
 

BOSA subsidie biedt ook kansen voor Lelystadse verenigingen 

 
Sinds januari 2019 bestaat de subsidieregeling ‘Stimulering Bouw en Onderhoud 

Sportaccommodaties’ (BOSA). 

 

Nog lang niet alle sportverenigingen en -stichtingen weten de weg te vinden of ervaren het toch als 

lastig om daar maximaal gebruik van te maken.  

De BOSA subsidie blijft ook de komende jaren nog bestaan en dat is goed nieuws voor 

amateursportverenigingen in Lelystad want de regeling biedt volop kansen voor clubs die 

investeren in hun sportaccommodatie en -materialen; daarnaast is ook voor andere zaken subsidie 

beschikbaar. Hierover verder meer. 

 

Sportsubsidie.nl ontzorgt clubs  

Om clubs te ondersteunen bij de BOSA subsidie maken wij verenigingen attent op Sportsubsidie.nl, 

een subsidieadviesbureau dat is gespecialiseerd in de sport.  

Hun doel is om verenigingen snel en compleet te informeren over de mogelijkheden van de BOSA 

regeling en als een club dat wil kan Sportsubsidie.nl vervolgens een BOSA-aanvraag voor hen 

verzorgen en ook indienen. 

 

Online Speeddates 
Sportsubsidie.nl heeft al veel verenigingen kunnen assisteren met een BOSA aanvraag. 
Verenigingen die hun BOSA project één-op-één met een deskundige van Sportsubsidie.nl willen 
bespreken kunnen zich aanmelden voor een online speeddate. In ca. 15-30 minuten worden 
vragen doorgenomen en de kansen van een BOSA aanvraag besproken.  
Heb je interesse om een aanvraag door Sportsubsidie.nl te laten verzorgen dan worden de 
voorwaarden met je besproken. 
Stuur dan een mail naar boudewijn@sportsubsidie.nl. Voor vragen kun je ook bellen naar nummer 
06 53972300. 

 

BOSA op hoofdlijnen 

De BOSA is bedoeld als stimulans voor verenigingen die investeren. De regeling subsidieert 20% van 

de kosten (incl. BTW) voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en 

het onderhoud van sportmaterialen. Bepaalde maatregelen op het vlak van energiebesparing, 

toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving worden extra gesubsidieerd. 

Daarvoor is een subsidie van 30% mogelijk. 

 

Subsidiepot is bijna leeg! 

Sportverenigingen kunnen sinds januari van dit jaar aanspraak maken op een subsidiepot van in 

totaal € 79 miljoen (budget 2021). Bij de BOSA geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, dus 

aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Op dit moment (eind oktober) is er voor 

2021 nog zo’n € 15 miljoen beschikbaar.  

Wil je dit jaar nog een aanvraag indienen en gehonoreerd krijgen, dan moet je er dus snel bij zijn! 

 

Niet alleen voor investeringen in sportaccommodaties 

De subsidieregeling kan overigens ruimer geïnterpreteerd worden dan alleen voor investeringen in 

de verduurzaming van de sportaccommodatie. Ook de inrichting van het sportpark wordt 
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gesubsidieerd (paden, parkeerplaatsen, hekwerk). Andere zaken waaraan gedacht kunnen worden, 

zijn de inhuur van onderhoudspersoneel (waaronder ook schoonmaak van het clubgebouw), de 

aanschaf van sportkleding, sportmaterialen, camera’s, beveiligingsapparatuur maar ook 

onderhoudsmaterialen (meststoffen, belijningskalk, e.d.). En mogelijk wordt zelfs (een deel van) de 

huurkosten of personeelskosten gesubsidieerd.  

Exploitatiekosten zijn niet subsidiabel (gas, water, licht, reclamekosten, inzet vrijwilligers). Wat 

betreft de kantine geldt dat onroerende zaken (dak, vloer, etc.) wel subsidiabel zijn, maar roerende 

zaken (bar, keukenapparatuur, terrasmeubilair, e.d.) weer niet. 

 

Extra subsidie voor energie, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving 

De overheid gebruikt de BOSA om sportverenigingen te stimuleren om te investeren in energie, 

toegankelijkheid van de accommodatie voor mensen met een beperking, circulariteit en veiligheid. 

Onder bepaalde voorwaarden worden die voor 30% gesubsidieerd (in plaats van 20%). Denk 

bijvoorbeeld aan zonnepanelen, ledverlichting, een gehandicaptentoilet of kantplanken van 

gerecycled materiaal. Er is een maatregellijst beschikbaar.  

Voldoet jouw investering aan de omschrijving op deze lijst dan krijg je die 10% extra subsidie. 

 

Ook met terugwerkende kracht 

Een van de voordelen van de BOSA is dat je zowel subsidie kunt aanvragen voor kosten die je nog van 

plan bent te maken (dan heb je offertes nodig), maar je kunt ook achteraf subsidie aanvragen voor 

kosten die je al hebt gemaakt. Daarbij geldt dat je een aanvraag kunt doen voor kosten van 

activiteiten die tot 12 maanden geleden zijn uitgevoerd. Bij zo’n ‘achteraf-aanvraag’ moeten facturen 

en betaalbewijzen van facturen boven de € 1.000 overlegd kunnen worden. 

 

Gezamenlijke inkoop 

Bij de BOSA geldt verder dat iedere subsidieaanvraag minimaal € 5.000 subsidie moet bedragen. 

Uitgaande van 20% subsidie betekent dit dat je een kostenpost van zo’n €25.000 moet hebben. 

Hoewel je allerlei facturen mag combineren in één aanvraag is dit nog steeds voor veel clubs een té 

hoge drempel. Een oplossing is dat meerdere clubs gezamenlijk inkopen en onderling afspraken 

maken over de BOSA aanvraag en de verdeling van de ingekochte materialen en de subsidie. 

Aandachtspunt daarbij is dat één partij de aanvraag moet doen en dat alle facturen ook op naam van 

die partij moeten staan. Dat kan één van de deelnemende verenigingen zijn, maar het kan ook 

interessant zijn om een stichting of coöperatie op te richten. Let wel op dat de partij die subsidie 

aanvraagt ook de facturen moet betalen.   

 

Aanvragen op basis van no cure, no pay  

Sportsubsidie.nl is een onafhankelijk adviesbureau met veel ervaring met de BOSA regeling.  

Sportsubsidie.nl kan de aanvraag van jouw club op basis van ‘no cure, no pay’ verzorgen. Je betaalt 

dan alléén als er daadwerkelijk subsidie is toegezegd.  

Wil je daarover meer weten, neem contact op via boudewijn@sportsubsidie.nl / 06 53972300 of 

meld je aan voor een online speeddate. 
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