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VERANTWOORDINGSFORMULIER 
BIJDRAGE EVENEMENTEN 2022 

 

Dit verantwoordingsformulier helpt jou om de juiste informatie bij ons aan te leveren ter verantwoording. Op basis van je 

eindverantwoording beoordeelt het bestuur of de toegevoegde waarde ook daadwerkelijk is gerealiseerd en of je eventueel 

recht hebt op een resterende vergoeding. Uit de verantwoording kunnen we ook afleiden wat anderen van jullie aanpak 

kunnen leren en of financiële ondersteuning van een evenement in de toekomst (nog) noodzakelijk is. Dit in het verlengde 

van een ander doel van Limburg Athletics+ (LA+): zorgen voor gezonde begrotingen en voorkomen van afhankelijkheid van 

de bijdrage.  

 

INSTRUCTIE EINDVERANTWOORDING 

Hopelijk kijk je terug op een geslaagd evenement? Bedankt voor jouw bijdrage aan een sportief Limburg! 

 

Met het invullen van dit verantwoordingsformulier rond je jouw aanvraag af en kan het bestuur beoordelen of een (en zo ja, 

welke) resterende bijdrage van toepassing is. 

 

Vergeet niet de financiële eindbalans toe te voegen (algemene en gespecificeerde inkomsten én uitgaven) waaruit Limburg 

Athletics+ kan opmaken waaraan de verstrekte bijdrage is besteed. Aan de hand van die gegevens toetst Limburg Athletics+ 

(onder meer) of organisatoren op een verantwoorde wijze met de bijdrage zijn omgegaan en of ernaar is gestreefd 

onnodige kosten zoveel als mogelijk te beperken. Bijdragen kunnen (gedeeltelijk) worden teruggevraagd. 

 

Het ingevulde format verantwoordingsformulier dient uiterlijk 6 weken na afloop van je evenement ingestuurd te 

worden naar info@limburgathleticsplus.com.  

 

 

TEGENPRESTATIE BIJ COMMUNICATIE/MARKETING EVENEMENT 
Teneinde de ondersteuning en toegevoegde waarde van Limburg Athletics+ zichtbaar te maken, vragen wij alle 

organisatoren om via digitale en fysieke kanalen Limburg Athletics+ zichtbaar te maken.  

Dat draagt niet alleen bij aan de toekomst van ons ondersteuningsplatform in Limburg, maar geeft ook je evenement een 

professionele en provinciale uitstraling. 

 

Download het logo en de instructie voor het logogebruik via de website www.limburgathleticsplus.com onder het kopje 

‘Over Limburg Athletics+’. Wil je fysieke banners van LA+ ophangen? Stuur ons dan een mail via bovengenoemd mailadres. 

 

 

mailto:info@limburgathleticsplus.com
http://www.limburgathleticsplus.com/
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FORMULIER VOOR EINDVERANTWOORDING 
 

Naam evenement: 

 

Datum/periode evenement: 

 

Naam contactpersoon: 

 

Algemene indruk  

Geef een bondige algemene indruk van het evenement.  

 

 

 

 

 

Deelnemersaantallen evenement 

Vul de begrote én daadwerkelijke deelnemersaantallen in, indien mogelijk per subcategorie (* = niet verplicht).  

Totaal aantal (ingeschreven/verwachte) deelnemers (verplicht): ………….. 

Aantal deelnemers recreanten jeugd tot 12 jaar*: ………….. 

Aantal deelnemers recreanten jeugd 12 tot 18 jaar*: ………….. 

Aantal deelnemers recreanten volwassenen tot 50 jaar*: ………….. 

Aantal deelnemers recreanten volwassenen vanaf 50 jaar*: ………….. 

Aantal deelnemers bijzondere doelgroepen (bijv. Frame Runners)*: ………….. 

Aantal deelnemers wedstrijdatleten jeugd*: ………….. 

Aantal deelnemers wedstrijdatleten volwassenen*: ………….. 

 

Deelnemersaantallen eventuele voorbereiding op evenement 

Vul de begrote én daadwerkelijke deelnemersaantallen in, indien mogelijk per subcategorie (* = niet verplicht).  

Totaal aantal (ingeschreven/verwachte) deelnemers (verplicht): ………….. 

Aantal deelnemers recreanten jeugd tot 12 jaar*: ………….. 

Aantal deelnemers recreanten jeugd 12 tot 18 jaar*: ………….. 

Aantal deelnemers recreanten volwassenen tot 50 jaar*: ………….. 

Aantal deelnemers recreanten volwassenen vanaf 50 jaar*: ………….. 

Aantal deelnemers bijzondere doelgroepen (bijv. Frame Runners)*: ………….. 

Aantal deelnemers wedstrijdatleten jeugd*: ………….. 

Aantal deelnemers wedstrijdatleten volwassenen*: ………….. 
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Communicatie/marketing 

Voeg een of meerdere links (of afbeeldingen met bewijslast) toe met zichtbaarheid van logo/verwijzing naar LA+, die 

gebruikt mogen worden in de communicatie/marketing van Limburg Athletics+.  

 

 

 

 

 

Tips 

Welke verbeterpunten heb je ervaren met/voor je evenement, waar andere organisatoren iets aan kunnen hebben of van 

kunnen leren? (de input kan daadwerkelijk gebruikt worden om anderen te helpen; voeg toe als je hierin anoniem wilt 

blijven) 

 

 

 

 

 

Tops 

Welke hoogtepunten heb je ervaren met/voor je evenement qua organisatie, waar andere organisatoren iets aan kunnen 

hebben of van kunnen leren? (de input kan daadwerkelijk gebruikt worden om anderen te helpen; voeg toe als je hierin 

anoniem wilt blijven) 

 

 

 

 

 

Eindbalans financiën 

Voeg de financiële eindbalans (bijv. een Excel bestand) toe bij het insturen van dit formulier, voorzien van de algemene en 

gespecificeerde daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alles ingevuld? 

Stuur het ingevulde formulier uiterlijk 6 weken na afloop van je evenement naar info@limburgathleticsplus.com.  

Bedankt voor je moeite (en op naar een volgende editie?)! 

mailto:info@limburgathleticsplus.com
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