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Actiepunten 
Van idee naar actie
De actiepunten in dit document zijn voortgekomen uit de ideeën die geopperd zijn tijdens de 
startbijeenkomst, de werkconferentie, de gesprekken en de e-mailcontacten die in het najaar van 
2019 en begin 2020 plaats hebben gevonden in het kader van het sportakkoord. 

Toevoegen en afvinken
De ambities in het sportakkoord zijn nauw met elkaar verweven. De actiepunten die hierna worden 
opgesomd dragen in veel gevallen bij aan verschillende ambities. Aan deze actielijst zullen in de 
loop van de tijd nieuwe actiepunten worden toegevoegd. Gerealiseerde actiepunten zullen worden 
afgevinkt.





Doe mee
Organisaties blijven van harte uitgenodigd om, ook na de vaststelling van deze lijst nog mee te doen 
aan het sportakkoord of bij te dragen aan de realisatie van de hierna geformuleerde actiepunten. Zij 
kunnen ook zelf nieuwe actiepunten toevoegen die aansluiten bij de ambities.

Coördinatie en ondersteuning
Bij de uitvoering van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord vervult ‘S-PORT een coördinerende 
rol. Waar nodig en mogelijk initieert ’S-PORT het overleg tussen samenwerkingspartners en biedt 
zij ondersteuning bij de uitvoering. De adviseurs lokale sport van NOC*NSF helpen sportclubs bij de 
realisatie van actiepunten door services van landelijke sportorganisaties aan te bieden.

Stimuleringsbudget
Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage 
aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het sportakkoord beschikbaar 
is. Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van 
actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen 
behoren niet tot de mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat de actiepunten ook zonder extra bijdrage 
gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven 
te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen, of zaken beter aan te pakken.

Aanvragen en verantwoorden
Voor 2020 en 2021 komt er uitvoeringsgeld beschikbaar. Het aanvragen van een financiële bijdrage 
ter ondersteuning van de realisatie van de actiepunten is eenvoudig. Dat kan online via de website 
van ’S-PORT. De verantwoording van de ontvangen bijdrage is eveneens eenvoudig. Om te bewijzen 
dat een voorgenomen actie daadwerkelijk is uitgevoerd, stuurt de betrokken organisatie een beknopt 
verslag in woord en beeld van de activiteit. Deze informatie zal met de stad worden gedeeld.

Op de hoogte blijven
Om alle betrokkenen bij het sportakkoord op de hoogte te houden van de gang van zaken zal 
regelmatig verslag worden gedaan van de activiteiten die in dit kader worden ondernomen. Van alle 
organisaties die het sportakkoord ondertekenen en actief betrokken zijn bij een of meer actiepunten 
wordt verwacht dat zij daaraan meewerken door desgevraagd informatie te verstrekken over de 
uitvoering van de actiepunten.
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Sterk en samen 
1. Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken

a. Voetbalvereniging OJC Rosmalen wil, met ondersteuning van ‘S-PORT haar opleidingstraject 
voor vrijwilligers verbreden zodat meerdere verenigingen samen hun vrijwilligers kunnen 
opleiden. Planning: Q2 2020. 

b. MHC Rosmalen en voetbalvereniging OJC Rosmalen gaan onderzoeken of zij gezamenlijk 
de inkoop voor de kantine kunnen doen. Planning: Q2 2020.

c. Voetbalvereniging OJC Rosmalen en OJC turnen Rosmalen gaan samenwerken op het 
financieel-administratieve vlak. Planning: Q1 2020.

d. Tomoe Dojo gaat een gezamenlijke bijeenkomst voor alle aanbieders martial arts organiseren 
om kennis en ervaring uit te wisselen en samenwerking te stimuleren. Planning: Q2 2020.

e. HSV De Meer gaat de Bossche hengelsportverenigingen samenbrengen om te  bespreken 
hoe de hengelsport toekomstbestendig kan worden en toegankelijk kan blijven. Planning: 
2020.

2. Versterking sportorganisaties

a. Reinier van Arkel gaat, met ondersteuning vanuit de gemeente en/of ‘S-PORT stimuleren 
dat haar cliënten uit kwetsbare doelgroepen zich in gaan zetten als vrijwilligers in sport. TV 
Vinkel heeft interesse om deze vrijwilligers op te nemen. Planning: Q2 2020.

b. Refugee Team start een pilot om statushouders in te zetten als vrijwilliger bij sport-
verenigingen. Planning: Q2 2020.

c. Met ondersteuning vanuit ‘S-PORT en de landelijke sportorganisaties gaan OSS-Volo, KV 
Stip, Spirit Volleybal, HC Den Bosch en de Bossche ZwemVereniging zich extra inspannen 
voor werving en behoud van vrijwilligers. Planning: 2020.

d. ‘S-PORT en de landelijke sportorganisaties gaan sportclubs die hun verenigingsorganisatie 
en -cultuur (verder) willen ontwikkelen daarbij ondersteunen. Planning: 2020.

e. Sportalliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel gaat sportclubs (extra) voorlichting geven over 
de gemeentelijke jeugdsubsidie en andere vormen van subsidie en ondersteuning (zoals 
bijvoorbeeld ‘S-PORT Support). Planning: 2020.

f. Sportalliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel gaat het initiatief nemen om samenwerking op te 
zetten tussen verenigingen en commerciële sport- en beweegaanbieders. Planning: 2020.

g. Het Koning Willem I College gaat (meer) studenten inzetten voor gerichte projecten in de 
sport. Planning: 2020.
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3. Delen accommodaties en materialen

a. ‘S-PORT gaat een digitale marktplaats opzetten waar vraag en aanbod samenkomen van 
sportclubs (en andere organisaties en instellingen), die accommodaties en materialen van 
anderen zouden willen gebruiken of deze met anderen zouden willen delen. 

Tomoe Dojo, KV Be Quick, MHC Rosmalen gaan meedenken en helpen. De clubs starten 
met een inventarisatie van materialen die hiervoor geschikt zijn.  

Andere clubs die belangstelling hebben getoond om accommodatie te delen zijn: MHC 
Rosmalen, voetbalvereniging OJC Rosmalen, Golfclub Rosmalen, KV Stip en Trainstation073. 
Planning: 2020.

b. ‘S-PORT Supporter Veronique Topper interieurontwerp helpt sportorganisaties die hun 
accommodatie willen delen met anderen, met adviezen voor een multifunctionele 
inrichting. Planning: 2020.

4. Meer kennisdeling en samenwerking sport, welzijn en zorg

a. Reinier van Arkel gaat stimuleren dat mensen in beschermde woonvormen in de eigen wijk 
mee gaan doen bij regulier sport- en beweegaanbod. Planning: 2020.

b. Het regionale samenwerkingsverband Uniek Sporten Meierij gaat in samenwerking met 
Tolbrug revalidatie netwerken creëren van sportaanbieders en zorgprofessionals, die 
samen zorgdragen voor een kwalitatief, toegankelijk sport- en beweegaanbod in de regio, 
en zo meer mensen met een fysieke beperkingen (blijvend) aan het sporten en bewegen 
te krijgen. Planning: 2020.

c. De Samen Gezond spreekuren worden door de GGD Hart voor Brabant, Farent Sociaal Werk, 
Gezondheidscentrum Noord, de wijkpleinen en buurtsportcoaches van ‘S-PORT extra 
gepromoot zodat meer inwoners de weg naar dit spreekuur weten te vinden. Planning: 
2020.

d. Reinier van Arkel gaat sportclubs ondersteunen met kennis en inzicht (eventueel een 
cursus) over omgang met mensen met psychische problemen. Planning: 2020.

e. Reinier van Arkel, het Gehandicapten Platform, Boxing Podjan en ‘S-PORT gaan een 
sportieve beursvloer organiseren om vraag en aanbod vanuit sport, zorg en welzijn samen 
te brengen. Planning: Q3 2020.

f. Stichting Fietsmaatjes Den Bosch gaat (meer) samenwerken met buurtsportcoaches 
‘S-PORT en GGD Hart voor Brabant om positieve gezondheid te bevorderen. Planning: 2020.
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Buiten en beter

5. Openbare ruimte beweegvriendelijker

a. PowerUp073, de wijkraad Rosmalen en de ontwikkelaar van de straatspeelstoep gaan 
samen aan de slag om mix-ups in de openbare ruimte te organiseren. Een eenvoudige pop-
up, beweegvriendelijke omgeving maken waar soms jong, soms oud en soms iedereen kan 
komen bewegen, spelen en proberen. Planning: 2020.

b. Het Gehandicapten Platform gaat haar al bestaande wijkschouw uitbreiden met het 
onderwerp ‘sport en bewegen’. Het maakt een checklist met tips en aandachtspunten 
waarmee de gemeente de buitenruimte beweegvriendelijker kan maken voor iedereen. 
Planning: Q1 2020.

c. De gemeente gaat in samenspraak met wijkraden, sport- en beweegaanbieders 
onderzoeken of en hoe de openbare ruimte zo kan worden (her)ingericht dat zij meer 
mogelijkheden biedt voor sport en bewegen. Meedenkers: Wijkraad Rosmalen Centrum 
en Hondsberg, Oss-Volo (bewegwijzerde, veilige en verlichte (hard)loop routes), WV 
Engelermeer (inrichting Engelermeer), Fysio Rosmalen/Motionfactors (beweegbanken). 
Planning: 2020.

d. Heroes basketball academy Den Bosch gaat de buitenruimte (meer) benutten voor 
gestructureerde sportinitiatieven (clinics, work-outs). Planning: 2020.

e. Dukebox gaat evenementen organiseren in de openbare ruimte. Planning: 2020.
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6. Verduurzaming

a. Voetbalvereniging OJC Rosmalen organiseert samen met ‘S-PORT Supporter Ellen Willink 
(Tas met een Boodschap) een workshop over recycling van afgedankte sportkleding. 
Planning: 2020.

b. Sportclubs met een eigen accommodatie gaan, ondersteund vanuit de landelijke sport- 
organisaties, kosteloos energiescans uitvoeren om mogelijkheden voor energiebesparing 
te inventariseren. Planning: 2020.

c. WV Engelermeer gaat de mogelijkheid van gezamenlijke aanschaf van windmolen en/of 
zonnepanelen onderzoeken. Planning: 2020.

d. Sportalliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel gaat pilots organiseren voor sportclubs die 
(meer) duurzame opwekking en besparing van energie willen realiseren. Planning: 2020.

e. De stichting Sparkling Plastic gaat met inzet van studenten van Avans onderzoek doen en 
experimenten opzetten om het gebruik van wegwerpplastic in de sportomgeving terug 
te dringen en nieuwe toepassingen te vinden voor afvalplastic. Gestart wordt met een 
project rond het promotiemateriaal van ’S-PORT. Vervolgens zullen ook de afvalstromen bij 
Bossche sportclubs onder de loep worden genomen. Planning: 2020.

f. De gemeente gaat in gesprek met sportclubs om te gaan op welke wijze de sport kan 
bijdragen aan verduurzaming van vervoer en vergroening van accommodaties (o.a. door 
het plaatsen van meer bomen). Planning: 2020.
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Gezond en wel

7. Positiever sportklimaat

a. Sportclubs gaan met ondersteuning van ‘S-PORT en de landelijke sportorganisaties de 
pedagogische kwaliteit van coaches en trainers vergroten. Planning: 2020.

b. De GGD Hart voor Brabant  en Sportalliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel gaan in 
samenwerking met ‘S-PORT zich meer inzetten voor aanstelling en opleiding van 
vertrouwenspersonen bij sportclubs. Planning: 2020

c. De campagne ‘Een held belt’ (om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en sociale 
veiligheid in sportclubs te vergroten) wordt, met ondersteuning van GGD Hart voor Brabant, 
Halt – team Oost-Brabant, ‘S-PORT en Sportalliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel verder 
gepromoot en uitgebreid. Planning: 2020.

d. TTV Never Despair gaat ouders, trainers en topsporters stimuleren tot sportief voorbeeld-
gedrag. Planning: 2020.

e. TvS Training gaat sportclubs ondersteunen bij uitvoering aanbod voor trainingen van kleine 
kinderen. Planning: 2020..

f. Sportalliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel gaat door voorlichting de bewustwording en 
acceptatie van LHBT-ers in de sport bevorderen. Halt – team Oost-Brabant biedt hierbij 
ondersteuning. Planning: 2020.

g. Halt – team Oost-Brabant gaat grensoverschrijdend gedrag op en rond de sportvelden 
voorkomen en terugdringen door bij sportclubs presentaties, trainingen en interventies te 
verzorgen waarbij gedrag, respect en sportiviteit centraal staan. Planning: 2020.

h. Halt – team Oost-Brabant ontwikkelt een plan voor het bestrijden en voorkomen van 
discriminatie en racisme op en rond de sportvelden. Planning: 2020.

· 
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8. Extra aandacht voor gezonde leefstijl

a. De vaste bewoners van sportgebied Maaspoort (Maaspoort Sports & Events, Koning Willem 
I College en Flik-Flak) gaan de strijd aan met roken en drugs. Zij gaan, ondersteund door 
GGD Hart voor Brabant  de totale buitenruimte van het gebied rook- en drugsvrij maken. 
Planning: 2020.

b. Het Paardrijk, MHC Rosmalen en Flik-Flak gaan watertappunten realiseren waar sporters 
en bezoekers zelf water kunnen tappen. Planning: Q2 2020.

c. MHC Rosmalen en Flik-Flak gaan zich met ondersteuning vanuit Team:Fit en GGD Hart 
voor Brabant inzetten om het predicaat ‘gezonde sportkantine’ te halen. Planning: 2020. 
Planning: 2020.

d. De gemeente gaat voor de komende drie jaar een nieuwe verbintenis aan met de landelijke 
JOGG-organisatie en continueert de netwerkaanpak Samen Gezond ’s-Hertogenbosch, 
waarbij verschillende partijen (o.a. kinderopvang, onderwijs, zorg, welzijn, sport) gezamenlijk 
jongeren stimuleren tot een gezonde leefstijl. Planning: winter 2020.

e. HC Den Bosch gaat gezonde voeding in de club (meer) promoten, o.a. door invoering 
fruitbox. Planning: 2020.

f. Sportalliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel gaat de projecten ‘gezonde kantine’ en ‘complex 
rookvrij’ promoten bij alle verenigingen in haar werkgebied met een sportaccommodatie in 
eigendom of beheer. Planning: 2020.

9



Zichtbaar en toegankelijk 
9. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen

a. Het project Sportmaatje +, een initiatief van ‘S-PORT, gaat door meerdere partijen worden 
uitgerold. Revalidatiecentrum Tolbrug, Reinier van Arkel en Van Neynsel gaan met ‘S-PORT 
samen kijken hoe ook zij sportmaatjes kunnen werven en inzetten. Planning Q2 2020.

b. MHC Rosmalen gaat samen met Farent Sociaal Werk een actieplan maken om meer 
kwetsbare mensen te werven en te begeleiden naar een geschikte rol binnen de vereniging 
(sporter, toeschouwer of vrijwilliger). Planning: Q1 2020.

c. Van Neynsel gaat het belang van sport en bewegen onder haar cliënten benadrukken en 
stimuleren dat haar cliënten hun sport- en beweegvraag concreet maken. Planning: 2020.

d. Heroes basketball academy Den Bosch gaat initiatieven nemen om senioren te betrekken 
bij sportclubs. Planning: 2020.

e. Sportacademie Van Gent gaat een beweegtuin voor ouderen realiseren en aandacht geven 
aan valpreventie voor ouderen. Planning: 2020.

f. Sportalliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel zet zich in om o.a. voor senioren in de wijken en 
dorpen vijf fysieke sportpunten te realiseren inclusief software (beweegprogramma’s) en 
orgware (ondersteuning door beweegcoaches en stagiairs). Planning: 2020.

g. Sportiom gaat in samenwerking met buurtsportcoaches van ’S-PORT nieuwe sportactivi-
teiten opzetten voor verschillende doelgroepen die een beperking ondervinden bij sport 
en bewegen. Voor het vervoer wordt gedacht aan het gebruik van busjes van de kinderop-
vang en de inzet van vrijwilligers. Planning: 2020.

h. WV Engelermeer en Sportacademie Van Gent gaan na of zij (binnen hun organisaties) het 
sportaanbod voor jeugd en ouderen met autisme vergroten. Planning: 2020.

i. Sportalliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel gaat door een campagne ‘play unified’ meer 
aandacht schenken aan sport door mensen met motorische en mentale beperking. 
Planning: 2020.

j. Sportalliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel gaat bevorderen dat bij elk sportevenement ook 
een onderdeel voor motorische en mentale beperkten wordt geïntegreerd. Planning: 2020.

k. Flik-Flak gaat het lesaanbod voor kinderen met stoornissen en achterstanden uitbreiden. 
Planning: 2020.

l. Flik-Flak gaat sportactiviteiten opzetten voor eenzame ouderen, ouderen die al lange tijd 
werkloos zijn, mensen met een chronische ziekte en passieve ouderen, om zo bij te dragen 
aan gezondheid, sociale cohesie en sociale participatie. Planning: 2020.

m. Maaspoort Sports & Events gaat samen met Weener XL en partners het project ‘Leven als 
een prof’ voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doorontwikkelen en minimaal 
vijf keer per jaar inzetten. Planning: 2020.
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10.  Toegankelijkheid sport voor minder draagkrachtigen vergroten

a. Flik-Flak en het Koning Willem I College gaan met ondersteuning van het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught wijkgericht sport- en beweegaanbod organiseren voor 
volwassenen en ouderen die leven in een situatie waar weinig geld is om aan sport  te doen 
(en waarvan kinderen soms sporten via het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-
Vught) Planning: 2020.

b. Hengelsportvereniging De Meer, Stichting Fietsmaatjes Den Bosch en Van Neynsel gaan 
een gratis en laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor minder draagkrachtigen 
aanbieden. Vanaf centrale locaties (bijvoorbeeld vanuit buurthuizen of de locatie van Quiet 
Den Bosch) starten zij activiteiten waarbij mensen samen in beweging komen. Planning: 
2020.

c. Het Paardrijk, HSV De Meer, Stichting Fietsmaatjes Den Bosch en Van Neynsel gaan 
onderzoeken of zij incidenteel sportactiviteiten gratis kunnen aanbieden via het netwerk 
van Quiet Den Bosch. Planning: 2020.

d. Quiet Den Bosch gaat sportorganisaties gelegenheid geven om bij de wekelijkse inloop 
informatie te geven over de mogelijkheden die zij bieden voor deelname aan sport en inzet 
als vrijwilliger. Planning: 2020.

e. Boxing Podjan gaat samen met Flik-Flak en met hulp van het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
’s-Hertogenbosch-Vught de mogelijkheden verkennen voor het opzetten van een 
talentenfonds voor talenten die in armoede leven. Planning: Q3 2020.

f. Sportalliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel gaat met ondersteuning van intermediairs in 
sportwijk ’s-Hertogenbosch-Oost de bekendheid en het gebruik van het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught vergroten. Planning: 2020.

g. Maaspoort Sports & Events gaat in samenwerking met Quiet en More2Win een 
activiteitenprogramma uitwerken voor mensen met een smalle beurs (o.a. aanbod clinics 
en kinderfeestjes). Planning: 2020.

11. Nieuwe instrumenten en communicatiemiddelen 
voor promotie sport  en bewegen

a. Tomoe Dojo gaat, ondersteund door ‘S-PORT Supporter CorporateTrailer, het sportaanbod 
op het gebied van martial arts in ’s-Hertogenbosch promoten. Planning: 2020.

b. ‘S-PORT gaat samen met sportclubs een pilot starten met een sport- en beweegkraam 
op de zaterdagmarkt. PowerUp073, Boxing Podjan, OJC turnen Rosmalen, Tomoe Dojo, 
Sportiom en ‘S-PORT Supporter CorporateTrailer doen mee. Planning: Q2 2020.

c. ‘S-PORT gaat onderzoeken of het mogelijk is om een open sportroute (net als open 
huizendag) te organiseren voor (zoekende, nieuwsgierige) sporters en nieuwe ontmoetingen. 
Planning: 2020.
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Veel en vaardig

12. Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen

a. Flik-Flak en het Jeroen Bosch Ziekenhuis/Revalidatiecentrum Tolbrug gaan een combi-
natie-aanbod ontwikkelen voor de jongste kwetsbare (revalidatie) doelgroep. Planning: Q3 
2020.

b. Spirit Volleybal gaat onderzoeken of zij naast haar jaarlijkse beachvolleybaltoernooi op het 
Gildeplein, samen met andere verenigingen een nieuw beachtoernooi op De Parade kan 
organiseren. Planning: 2021.

c. MHC Rosmalen gaat het sportaanbod voor overdag uitbreiden met walking hockey voor 
doelgroep 65+. Planning: 2020.

d. WV Engelermeer gaat onderzoeken of zij, samen met andere verenigingen, een ‘water 
triatlon’ kan organiseren (zwemmen, roeien, suppen). Planning: 2020.

e. Trainstation073 gaat trainingen weerbaarheid/zelfverdediging opzetten voor vrouwen en 
kinderen. Planning: 2020.

f. Heroes basketball academy Den Bosch gaat een sportcompetitie opzetten voor wijkteams. 
Planning: 2020.

13. Kinderen meer en beter laten bewegen

a. OJC turnen Rosmalen en Flik-Flak gaan met ondersteuning van ‘S-PORT hun gezamenlijke 
ambitie voor wat betreft het Nijntje beweegprogramma verder uitwerken, om een betere 
aansluiting te realiseren met bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang en zorg. Planning: 2020.

b. OJC turnen Rosmalen, Flik-Flak, Tomoe Dojo en voetbalvereniging OJC gaan een multi-
sportaanbod opzetten om kinderen in de leeftijd van 7 en 8 jaar een jaar lang te laten 
proeven aan verschillende sporten. Het Paardrijk denkt mee. Planning: 2020.

c. Het Paardrijk gaat, met ondersteuning van ‘S-PORT een opzet maken voor ‘schoolreisjes’ 
naar sportvoorzieningen zoals de manege (paardrijden en verzorgen; sport en educatie). 
Planning: 2020.

d. Verschillende sportaanbieders (WV Engelermeer, Roeivereniging de Hertog,  RKVV 
Emplina, Sportacademie Van Gent, TV Vinkel en Trainstation073) zijn bereid om samen 
te werken met onderwijsinstellingen om sportlessen en/of kennismakingsactiviteiten te 
verzorgen en hun sport en club te promoten. ‘S-PORT gaat sportaanbieders en onderwijs 
bij elkaar brengen om na te gaan welke nieuwe vormen van samenwerking in aanvulling op 
het bestaande aanbod mogelijk zijn.

e. TvS Training gaat een beweegaanbod opzetten voor moeders/ouders samen met kinderen 
van 0 - 4 jaar. Planning: 2020.

f. Sportalliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel gaat onderzoeken of in samenwerking met 
Rodenborch College een kenniscentrum LO kan worden opgericht om bewegingsonderwijs 
inhoudelijk te ondersteunen. Planning: 2020.
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