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Sportverenigingen
scoren met de BOS-impuls
Sportverenigingen kunnen veel profijt hebben van de Buurt-Onderwijs-Sport impuls
(BOS-impuls) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel van
deze impuls is het verkleinen van achterstanden bij jongeren door samenwerking tussen
scholen, sportaanbieders en buurtorganisaties. Sportverenigingen kunnen meedoen aan
lokale BOS-projecten door bijvoorbeeld het aanbieden van trainingen aan scholieren of
het organiseren van sportactiviteiten voor jongeren in de buurt. In deze brochure geven
we aan welke mogelijkheden de BOS-impuls uw vereniging biedt en hoe u deze kunt
benutten.

Wat zijn de voordelen voor uw vereniging?
Meer leden

Steun en waardering

Door een bijdrage te leveren aan een lokaal
BOS-project komt uw vereniging in direct contact met kinderen en jongeren uit de buurt. Via
het aanbieden van sportactiviteiten kunt u de
jeugd enthousiast maken voor uw sport. Als ze
geïnteresseerd raken, kunnen ze de stap maken
om lid te worden van uw sportvereniging.

Deelname aan een BOS-project zal ertoe
leiden dat de lokale overheid uw inspanningen
(nog) meer waardeert. Afhankelijk van het projectplan kan deze waardering bestaan uit personele of financiële ondersteuning van uw vereniging, of het tegemoet komen aan accommodatiewensen.

Een groter netwerk

Versterking vereniging: sportaanbod,
kader en accommodatie

U bouwt samenwerkingsverbanden en contacten op met allerlei organisaties in uw gemeente, zoals scholen, andere sportclubs, buurtinstellingen en welzijnsorganisaties. Samen met
dit netwerk kunt u uw sportaanbod, eventueel
vernieuwd, verder uitdragen.

PR
De naamsbekendheid van de club in de buurt,
op de scholen, bij de gemeente en onder de
jeugd groeit. U treedt buiten de grenzen van
alleen de sport en zorgt hiermee voor een
goede PR bij instellingen en jeugdigen die nog
niet helemaal vertrouwd zijn met uw vereniging.
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Sterke sportverenigingen kunnen direct aan de
slag als partner in BOS-projecten. U kunt uitgaan van uw bestaande sportaanbod. Mogelijk
krijgt u nieuwe ideeën over (sport)aanbod voor
jeugd en kansen om dit te realiseren.
Andere verenigingen hebben misschien nog
een steuntje in de rug nodig, dat juist met de
BOS-impuls kan worden gegeven. Het gaat
dan vooral om investeringen in sportaccommodaties (bijvoorbeeld aanpassingen) en kader
(vergoedingen, opleidingen of aanstellen van
een verenigingsmanager).

korte info bos-impuls
• De BOS-impuls is gericht op het tegengaan van
achterstanden bij jeugdigen van 4 t/m 19 jaar.
• Alleen gemeenten kunnen een aanvraag indie-

(bijvoorbeeld wijk of deelgemeente) het
project betrekking heeft.
• Een BOS-project duurt twee, drie of vier jaar,

nen bij het ministerie van VWS.

met een vergoeding van respectievelijk maxi-

De financiële bijdrage is ten hoogste 50% van

maal 100.000, 150.000 of 200.000 euro.

de totale kosten. De andere helft financiert de

Maximaal vijf projecten per gemeente.

gemeente zelf.

• Sport- of beweegactiviteiten moeten deel uitma-

• Het project moet zijn gericht op achterstanden

ken van het arrangement in het BOS-project.

op het gebied van gezondheid, welzijn, onder-

• Samenwerking tussen buurt, onderwijs en

wijs, opvoeding of sport en bewegen.
• De gemeente bepaalt op welk gebied

sport is een vereiste, waarbij participatie van
verenigingen hoog wordt gewaardeerd door VWS.
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De S van Sport ingevuld door
een sportvereniging
Uw sportvereniging wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aande BOS-impuls, want
sportverenigingen:
• zorgen voor kwalitatief en aantrekkelijk
sportaanbod;
• zijn in de regel goed georganiseerd;
• beschikken over prima sportinstructeurs;
• bieden de mogelijkheid om aan wedstrijden
deel te nemen;
• hebben een breed aanbod en zijn ingesteld
op zowel beginners als gevorderden;
• bieden sociale samenhang en continuïteit.
Dit zijn allemaal argumenten om de gemeente
te overtuigen van uw bijdrage aan een BOSproject.

Met welke activiteiten kan uw
vereniging deelnemen aan BOS?
• Uw vereniging biedt met enige regelmaat
(bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks) sportactiviteiten aan voor de jeugd in de wijk of
voor scholen en nodigt de enthousiaste jeugd
uit bij de club.
• Uw vereniging richt een dependance (satellietclub) op in een wijk waar weinig of geen
sportaanbieders zijn en werft jeugd om
kennis te maken met de sport.
• Uw vereniging opent de accommodatie ook
voor andere sport- en beweegactiviteiten
samen met de buurt of voor nevenactiviteiten, zoals huiswerkbegeleiding, maatschappelijke begeleiding of opvang.
• Uw vereniging stelt, eventueel met meerdere
sportverenigingen, een professionele verenigingsmanager aan die de samenwerking met
buurt en onderwijs organiseert en de BOSactiviteiten helpt realiseren.
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BOS-partners
De bedoeling is dat een BOS-project gezamenlijk wordt uitgevoerd. Naast de gemeente kunt
u samenwerking zoeken met het onderwijs of
met welzijnsorganisaties in de buurt, zoals de
wijkraad of het jeugd- en jongerenwerk.

Gebied
Als uw gemeente een andere wijk kiest
dan de uwe, dan belet dat uw vereniging niet
om de jeugd uit die wijk uit te nodigen op uw
verenigingslocatie. Ook kunt u ervoor kiezen
activiteiten in de gekozen ‘achterstandswijk’ te
organiseren.

Kosten
De kosten die uw vereniging voor het
project zal maken, kunt u in de projectbegroting laten opnemen.
Voor het bepalen van het te vragen bedrag
kunt u, afhankelijk van de activiteiten,
denken aan de volgende kostenposten:
• vergoeding trainers/ kader
• vergoeding activiteitenbegeleiders
• kosten sportmaterialen
• accommodatiekosten (huur/ gebruiksvergoeding/ aanpassingen)
• kosten PR en communicatie
• opleidingskosten
• kosten projectleiding
• organisatiekosten
• salaris en onkosten verenigingsmanager
• kosten professionele kinderopvang/
naschoolse opvang
• bureaukosten

voorbeeld
Voetbalvereniging Rodenburg
hervindt aansluiting met de
buurt
Als gevolg van veranderingen in de wijk
ontstonden bij Rodenburg steeds meer
problemen. Vooral de integratie van
allochtone leden en ouders verliep
moeizaam, er was een toenemend
kadertekort en ledenverlies.
Het bestuur van vv Rodenburg riep de
hulp in van een Leidse welzijnsorganisatie
en Sportraad Zuid-Holland. De gemeente
was enthousiast over de plannen. Met
steun van de gemeente kon vv Rodenburg
drie jaar lang rekenen op de deskundige
inzet van enkele professionals. Jongerenen sportbuurtwerkers gingen gedeeltelijk
vanuit de vereniging werken, om van
binnenuit de club uit te bouwen en te
vernieuwen. Zij fungeerden als schakel
tussen de (allochtone) jeugdleden, hun
familie en de club.

Maatregelen die de club getroffen heeft
zijn:
• werven en scholen van allochtoon
kader;
• opstellen van een gedragscode aan de
hand van een inventarisatie van 'kleine
en grote ergernissen' van leden;
• organiseren van een theatervoorstelling: trainen in weerbaarheid, reageren
op discriminatie;
• beleggen van informatiebijeenkomsten
voor ouders van jeugdleden;
• ontwikkelen van een trainingsmethodiek voor de jeugd en het verhogen van
de voetbalkwaliteit.
Rodenburg stelde het trainingslidmaatschap in voor jongeren die niet willen
vastzitten aan verplichtingen in het weekend. Ook ging zij de verenigingsaccommodatie multifunctioneel gebruiken. Dit
heeft ertoe geleid dat Rodenburg nu weer
een bloeiende buurtclub is, waar allochtonen en autochtonen zich thuis voelen.
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voorbeeld
Basketballvereniging Gunco
Rotterdam geeft kennismakingslessen op scholen

voorbeeld
OVVO stelt een verenigingsmanager aan die BOSsamenwerking organiseert

De eerste-elftalspelers van Gunco verzorgen
onder schooltijd drie kennismakingslessen in
de gymzaal van de school. Enthousiaste
leerlingen kunnen vervolgens na schooltijd
bij wijze van follow-up zeven lessen bij
Gunco volgen.

Korfbalvereniging OVVO uit Maarssen heeft
voorbereidingen getroffen om een parttime
verenigingsmanager aan te stellen. Hiervoor
is via de gemeente subsidie aangevraagd in
het kader van de BOS-impuls. De verenigingsmanager zal zich eerst richten op de
knelpunten binnen de vereniging en de
mogelijkheden die de omgeving biedt voor
samenwerking en werving van leden en
kader. Voor het verder uitbouwen van BOSactiviteiten kan de verenigingsmanager aansluiten bij de bestaande initiatieven van de
vereniging, zoals kennismakingslessen korfbal op de basisscholen. De club gaat ook clinics geven op scholen in het voortgezet
onderwijs. De bouw van vinexwijk Leidsche
Rijn biedt volop kansen om ook daar nieuwe
leden te werven, bijvoorbeeld door de organisatie van sportactiviteiten in de buurt. Om
de vereniging meer uitstraling naar buiten te
geven, zal de verenigingsmanager het voortouw nemen bij het organiseren van evenementen. Kortom, OVVO wil groter en sterker
worden, en de verenigingsmanager heeft
daar de buurt en het onderwijs bij nodig!
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Hoe pakt u dit aan?
• Het is van belang dat het bestuur en jeugdkader van de vereniging de waarde van BOSsamenwerking voor de vereniging onderkennen.
• De vereniging bepaalt de inzet: welke activiteiten wilt u organiseren, met wie en welke
kosten gaan daarmee gepaard? Zie het schema op pagina 9 voor suggesties van projecten,
bijbehorende activiteiten van de vereniging en kostenposten.
• U kunt het beste contact zoeken met uw gemeente om het activiteitenplan voor te leggen.
De sportambtenaar van uw gemeente kan u op de hoogte stellen van de stand van zaken
rond het lokale BOS-beleid.
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praktische suggesties
Mogelijke reacties van de
gemeente en wat te doen:
1. De gemeente is verheugd met uw initiatief
en zegt toe een projectvoorstel te ontwikkelen waarin zij het activiteitenplan van uw
club opneemt. De gemeente dient het projectvoorstel uiteindelijk voor subsidie in bij
het ministerie van VWS (deadline voor 3e
tranche BOS-aanvragen is 1 april 2006).

Wat te doen? U maakt afspraken met uw
gemeente om het activiteitenplan verder uit
te werken zodat het voldoet aan de criteria
voor subsidie. Hiervoor moet u zo duidelijk
mogelijk aangeven welke inzet u, samen
met de buurt of het onderwijs, gaat plegen
in de uitvoering van het project en welke
kosten dit met zich meebrengt. Hulp en
advies kunt u mogelijk ook krijgen van uw
landelijke sportbond, de provinciale sportraad of het lokale sportservicepunt.
2. De gemeente geeft aan dat zij al een subsidieverzoek bij het ministerie heeft ingediend
(1e en 2e tranche aanvragen zijn al ingediend). Het BOS-project is in een voorbereidings- of uitvoeringsfase.

Wat te doen? Vaak heeft de gemeente nog
geen keuze gemaakt voor bepaalde sporttakken. Zij wil dit samen met BOS-partners,
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bijvoorbeeld verenigingen, en afhankelijk
van de wensen van de jeugd invullen. U kunt
de gemeente erop wijzen dat u een deel van
de uitvoering van het al ingediende project
voor uw rekening wilt nemen. Wellicht
bestaat daar in de begroting ruimte voor. Dit
betekent dat u op korte termijn al kunt
beginnen. Voordeel is dat de gemeente het
BOS-beleid heeft geformuleerd, één of meer
wijken heeft geselecteerd, en uw vereniging
gebruik kan maken van het netwerk van
organisaties die een rol spelen in de uitvoering, zoals scholen, buurtinstellingen en
andere sportaanbieders.
3. De gemeente is weliswaar blij met uw
ideeën, maar ziet helaas geen kans die te
ondersteunen. Andere prioriteiten of bezuinigingen kunnen hier de reden van zijn.

Wat te doen? U kunt uw plannen bespreken met uw landelijke sportbond of de provinciale sportraad. De kans is aanwezig dat
uw plannen passen bij een lopend project
van één van deze organisaties, zodat ondersteuning, personeel of financieel, geregeld
kan worden. Hierdoor staat u er als sportvereniging niet alleen voor, en kunt u de
beoogde samenwerking met instellingen in
de wijk toch bereiken. Zodat de jeugd uw
vereniging weet te vinden!

Voorbeelden projecten

Activiteiten vereniging

Kostenposten in begroting

Organisatie sportactiviteiten in
de wijk of op school,
kennismaken met vereniging

• beschikbaar stellen trainers/
sportinstructeur(s)
• beschikbaar stellen sportmaterialen
• openstellen accommodatie
• promotie en werving

• vergoeding trainers/sportinstructeurs
• kosten sportmaterialen
• accommodatiekosten (huur/
gebruiksvergoeding)
• kosten PR en communicatie
• kosten projectleiding

Oprichten satellietclub in één
of meer wijken

• regelen en openstelling
accommodatie in wijk(en)
• beschikbaar stellen trainers/
sportinstructeurs
• PR/werving jeugd(leden)
• contact leggen met scholen en
jeugdcentra
• oprichten/structureren satellietclub

• huur accommodatie
• vergoeding trainers/sportinstructeurs
• kosten PR en communicatie
• organisatiekosten

Organisatie maatschappelijke
nevenactiviteiten:
huiswerkbegeleiding,
kinderopvang, naschoolse
opvang

• beschikbaar stellen deskundige
• kosten professionele kinderopvang/
leiding
naschoolse opvang
• werving, selectie en aanstellen
• vergoeding huiswerkbegeleiders
activiteitenbegeleiders
• vergoeding sportinstructeurs/
• openstellen accommodatie
activiteitenbegeleiders
• aanpassingen accommodatie
• accommodatiekosten
• aanbrengen faciliteiten
• kosten materiaal/ faciliteiten
• management: leiding, coördinatie en • kosten PR en communicatie
samenwerking
• kosten projectleiding
• PR en communicatie
• organisatiekosten
• beschikbaar stellen sportinstructeurs/
spelleiders

Verenigingsmanager:
netwerker in de BOS-driehoek

• opstellen functieprofiel
verenigingsmanager (VM)
• werving en selectie VM
• plek geven VM in de vereniging(en)
• samenwerken met buurtinstellingen
en scholen
• beschikbaar stellen kader
• beschikbaar stellen sportmaterialen
• openstellen accommodatie
• promotie en werving

• salaris en onkosten
verenigingsmanager
• bureaukosten
• vergoeding kader
• kosten sportmaterialen
• accommodatiekosten (huur/
gebruiksvergoeding)
• kosten PR en communicatie
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Erica Terpstra, voorzitter NOC*NSF, is zeer blij met de BOS-impuls.
Niet alleen voor de kwetsbare jongeren, maar óók voor de georganiseerde sport:

“Het is in de communicatie misschien niet altijd helemaal duidelijk,
maar de BOS-impuls biedt juist ook de sportvereniging heel veel kansen.
Je kunt BOS-projecten gebruiken om jongeren te laten ervaren hoe leuk
jouw eigen sportaanbod is. Als je dat goed aanpakt, dan ben ik ervan
overtuigd dat het ledenwinst oplevert. Daarnaast schept het mogelijkheden
om het kader te professionaliseren, de accommodatie te verbeteren en
nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten.
Dankzij de BOS-impuls kunnen verenigingen nóg sterker worden!”

meer weten?
Algemeen BOS-impuls: www.bosimpuls.nl
Algemeen sport en BOS-impuls: www.sport.nl en bos@noc-nsf.nl
Sportspecifiek: uw eigen sportbond
Vragen gerelateerd aan buurt, gemeente, provincie:
gemeente of (provinciale) sportraad
Fotograaf: Simone Vellekoop, Marcel te Brake, ANP
NOC*NSF, Arnhem, juni 2005
Publicatienummer 656
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