoord, dan komt uw evenement wellicht in aanmerking voor een bijdrage in
categorie 2. Gaat u dan door met het invullen van het aanvraagformulier. Ter informatie: evenementen in categorie 2 met
minder dan 1.000 ingeschreven deelnemers op alle atletiekonderdelen van het evenement worden aangemerkt als “klein
evenement”. Evenementen in categorie 2 met meer dan 1.000 deelnemers worden aangemerkt als “groot evenement”.
Let op: bijdragen zijn steeds beperkt tot maximaal 20% van de (begrote) kosten van het evenement (zie criterium e).
Indien vraag c en e met “nee” heeft beantwoord, dan komt uw evenement niet in aanmerking voor een bijdrage van LA+. U
hoeft het aanvraagformulier niet verder in te vullen.

Aanvraag bijdrage 2021
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Naam aanvrager:
Rechtsvorm:

BV
Stichting
Vereniging
Anders, nl.

Inschrijfnummer KvK:
Licentienummer AU:
Adres:

Website:
IBAN:
Contactpersoon:
Functie contactpersoon:
Telefonisch bereikbaar op nummer:
E-mailadres contactpersoon:

Evenementnaam:

Vindt plaats in de gemeente(n):
(vermeld vergunning- en of besluitnummer)
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Periode waarin het evenement plaatsvindt:

Categorie:

Weg
Baan / indoor
*doorhalen wat niet van toepassing is

Cross / trail*

Verplichte bijlagen:
Het plan dient ten minste de volgende onderwerpen te bevatten:
- een project- en doelomschrijving
- een onderbouwing dat het evenement aan alle gestelde voorwaarden voor
een bijdrage in categorie 1 of 2 voldoet (criterium d zal na afloop van het
evenement worden getoetst)
- optioneel: indien u van mening bent dat uw evenement in aanmerking
komt voor een aanvullende toelage voorziet u dat standpunt van een
toelichting

I. Activiteitenplan:

II. Begroting:

De begroting dient een overzichtelijk en voldoende gespecificeerd overzicht te
geven van alle verwachte kosten en opbrengsten

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

Is de aanvraag rechtsgeldig ondertekend? Dat wil zeggen dat degene(n) die zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer
van Koophandel bevoegd is (zijn) de organisatie te vertegenwoordigen, de aanvraag met zijn (hun) voor- en achternaam en
handtekening dient (dienen) te ondertekenen.
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