
 

 

STIMULERINGSFONDS 
Ronde 1 Initiatieven  
 

De SNDR heeft besloten de eerste ronde voor initiatieven die zich richten op:  

I. Initiatieven met als doel het verhogen van het aantal bezoekers van de banen 

II. Initiatieven met als doel het verhogen van het aantal (online) betrokken personen bij de draf- 

en rensport 

III. Initiatieven met als doel het ontwikkelen van economisch zelfstandige banen  

Het bestuur van de SNDR zal hierover een bestuursbesluit publiceren waarin vermeld staat:  

I. De omschrijving van het thema  

II. De aan te leveren informatie in de aanvraag 

III. Waar en op welke wijze de aanvraag in te dienen is 

IV. De openings- en sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen 

V. De datum van het bestuur overleg waarin de aanvragen ten eerste beoordeeld worden 

VI. De datum waarvoor de aanvrager geïnformeerd wordt over de eerste beoordeling van de 

aanvraag 

Bestuursbesluit 
 

I: Initiatieven met als doel het verhogen van het aantal bezoekers van de banen 
Thema:  

Het verhogen van het aantal bezoekers van de banen op koersdagen. Hierbij onderscheiden wij vier 

doelgroepen ten behoeve van de initiatieven.  

- Huidige bezoekers (het verhogen van het aantal koersdag bezoeken van de huidige vaste 

bezoekers) 

- Latente bezoekers (het terugkeren van vroegere bezoekers) 

- Nieuwe bezoekers (bezoekers die voor het eerst een draf- of renbaan bezoeken) 

- Terugkerende nieuwe of latente bezoekers (niet slechts éénmalig bezoek maar terugkerende 

bezoekers na een hernieuwde of eerste kennismaking.  

Informatie eisen ten behoeve van de aanvraag:  

- Uitgebreide omschrijving van het initiatief 

- plan van aanpak of stappenplan 

- gedetailleerde omschrijving van de gewenste financiering 

- gespecificeerde kostenoverzicht 

- indien van toepassing financieringsplan van externe 

- omschrijving van feitelijke en meetbare doel van het initiatief 



 

 

- omschrijving van de wijze waarop de metingen worden uitgevoerd en inzichtelijk worden 

gemaakt.  

Indien procedure: De aanvraag, het begeleidend schrijven en overige stukken kunnen worden 

gemaild naar stimuleringsfonds@ndr.nl  

Openings- en sluitingsdatum: De openingsdatum is 14 november 2022 de sluitingsdatum is 6 

december 2022.  

Datum beoordeling: op 20 december 

Datum terugkoppeling: voor 6 januari 

 

II: Initiatieven met als doel het verhogen van het aantal (online) betrokken 

personen bij de draf- en rensport. 
Thema:  

Het verhogen van het aantal (online) betrokken personen bij de draf- en rensport.  

Hierbij zijn belangrijke elementen:  

- De mate van interactie tussen de (online) personen 

- De mate waarin er sprake is van onderscheidende individuele gebruikers 

- De mate waarin er direct marketing kan worden uitgevoerd  

Informatie eisen ten behoeve van de aanvraag:  

- Uitgebreide omschrijving van het initiatief 

- plan van aanpak of stappenplan 

- gedetailleerde omschrijving van de gewenste financiering 

- gespecificeerde kostenoverzicht 

- indien van toepassing financieringsplan van externe 

- omschrijving van feitelijke en meetbare doel van het initiatief 

- omschrijving van de wijze waarop de metingen worden uitgevoerd en inzichtelijk worden 

gemaakt.  

Indien procedure: De aanvraag, het begeleidend schrijven en overige stukken kunnen worden 

gemaild naar stimuleringsfonds@ndr.nl  

Openings- en sluitingsdatum: De openingsdatum is 14 november 2022 de sluitingsdatum is 6 

december 2022.  

Datum beoordeling: op 20 december 

Datum terugkoppeling: voor 6 januari 
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III: Initiatieven met als doel het ontwikkelen van economisch zelfstandige banen 
Thema:  

Het ontwikkelen van economisch zelfstandige banen. Met het de teruglopende afdracht van de 

wedomzet dienen de banen een financieel model te ontwikkelen waarmee zijn hun exploitatie 

rendabel kunnen maken.  

Hierbij zijn belangrijke elementen: 

- Initiatieven welke door flexibele inzet/ verplaatsbaarheid niet gebonden zijn aan 1 baan  

- Initiatieven welke bijdragen aan de inkomsten van meerdere banen en de sector in het 

algemeen   

Informatie eisen ten behoeve van de aanvraag:  

- Uitgebreide omschrijving van het initiatief 

- plan van aanpak of stappenplan 

- gedetailleerde omschrijving van de gewenste financiering 

- gespecificeerde kostenoverzicht 

- indien van toepassing financieringsplan van externe 

- omschrijving van feitelijke en meetbare doel van het initiatief 

- omschrijving van de wijze waarop de metingen worden uitgevoerd en inzichtelijk worden 

gemaakt.  

Indien procedure: De aanvraag, het begeleidend schrijven en overige stukken kunnen worden 

gemaild naar stimuleringsfonds@ndr.nl  

Openings- en sluitingsdatum: De openingsdatum is 14 november 2022 de sluitingsdatum is 6 

december 2022.  

Datum beoordeling: op 20 december 

Datum terugkoppeling: voor 6 januari 
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