Vouchers - kom in beweging
Ontspannen en bewegen was nog nooit zo lastig als de afgelopen maanden. Door de Corona
maatregelen hebben veel mensen niet of minder kunnen sporten en bewegen.
Roerdalen in Beweging wil daarom initiatieven om weer in beweging te komen met een financiële
bijdrage ondersteunen. Hiervoor zijn 50 vouchers beschikbaar van € 750,-.
Meld je aan en reserveer daarmee een voucher om een bewegingsinitiatief te kunnen starten.
Voor wie is het bedoeld?
Voor verenigingen, stichtingen of burgers uit Roerdalen die een sport- of beweeg activiteit voor
minimaal 10 personen organiseren. Commerciële organisaties zijn uitgesloten van deelname.
Hoe werkt het?
• Meld je aan per mail: info@roerdaleninbeweging.nl met naam en contactgegevens van de
organisatie
• Er zijn 50 vouchers beschikbaar die op volgorde van aanmelding worden toegekend [op=op]
• Maximaal 1 voucher per activiteit
• Je krijgt een bevestiging – voucher – gestuurd en gaat een activiteit bedenken en organiseren
• Dien vervolgens je voorstel in met een berekening van de kosten. Eigen inzet telt mee (max.
€ 25,- per uur) en materiaalkosten mogen maximaal 50 % van de aanvraag bedragen.
• Het kernteam Roerdalen in Beweging controleert of de aanvraag voldoet en keert daarna
direct uit of geeft aan welke delen niet in aanmerking komen
• De bijdrage is maximaal € 750,- en geldt voor één aanvraag.
• Vouchers zijn geldig tot en met 31 juli 2023
Wat moet je ervoor doen?
• Een sport-of beweeg activiteit voor minimaal 10 personen organiseren
• Toon aan dat de activiteit start en heeft plaatsgevonden met publicaties van aankondiging,
foto’s of verslag
• Plaats een kort artikel in de dorpsbladen/RoerdalenNU, krant, website, Facebook of
dergelijke en stuur dit naar info@roerdaleninbeweging.nl als bevestiging en ter publicatie
door Roerdalen in Beweging. Benoem Roerdalen in Beweging in je bericht.
• Voor alle verenigingen, organisaties of burgers uit Roerdalen.
Voorbeelden:
• Een beweeg-clinic voor een groep of beweeg/sportlessen op de basisschool
• Aspirant sportleden die 3 maanden gratis deelnemen, voordat ze besluiten lid te worden
• Organisatie van een open dag ter kennismaking
• Een gezamenlijke activiteit van meerdere verenigingen [bijvoorbeeld tennis en voetbal of
boogschieten] (1 voucher).
• Nieuwe wandel- of fietsroutes in of vanuit Roerdalen en deze publiceren in RoerdalenNU en
vervolgens vrij beschikbaar stellen
• Zwemevenement
• Sportdag met diverse buiten en/of zaalsporten
• Etc.
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