Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere
Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties
Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere
voor een combinatiefuncties. Met dit format kunt u als aanvragende organisatie uw plan voor
de inzet van een combinatiefunctionaris beschrijven. Als u meerdere combinatiefuncties wilt
aanvragen, dient u voor elke functie een formulier in te vullen.
Hoe werkt het invullen van deze aanvraag?
U kunt de aanvraag digitaal invullen. Een papieren aanvraagformulier is op verzoek
verkrijgbaar.
In het bestand zijn verschillende kleuren tekst weergegeven: zwart, rood en blauw.
-

De rode tekst is een aanpastekst. U moet deze tekst aanpassen of invullen zodat deze klopt
voor uw situatie;

-

De zwarte tekst is definitieve tekst, hier hoeft niets aan veranderd te worden;

-

De blauwe tekst is de hulptekst en geeft aanwijzingen over het invullen van de rode tekst.

Op de website www.almere.nl/combinatiefuncties vindt u informatie die van pas kan komen bij
het invullen van de aanvraag.
Indienen Subsidieaanvraag
Verstuur de aanvraag per post naar:
Gemeente Almere
DMO, Combinatiefuncties
Postbus 200,
1300 AE Almere.
Graag ook per mail naar: combinatiefuncties@almere.nl.
Het betreft een aanvraag voor een incidentele subsidie. De uiterste inleverdatum is 15 juli
2009. De aanvragen die dan binnen zijn, worden als eerste beoordeeld.
Verder is het mogelijk om na 15 juli nog aanvragen in te dienen voor 2009. Deze kunnen voor
honorering in aanmerking komen als nog niet alle fte combinatiefuncties voor 2009 bij de
eerste ronde ingevuld zijn.
De aanvragen voor 2010 moeten uiterlijk 1 oktober 2009 bij de gemeente zijn ingediend.
Succes!
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1. Betrokken organisaties
1.1 Aanvragende organisatie
Vul hier alleen het deel in dat voor uw organisatie geldt. Bijvoorbeeld: is uw organisatie een
onderwijsinstelling, dan vult u alleen de gegevens in die gevraagd worden in het blok
onderwijsinstelling.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sportorganisatie
Naam:
Adres:
Sportpark (indien van toepassing):
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Email:
Samenstelling bestuur
Namen en functies.
Organisatiestructuur
Organogram invoegen, evt. met toelichting.
Visie en doelstellingen
Onze sportorganisatie is gericht op topsport/breedtesport/zowel topsport als breedtesport.
Doorstrepen of verwijderen wat niet van toepassing is.
De organisatie heeft de volgende visie en doelstellingen:
Korte beschrijving van visie / missie en te bereiken doelstellingen van de sportorganisatie.
Ledenbestand
Per 1-1-2009 ... leden, waarvan ... jeugdleden (t/m 16 jaar).
Sportbond
De sportorganisatie is aangesloten bij
Sportbond, NOC*NSF of NKS.
Programmering/aanbod
Omschrijf de huidige programmering of het aanbod.
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Aantal teams (verdeeld in jeugd en volwassenen), aantal trainingen per week. Op welk niveau wordt
er gespeeld? Welke aanvullende (maatschappelijke) activiteiten worden er al door de vereniging
georganiseerd? Worden er activiteiten voor speciale doelgroepen georganiseerd door de vereniging?
Vrijwilligers
Aantal structurele vrijwilligers: ...
Aantal incidentele vrijwilligers: ...
Wel/niet op zoek naar vrijwilligers.
Bestaande samenwerkingsrelaties
Met welke partijen wordt nu al samengewerkt en wat wordt daarmee uitgevoerd(uitgevoerd is een
beetje raar woord? Met welke (gemeentelijke, provinciale) programma’s draait u nu mee? Bijv: SOK,
Kies voor Hart en Sport, BOS-impuls, WhozNext (voor jongeren binnen een vereniging),
verenigingsondersteuning of landelijke ondersteunings- of subsidieregelingen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwijsinstelling
-Gegevens
Naam:
Adres:
Rekeningnummer:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Email:
Betrokken scholen
Voor welke school/scholen is de combinatiefunctie bedoeld?
Naam:
Adres:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Email:
Naam:
Adres:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Email:
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Per school invullen:
•

De school doet mee met de volgende sportstimuleringsprogramma’s van de gemeente
Almere: SOK / Kies voor hart en Sport / BOS-impuls / overig / geen.

•

De school maakt wel/niet onderdeel uit van een brede school volgens de definitie van de
gemeente Almere.

•

De school is wel/niet een sportactieve school.

•

Overige mogelijk relevante informatie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Cultuurinstelling
- Gegevens
Naam:
Adres:
Rekeningnummer:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Email:
Visie en doelstellingen
De cultuurinstelling heeft de volgende visie en doelstellingen:
Korte beschrijving van visie / missie en te bereiken doelstellingen.
Programmering/aanbod
Omschrijf de huidige programmering of het aanbod voor de jeugd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Overige instellingen
- Gegevens
Naam:
Adres:
Rekeningnummer:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Email:
Samenstelling bestuur
Namen en functies.
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Visie en doelstellingen
De instelling heeft de volgende visie en doelstellingen:
Korte beschrijving van visie / missie en te bereiken doelstellingen.
Programmering/aanbod
Omschrijf de huidige programmering of het aanbod voor de jeugd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 Organisatie waarmee wordt samengewerkt bij het inzetten van de
combinatiefunctionaris
Gegevens
Naam:
Adres:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Email:
Meerdere organisaties mogelijk; in dat geval van elke organisatie de gegevens invullen.
Gegevens
Naam:
Adres:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Email:
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2 Doelstellingen en resultaten
Met het aanstellen van een combinatiefunctionaris streven de samenwerkende partijen een bepaald doel
na. De doelstellingen van het rijk/de gemeente en de samenwerkende partijen dienen uiteraard op
elkaar aan te sluiten. De globale doelstellingen van rijk en gemeente zijn:
•

Meer brede scholen realiseren (in primair en voortgezet onderwijs).

•

Versterken brede scholen (en dagarrangementen).

•

Sportverenigingen versterken.

•

Sportverenigingen stimuleren een aanbod voor scholen, naschoolse activiteiten, in de wijk en/of
voor specifieke doelgroepen te ontwikkelen.

•

Laagdrempelige sportmogelijkheden voor kinderen en jongeren in de wijk realiseren.

•

Kennismaking met en actieve beoefening van kunst en cultuur bevorderen, op en rond scholen.

•

Uitbreiden van het aanbod buitenschoolse sport- en cultuuractiviteiten bij de scholen voortgezet
onderwijs.

•

Kinderen en jongeren de kans geven hun talenten (op sport- of cultureel gebied) te ontdekken en te
benutten.

2.1 Doel combinatiefunctie
Geef hier aan welk doel voor u van toepassing is. U kunt ook zelf het doel van de door u
aangevraagde combinatiefunctie benoemen.
De samenwerkende partijen streven met de combinatiefunctie het volgende doel na:
•

De brede school wordt versterkt.

•

Er wordt een samenwerkingsverband tussen sport- of cultuurorganisatie en
onderwijsinstelling opgezet dat resulteert in het vergroten van het sport- of cultuuraanbod
voor de leerlingen.

•

De sport- of cultuurorganisatie is beter in staat haar maatschappelijke rol uit te voeren.

•

De sportorganisatie is dusdanig sterk dat zij naast het bedienen van haar eigen leden ook
sportactiviteiten voor scholen, naschoolse opvang, de wijk en/of specifieke doelgroepen kan
verzorgen.

•

De onderwijsinstelling breidt haar sport- en cultuuraanbod uit (ook naschools).

•

Zelf invullen.

2.2 Resultaten
Hieronder zijn een aantal resultaten omschreven. Selecteer het resultaat dat uw organisatie wil
bereiken met het inzetten van de combinatiefunctie, en/of formuleer de resultaten en de activiteiten die
u voor ogen heeft.
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•

De brede school is versterkt: er is voldoende capaciteit om de bredeschooltaken uit te
voeren.

Vul hier uw plan in: hoe gaat u dit resultaat bereiken?
•

Er worden meer kinderen bereikt met dagarrangementen.

Vul hier uw plan in: hoe gaat u dit resultaat bereiken?
•

Door de samenwerking tussen sport- of cultuurorganisatie en onderwijsinstelling is het
sport- of cultuuraanbod voor kinderen en jongeren uitgebreid.

Vul hier uw plan in: hoe gaat u dit resultaat bereiken? De volgende gegevens moeten daarbij in ieder
geval aan bod komen:
De sport- cultuurorganisatie organiseert …activiteiten binnen de school/scholen per
week/maand/trimester/schooljaar. Hiermee worden … leerlingen bereikt.
Het aanbod aan de school/scholen bestaat uit:
Benoem hier uw activiteiten.
•

De sport- of cultuur organisatie is beter in staat haar maatschappelijke rol uit te voeren.

Vul hier uw plan in: hoe gaat u dit resultaat bereiken? De volgende gegevens moeten daarbij in ieder
geval aan bod komen:
De sport- of cultuurorganisatie organiseert minimaal …activiteiten in de wijk/voor te
omschrijven specifieke doelgroep per week/maand/trimester/schooljaar. Hiermee worden
minimaal … kinderen en/of jongeren bereikt.
Het aanbod bestaat uit:
Benoem hier uw activiteiten.
De organisatie kan … (maatschappelijke) stageplaatsen aanbieden.
•

De sportvereniging is sterk.

Vul hier uw plan in: hoe gaat u dit resultaat bereiken? De volgende gegevens kunnen daarbij aan de
orde komen:
Verbetering kwaliteit trainers en het formuleren van beleid voor de organisatie, zoals
sponsorbeleid, jeugdbeleid, vrijwilligersbeleid, doelgroepenbeleid.
•

Kinderen met talent (op sport- of cultuurgebied) worden eerder herkend en krijgen de
gelegenheid dit talent optimaal te ontwikkelen.

Vul hier uw plan in: hoe gaat u dit resultaat bereiken?
•

Zelf invullen.
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2.3 Bereiken van resultaten
Selecteer taken die van toepassing op de functionaris zijn en vul dit aan met eigen taken. Bij een
combinatie met een bestaande functie die niet onder de Impuls valt, vult u alleen de taken in van het
deel waarvoor u deze subsidie aanvraagt. U kunt (delen van) de rolbeschrijvingen gebruiken uit de
eindrapportage van de Taskforce Combinatiefuncties Aan het werk met combinatiefuncties, bijlage G.
Om de gewenste resultaten te bereiken voert de combinatiefunctionaris de volgende taken uit:
•

Algehele coördinatie van samenwerkende partners binnen de brede school;
vertegenwoordiging brede school naar externe partijen.

•

Ontwikkelen en organiseren van een activiteitenaanbod (onder-, tussen- en/of naschools).

•

Ondersteunen van trainers en/of leraren/docenten voor, tijdens en na activiteiten.

•

Meedenken over leer-, opvoedings- en ontwikkeldoelen.

•

Verrichten van administratieve en ondersteunende werkzaamheden.

•

Communiceren met leerlingen en ouders.

•

Op pedagogisch niveau communiceren met en begeleiden van kinderen.

•

Stimuleren van deelnemers om zich aan te sluiten bij een passende sport- /
cultuurorganisatie.

•

Werven en aansturen van vrijwilligers en stagiaires.

•

Zelfstandig verzorgen van sporttrainingen.

•

Zelfstandig uitvoeren van een structureel naschools sportaanbod.

•

Verzorgen en coördineren van sportaanbod op één of meerdere sportverenigingen.

•

Ontwikkelen van brede plannen en programma’s ter bevordering van de deelname van
leerlingen aan activiteiten op gebieden van onderwijs, sport en cultuur.

•

Ontwikkelen en professionaliseren van de organisatie en bedrijfsvoering van de instellingen
(bijv. algemeen beleid, sponsorbeleid, vrijwilligersbeleid, jeugdbeleid).

•

Zelf invullen.
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3. Combinatiefunctionaris
3.1 Functieomschrijving
Omschrijf de functie van de combinatiefunctionaris.
Bij de aanvragende organisatie
Aantal uren per week: ...
Benodigde opleiding, kwaliteiten en werkervaring: ...
Functieniveau: ...
Bij de organisatie waarmee wordt samengewerkt
Aantal uren per week: ...
Benodigde opleiding, kwaliteiten en werkervaring: ...
Functieniveau: ...
3.2 Ingangsdatum aanstelling
Wat is de gewenste ingangsdatum van de aanstelling combinatiefunctie? ...
3.3 Periode
Voor welke periode vraagt u de subsidie aan?
Ingangsdatum: ...
Einddatum: ...
3.4 Kandidaat
Heeft u al een geschikte kandidaat? ...
Zo nee, hoe denkt u de combinatiefunctionaris te gaan werven? ...
Wilt u ondersteuning bij het werven van kandidaten? ...
3.5 Werkgebied
In welke buurt/wijk/stadsdeel is de combinatiefunctionaris actief? ...
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4 Begroting
Voeg uw begroting als bijlage bij. Geef duidelijk aan welk bedrag aan subsidie aangevraagd wordt.
Gevraagd subsidiebedrag: € ...

5 Samenwerkingsovereenkomst
Voeg een door beide partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst toe. U kunt hiervoor gebruik
maken van het bij de gemeente verkrijgbare model (waar??(op basis van een voorbeeld uit Aan het
Werk).

6 Ondertekening
Datum: ...
Handtekening indiener aanvraag:

..................................................
Naam: ...
Functie: ...
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