
 

 

 

 
 
BOSA regeling 
Sportclubs met een eigen accommodatie kunnen gebruik maken van de landelijke subsidie BOSA. 
De subsidie bedraagt 20% over het investeringsbedrag en onderhoudsuitgaven voor de 
accommodatie of de sportmaterialen. Ook voor inhuur van een schoonmaakbedrijf mag 20% subsidie 
worden aangevraagd. 
  
Het drempelbedrag is een subsidiebedrag van € 5.000,-. Een subsidie tussen de € 5.000,- en 
€ 25.000,- (een investering tussen de € 25.000,- en € 125.000,-) kan alleen m.b.v. facturen en een 
betalingsbewijs, na afloop van de verbouwing/aanschaf worden aangevraagd.   
Een subsidiebedrag van meer dan € 25.000,-  kan met een offerte aangevraagd worden. Dit gaat dus 
om een investering van € 125.000,- of meer.  
  
Meerjarige regeling 
De regeling is meerjarig. Er mogen facturen verzameld worden van 12 kalendermaanden. Voor 
uitgaven in november 2019, kan het dus zinvol zijn om die in te dienen op 2 januari 2020, omdat er 
dan weer nieuw budget is.   
  
Voor energiemaatregelen en aanpassingen ten behoeve van toegankelijkheid voor mensen met een 
lichamelijke beperking, is bovenop de 20% nog 15% extra beschikbaar. De energiemaatregelen 
omvatten o.m. isolatie, led sportverlichting, zonnepanelen, warmtepompen voor warm water en of 
verwarming. Maatregelen voor toegankelijkheid omvatten o.m. een automatisch te openen 
toegangsdeur, aangepast toilet, lift, toegankelijkheid kleedkamers etc. 
  
Hoe werkt de BOSA samen met een subsidie voor Stichtingskosten? 
Stel een vereniging vraagt een blaashal aan met Ledverlichting voor zaalhockey. De hal kost incl. btw 
€ 302.500,- en de ledverlichting kost incl. btw €10.000,-. De vereniging vraagt hiervoor een BOSA 
subsidie aan bij het rijk. 
  

Blaashal € 302.500 

Bosa subsidie 20% € 60.500 

Netto € 242.000 

  

ledverlichting € 10.000 

Bosa subsidie 35% € 3.500 

Netto € 6.500 

  
De vereniging ontvangt op het totaal bedrag van € 312.500 een BOSA subsidie van € 64.000,-. Het 
totale netto bedrag bedraagt dan € 248.500,-. 
 
Op basis van dit netto bedrag dient de vereniging een aanvraag Subsidie Duurzame 
Sportvoorzieningen – eerste stichtingskosten in. De vereniging kan eenmaal in de vijf (5) jaar een 
aanvraag hiervoor indienen. Indien de aanvraag goedgekeurd wordt ontvangt de vereniging ⅓ deel 
van het aangevraagde bedrag met een maximum van  € 35.865,-. 
 



 

 

 
In dit voorbeeld ontvangt de vereniging het maximum bedrag omdat  ⅓ deel van € 248.500,- groter is 
dan € 35.865,-. 
  

Netto aanvraag € 248.500 

Uitkering sub. Dz. Sportvz. (1/3 deel) € 35.865 

Zelf te financieren € 212.635 

 
 


