Effectief Actief interventie beschrijving GB – bijlage Menukaart Sportimpuls 2013

Maak werk van bewegen

A) Kosten en uren
Hieronder het aantal uur dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de activiteiten voor de einddoelgroep. De rol van de professional
(trainer, begeleider, etc.) staat benoemd, net als of uren structureel (terugkomend) zijn, of eenmalig (opstartkosten). Uren voor de coördinator vallen onder
indirecte kosten.
Directe kosten: personeel
Uren benodigd voor lokale uitvoer (aanvrager)
Uren benodigd voor lokale uitvoer (aanvrager)
Uren benodigd voor lokale uitvoer (aanvrager)

Rol
Uitvoer (Beweegaanbieders)

Structureel
248 uur
uur
uur

Eenmalig
uur
uur
uur

Hieronder de reële kosten voor het benodigde materiaal voor de uitvoer van de interventie (direct) en alle kosten die verband houden met de organisatie,
begeleiding en coördinatie van de Sport- en beweegactiviteiten (indirect). Optie betekent dat dit onderdeel (mogelijk) niet noodzakelijk is (bijvoorbeeld als
materiaal al in eigen beheer is van de sportaanbieder is). Ook hier is onderscheid gemaakt tussen eenmalige en structurele kosten.
Directe kosten: materieel
Kosten voor materialen
Kosten voor de locatie (huur)
Indirecte kosten: organisatie
Advisering, coaching en monitoring door eigenaar
Deskundigheidsbevordering (training van uitvoerder, inclusief uren)
Aanpassingen aan de accommodatie
PR & Communicatie
Coördinatie

N.v.t. Optie Eenmalig
€ 4.200,€
N.v.t. Optie Eenmalig
€ 1.500,€
€
€
€
€
€
€

Structureel
€
€
Structureel
€ 0,€ 900,€ 0,€ 750,€ 900,€
€
€

Let op: kosten voor de uitvoer van de interventie die in deze bijlage niet zijn vermeld, al dan niet als optioneel, mogen NIET in rekening worden gebracht.
De hierboven genoemde kosten zijn de reële kosten voor de uitvoer van de interventie, de kosten gelden als richtlijnen, dat wil dus niet zeggen dat al
deze kosten vanuit de Sportimpuls middelen gefinancierd kunnen worden. Zie hiervoor de criteria en toelichting van ZonMw. De lokale invulling bepaald
in welke mate de interventiekosten worden overgenomen in de begroting van een Sportimpuls aanvraag.
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B) Toelichting op bovengenoemde kosten:
De bovengenoemde kosten zijn van toepassing op een jaarinterventie voor een gezamenlijke groep van 100 werknemers.
Personele kosten door beweegaanbieders per locatie per jaar per 100 medewerkers:
Lanceringsevent 4 uur x 8 pers. = 32 uur
12 maandelijkse evenementen 3 uur x 6 pers = 216 uur
Totaal 248 uur x 50 euro = 12.400 euro excl. btw en excl. reiskosten.
Als eenmalige directe kosten gelden voor de aanschaf van materialen (apparatuur, promotiemateriaal, documentatie, kleding) 4200 euro.
De kosten voor locatie zijn niet van toepassing, aangezien de interventies in company plaatsvinden. Deze ruimte wordt gefaciliteerd door de werkgever.
Optioneel kan WellVit PR & Promotie verzorgen, indien dit niet door de werkgever zelf gedaan wordt. Dit betreft de interne communicatie naar de groep van
100 medewerkers.
De indirecte kosten voor advisering, coaching en monitoring door de eigenaar bedragen 30 uur x 50 euro = 1500 euro. Hiervoor worden per interventie door
de eigenaar de voorbereiding, evaluatie en individuele opvolging van de deelnemers verzorgd.
De aanvullende kosten voor coördinatie van de interventie bedragen 18 uur x 50 euro = 900 euro
De kosten voor de materialen zijn voor rekening van WellVit en derhalve als eenmalig opgenomen, aangezien deze voor meerdere interventies gebruikt
kunnen worden.
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