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Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag voor de Charity 
Run, onderdeel van de 4 Mijl van Groningen  
 

 
1. Het project/ organisatie dat gekozen wordt moet inhoudelijk gaan over het welzijn van/ voor de 

mens en zou (in)direct een relatie moeten hebben met de 4 Mijl van Groningen. Dus bijvoorbeeld 
(breedte) sport en gezondheid. 

2. Wij ondersteunen alleen projecten in Nederland, bij voorkeur in de drie noordelijke provincies. Dat 
betekent dat de projecten in Nederland moeten worden georganiseerd en dat de ondersteuning 
wordt aangevraagd door een organisatie die in Nederland gevestigd is. 

3. De voorkeur gaat uit naar een concreet structureel project, dat volledig gefinancierd kan worden 
door de opbrengst van de 4 Mijl.  

4. Een aanvraag moet bestaan uit een Plan van Aanpak met in ieder geval de volgende onderdelen: 
- Heldere omschrijving van de organisatie en de organisatiestructuur 
- Het doel/ onderzoek duidelijk omschrijven 
- Een beschrijving van ideeën/ acties, op welke manier de aanvragende organisatie, 

denkt extra gelden te genereren met acties/ activiteiten door mee te liften op de 4 Mijl 
(bv door middel van inzet van ambassadeurs, extra inzamelacties, verkoop producten 
etc.) Hoeveel mankracht en middelen zijn beschikbaar? 

- Financieel overzicht hoe de gelden besteed worden 
- Aangeven of er externe financiële bronnen zijn 

5. Wij ondersteunen geen wensen van individuen die voor zichzelf iets willen waarmaken 
6. Wij ondersteunen geen initiatieven met een overwegend commercieel karakter 
7. Wij ondersteunen geen verzoeken met uitsluitend politieke of religieuze doelstellingen 
8. Wij ondersteunen geen feesten en jubilea. 
9. Een organisatie kan jaarlijks opnieuw een aanvraag indienen. 

 
Wegingsfactoren 
 
Onderstaande onderdelen worden op een schaal van 1 tot en met 5 beoordeeld en vermenigvuldigd met 
onderstaande wegingsfactor. Uiteindelijk komt daar een totaalscore uit. De beste vijf worden uitgenodigd 
om in een gesprek e.e.a. toe te lichten. Aan de hand van de scores en gesprekken wordt de top drie 
voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Atletiekevenementen Groningen, die een definitieve 
beslissing neemt. 
 
Relatie 4 Mijl (bv. Breedte sport en gezondheid)  3,5 
 
Regio (bevindt zich binnen drie noordelijke provincies) 3,5 
 
Volledige realisatie mogelijk uit opbrengst 4 Mijl  2 
 
Omschrijving doel/ onderzoek    1,5 
 
Haalbaarheid van acties realiseren   1,5 
 
Financiële verantwoording    1 
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