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Indienen nieuw initiatief 
Diverse samenwerkingspartners hebben initiatieven ontwikkeld en ingediend, waarvan er verschillende 
onderdeel uitmaken van het lokaal akkoord ‘Een Kerngezond Dalfsen’ en de komende periode worden 
uitgevoerd. Het lokaal akkoord is een groeiend document, waarvoor de gemeente Dalfsen bij het rijk de 
komende jaren jaarlijks een uitvoeringsbudget van € 40.000 kunnen aanvragen. Hiervan is € 20.000 
beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan doelen op het gebied van sport en bewegen en € 20.000 voor 
initiatieven die een bijdrage leveren aan de thema’s roken, alcohol en gezond gewicht. Er is ruimte voor 
aanvragen om de huidige initiatieven verder uit te breiden (bijv. naar andere kernen) of voor nieuwe 
initiatieven! Heeft u een goed idee passend bij het lokaal akkoord ‘Een Kerngezond Dalfsen’ dan nodigen wij u 
van harte uit om deze in te dienen. Hieronder treft u de voorwaarden en het invulformulier aan. 

 
Voorwaarden 
De voorwaarden zijn: 

1. Het initiatief moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen binnen het akkoord; 
2. Er moet sprake zijn van samenwerking met minimaal 1 andere lokale organisatie; 
3. Er moet een kartrekker zijn; 
4. Financiën moeten realistisch zijn en er moet sprake zijn van cofinanciering (niet per sé geld, kan ook 

de inzet van mensen, accommodatie of kennis zijn). 
 

Invullen onderstaand formulier 
We vragen onderstaand formulier verder in te vullen. We begrijpen dat het lastig is om een inschatting te maken 
van de kosten, maar voor het wel/niet opnemen in het akkoord is het wel van belang om een beeld te hebben 
van de verwachte benodigde financiële middelen. Als u in aanmerking wilt komen voor een bijdrage, moet u het 
formulier invullen en indienen door dit te mailen aan kerngezond@dalfsen.nl. Op basis van het ingevulde 
formulier gaat de begeleidingsgroep het idee toetsen en wordt besloten of en zo ja met welk bedrag het 
initiatief wordt opgenomen in het lokaal akkoord. 

 

Invulformulier 
1.  Wat is de naam van uw initiatief? 

 

2.  Aan welke thema’s wordt een bijdrage geleverd? 
 Kerngezonde inwoners 
☐ Gezond gewicht 
☐ Alcohol & middelengebruik 
☐ Roken 
☐ Sport & bewegen 

 Kerngezonde samenwerkingspartners 

☐ Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal (organisatie en financiën op orde) en toekomstbestendig. 

☐ Samenwerking tussen diverse partners als sport- en beweegaanbieders, onderwijs-, welzijns- en zorginstellingen 
en bedrijfsleven wordt uitgebreid. 

☐ Sport- en beweegaanbieders beschikken over voldoende en goed opgeleid kader. 

☐ Lokale organisaties worden geïnspireerd omtrent vitaliteit op de werkvloer.  

☐ Kinderopvang, scholen en sportaccommodaties creëren een gezonde omgeving, zodat bewust en onbewust een 
gezonde leefstijl wordt gestimuleerd. 

☐ Wij dragen op een andere manier bij aan Kerngezonde Samenwerkingspartners, namelijk: …………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  In welke kernen wordt het initiatief uitgevoerd? 
☐ Dalfsen 

☐ Nieuwleusen 

☐ Lemelerveld 
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☐ Hoonhorst 

☐ Oudleusen 

4.  Korte omschrijving van het initiatief(bij voorkeur 75 - 100 woorden)? 
Hoe gaat u dit doel bereiken? Welke activiteit(en) gaat u uitvoeren? Voor welke doelgroepen? 

 

5.  Wie is/zijn de kartrekkers van het project? 
Deze organisatie(s) heeft/hebben als taak om ervoor te zorgen dat het initiatief ook 
daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Deze organisatie(s) zorgt/zorgen ervoor dat er goed 
wordt overlegd/gecommuniceerd met alle samenwerkingspartners en zijn contactpersoon voor 
de begeleidingsgroep. Zij houden de begeleidingsgroep op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

Organisatienaam Contactpersoon E-mailadres Rol (naast kartrekker) 
 

6.  Welke samenwerkingspartners zijn nog meer betrokken bij het project? 

Organisatienaam Contactpersoon E-mailadres Rol 
    

    

    

    

    

    
7.  Begroting 

We willen u vragen om hieronder aan te geven wat de verwachte kosten en inkomsten (o.a. 
cofinanciering) zijn 

De verwachte kosten 
(loonkosten/inzet/tijd, materiaal, 
accommodatie etc.) 

De verwachte inkomsten 
(eigen bijdrage deelnemers, cofinanciering, 
bijdrage sportaanbieder, loonkosten etc.) 

Wat € Wat € 
    
    
    
    
    

8.  Borging 
Uw aanvraag betreft het jaar 2022. Kan het initiatief ook in de daaropvolgende jaren plaats 
blijven vinden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, moeten er aanpassingen worden gedaan? 

 

9.  Eventuele opmerkingen/toelichtingen 
 
 
 


