
 Versie 20160810 

Voorwaarden voor het stimuleringsbudget voor gezonde initiatieven in uw wijk! 
 
Om een bijdrage van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG-)Zaanstad te krijgen voor uw 
gezonde initiatief moet worden voldaan aan onderstaande voorwaarden. 

Voorwaarden toekenning stimuleringsbudget: 

- Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. 

- Het initiatief heeft een sluitende begroting, waaruit duidelijk wordt waaraan het 

aangevraagde budget specifiek zal worden besteed. 

- Het gevraagde budget staat in verhouding tot het bereik van het initiatief. 

- Initiatiefnemers hebben zelf regie over te organiseren activiteit(en). 

- Het initiatief is gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl  bij kinderen en sluit 

aan op de thema’s van JOGG-Zaanstad: water drinken, gratis bewegen, gezond 

trakteren, groente en fruit eten. 

- Het betreft een lokaal initiatief in de Zaanse wijk. 

- Het initiatief sluit aan op de gezondheidssituatie van de wijk. 

- Het initiatief sluit aan op de ruimtelijke/fysieke situatie in de wijk. 

- Het initiatief sluit aan op de behoefte van de wijkbewoners. 

- Het initiatief stimuleert ouderbetrokkenheid tijdens de activiteiten. 

- Tijdens het evenement is alleen gezonde voeding beschikbaar en wordt water 

gedronken. 

- Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project of activiteit is geen garantie. 

- Bij toekenning kan de beoordelingscommissie aanvullende eisen stellen of afwijken 

van deze voorwaarden. 

- Monitoringsgegevens worden na afloop van de activiteit aangeleverd bij de 

beoordelingscommissie. Hierbij wordt gevraagd naar informatie over:  

o Aantal deelnemende kinderen 

o Beschrijving van de deelnemende groep 

o Uit welke postcodegebieden (4 cijfers) komen de kinderen 

o Welke partners zijn betrokken bij het organiseren van de activiteit? 

- Getrapte financiering: 50% vooraf, 50% achteraf na aanleveren van de 

monitoringsgegevens. 

 

Beoordelingscommissie:  

De beoordelingscommissie behandelt de aanvraag en besluit uiteindelijk welke initiatieven 

wel/niet zullen worden gesteund met budget. Deze commissie bestaat uit: 

- JOGG-regisseur Christine Eggenkamp 

- JOGG Clustercoördinator Wijkaanpak Tom Moons, Gemeente Zaanstad 

- Wijkmanager van de betreffende wijk(en) 

 


