
 

Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk 

Let’s Move! 

Regeling ‘Let’s Move, onderdeel van Let’s Go’ 

In het kort: in 2022 is er een geld beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen partijen een 

verzoek doen, mits 50% van dit bedrag wordt ingezet om jongeren te bereiken en te laten 

bewegen.  

Wist je dat maar liefst 41% van de jongeren in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk minder is 

gaan bewegen sinds de corona?! Meer jongeren in beweging, dat is dan ook ons doel. 

Vooral tijdens deze lange coronapandemie, gaan wij ons extra focussen op jongeren. En die 

kans is er ook! In 2022 start ‘Let’s Move in Bodegraven-Reeuwijk! Een extra tool voor alle 

inwoners en partijen om mooie (beweeg)activiteiten te kunnen neerzetten voor onze 

jongeren. Op deze manier hopen we jongeren (weer) meer te laten bewegen, jongeren 

elkaar te kunnen ontmoeten en kennis kunnen maken met verschillende beweegactiviteiten. 

Met name sport- en wijkverenigingen en stichtingen met creatieve ideeën worden 

opgeroepen om een aanvraag te doen. De aanvrager hoeft dus geen beweegaanbieder te 

zijn, als de basis maar bij het creëren van beweegaanbod voor jongeren ligt. Een aanvraag 

kan worden gedaan voor een incidentele activiteit, maar ook voor een structurele 

beweegstimulering voor jongeren. Denk daarbij aan een springkussenfestijn in de wijk tot 

extra trainingsgroepen bij sportverengingen en sportscholen!  

1. Wie kan aanvragen? 
Elke organisatie en inwoner die het voortouw neemt om jongeren te bereiken door 

sport en bewegen in te zetten, kan een bijdrage aanvragen. Hierbij gaat het om zowel 

incidentele bijdragen, als om structurele financiering. 

2. Aanvraagtermijn 

Vanaf 1 maart 2022 kan er een aanvraag worden ingediend. Het termijn stopt eerder 

als het maximum bedrag behaald is.  

 

3. Verdelingswijze 

 Aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst 

 Aanvragen worden door de buurtsportcoaches van Sport en Welzijn beoordeeld 

aan de hand van criteria 

 

4. Na goedkeuring 

 Bij goedkeuring ontvangt de aanvrager een bevestiging via de mail 

 Wij streven er naar om het toegekende bedrag zo snel mogelijk over te maken 

  



 

Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk 

Voorwaarden voor de aanvraag 

 De subsidie is bedoelt voor activiteiten die bijdragen aan het in beweging krijgen 

van jongeren tussen de 12 en 21 jaar uit Bodegraven-Reeuwijk  

 Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze is ingediend via het 

digitale aanvraagformulier, inclusief een begroting. Het digitale formulier is te 

vinden op www.senw-br.nl/letsmove  

 Van het totale bedrag dient minimaal 50% daadwerkelijk te worden ingezet op de 

uitvoering van de beweegactiviteit(en) 

 Een organisatie of vereniging mag bij meerdere initiatieven betrokken zijn, maar 

kan als aanvrager slechts één initiatief indienen  

 Het project wordt uitgevoerd binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.  

 Bij de aanvragen wordt er gekeken welk bedrag hier voor passend is 

 Een deel van het totale bedrag dient wel te worden ingezet op de uitvoering van 

de beweegactiviteit, maar er is ook ruimte voor andere organisatorische zaken. 

Denk hierbij aan promotie of de huur van een pand. Wel dient de hoofdactiviteit 

een beweegvorm te zijn 

 De aanvrager hoeft geen beweegaanbieder zijn, als de basis maar bij het creëren 

van beweegaanbod voor jongeren ligt 

 De aanvrager stort het geld terug als blijkt dat de activiteit niet kan worden 

uitgevoerd. 

Verplichtingen van de ontvanger 

 Het op de hoogte houden van de voortgang van het project, en in het bijzonder de 

datum of data van de uitvoering(en)  

 Het opstellen van een bericht voor communicatie doeleinden (inclusief één of 

meer foto’s) 

 Indien het toegewezen bedrag niet volledig gebruikt is of indien het project niet of 

gedeeltelijk is doorgegaan, kan het budget worden teruggevorderd 

 Dient aan het einde van het project een eindverantwoording in 

Afwijzingsgronden 

 Deze regeling kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd 

 De aanvraag is niet ingediend via leefstijl@senw-br.nl 

 Het bijbehorende aanvraagformulier ontbreekt of is niet volledig 

 Het project valt niet in de doelgroep jongeren (21 t/m 21 jaar) 

 Begroting ontbreekt 
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