Samen sporten bij de atletiekvereniging
Frame Running Kids
Wat is er nodig om te zorgen dat kinderen met en zonder een beperking elkaar vanzelfsprekend ontmoeten op
jullie vereniging en zoveel mogelijk samen of gelijktijdig sporten? Bij elke atletiekvereniging zijn weer andere
factoren die zorgen dat kinderen met en zonder handicap elkaar nog niet regelmatig ontmoeten. Trainen de
kinderen tegelijk met leeftijdgenoten? Welke onderdelen van de training kunnen jullie gezamenlijk doen?
Kunnen alle kinderen meedoen met het jaarlijkse kamp en de gezellige activiteiten in het clubhuis? Kunnen alle
kinderen lekker rondbanjeren in en rond het clubhuis zonder hulp van volwassenen? Is er genoeg kennis bij
trainers en vrijwilligers?
Het kan natuurlijk zo zijn dat veel activiteiten op jullie vereniging al gezamenlijk plaatsvinden. Als jullie toch nog
drempels tegenkomen waardoor kinderen niet voluit mee kunnen doen, dan kunnen jullie daarvoor ook een
aanvraag indienen. Ook is het mogelijk om een aanvraag in te dienen als onderdeel van een groter projectplan.
Het gehandicapte Kind kan dan een onderdeel van dat plan financieren, mits dat bijdraagt aan het samen sporten
en ontmoeten op jullie club.
Mogelijke projecten
Projecten om ieder kind met en zonder beperking mee te laten doen op jullie vereniging kunnen betrekking
hebben op scholing van vrijwilligers en trainers, het aanpassen van de fysieke en sociale toegankelijkheid van het
clubhuis of de ontwikkeling en uitvoering van een inclusief activiteitenplan gedurende het seizoen. Ook is het
mogelijk om als onderdeel van het projectplan een adviseur in te schakelen die jullie vereniging kan
ondersteunen. Kijk ook eens op de website van het Gehandicapte Kind onder ‘Nieuws & verhalen’ en selecteer
‘Sporten’. Het verhaal van AV Triathlon geeft een
goed voorbeeld hoe iedereen mee kan doen op de
atletiekvereniging. Ook in het verhaal van Fleur die
zich een echt atletiekmeisje voelt, wordt er
gesproken over hoe zij het meedoen en erbij horen
op de atletiekvereniging ervaart.
Waar zijn we naar op zoek?
• Doel van het project is dat kinderen met een
beperking
regelmatig
samen
met
leeftijdsgenootjes kunnen sporten en/of op de vereniging actief zijn. Hoe dit doel bereikt kan worden, kan
per vereniging verschillen zoals op de vorige pagina is uitgelegd.
• Het plan gaat over nieuwe activiteiten die de club wil realiseren en die minimaal 3 maanden na het indienen
van de aanvraag starten.
• Alleen rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen.
Hoe werkt het?
1. Beschrijf jullie projectidee, einddoel en verwachte resultaten.
2. Doe de Quickscan op www.gehandicaptekind.nl/gift-aanvragen om te kijken of het idee kans maakt op een
gift van ons.
3. Op www.gehandicaptekind.nl/gift-aanvragen staat ook een link naar het vooraanvraagformulier. Daar maak
je een account aan en kunnen jullie bij stap 3 van het vooraanvraagformulier het projectidee indienen.
4. Hebben jullie naast het idee al een volledig projectplan en begroting uitgewerkt, dan kunnen jullie deze,
naast het uitvoeren van stap 3, sturen naar aanvraag@gehandicaptekind.nl.
5. Binnen twee à drie weken na indienen horen jullie of jullie idee kans maakt op een bijdrage. In dat geval
vragen we jullie om het volledige plan in te dienen.
6. Binnen twee maanden na de sluitingsdatum (14 december 2021) horen jullie of jullie een bijdrage voor het
plan ontvangen. De maximale bijdrage is 5.000 euro.

