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Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel 
Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel zet sport en bewegen in als doel en als middel. Hierdoor 
kunnen we de intrinsieke en extrinsieke waarden van sport en bewegen (plezier, prestatie, 
gezondheid, sociaal-maatschappelijk en economisch) maximaal benutten.  
Iedereen moet plezier in sport kunnen beleven: jong, oud, met of zonder beperking en ongeacht de 
sociale positie.  
Sport Alliantie gelooft in de kracht van sport en bewegen. Sport en bewegen geeft energie, gevoel 
van saamhorigheid en zelfvertrouwen. Regelmatig sporten en bewegen is goed voor de gezondheid 
en bevordert de kwaliteit van het leven. Bovendien is bewegen leuk en brengt mensen met elkaar in 
contact. Kortom: sport en bewegen is goed voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn.  
Iedereen dient nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving 
plezier in sport te kunnen hebben.  
 

Werkgebied 
Het werkgebied van Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel is ’s-Hertogenbosch Oost. Dit omvat de 
wijken/dorpen: 

• Rosmalen (Rosmalen Noord, Rosmalen Zuid, De Groote Wielen) 

• Nuland 

• Vinkel 

• Empel 
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Projecten 
 

1.1.1 Peuter- en kleutersport bij sportverenigingen (sport- en beweegaanbieders) 
 ➢ Peuter- en kleutersport opstarten, ondersteunen en borgen bij sportverenigingen 

(sport- en beweegaanbieders) en/of overige organisaties in ’s-Hertogenbosch Oost 
(Rosmalen, Nuland, Vinkel, Empel); 

➢ Peutervoetbal bij voetbalvereniging EVVC (Vinkel) borgen bij de vereniging; 
➢ Voetbalvereniging EVVC ondersteunen in de opstart van kleutervoetbal; 
➢ Onderzoeken bij welke verenigingen peuter- en kleutersport realiseren nog meer 

mogelijk is. Denk hierbij aan basketbal-, hockey-, korfbal- en racketsportverenigingen;  
Doelgroep Peuters en kleuters (2-5 jaar) te ’s-Hertogenbosch Oost 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode Vanaf januari 2020 

 

1.1.2 Pukkiesport Rosmalen → Peutersport   
 Pukkiesport Rosmalen door ontwikkelen naar Peutersport. 

➢ Pukkiesport Rosmalen borgen bij een sportvereniging (sport- en beweegaanbieder) 
en/of overige organisatie in ’s-Hertogenbosch Oost; 

Doelgroep Peuters (2-3 jaar) te ’s-Hertogenbosch Oost 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode Vanaf september 2020 

 

1.2.1 Kindcentrum in Beweging 
 ➢ EC ’t Sparrenbos (Rosmalen); bewegingsonderwijs + naschoolse sportaanbod; 

➢ De Hoogakker (Nuland); bewegingsonderwijs + naschoolse sportaanbod; 
➢ De Mariaschool (Vinkel); bewegingsonderwijs + naschoolse sportaanbod; 

Doelgroep Basisschoolleerlingen in Rosmalen (wijk Sparrenburg), Nuland en Vinkel 
Locatie Rosmalen, Nuland en Vinkel 
Periode 2020 

 

1.2.2 Uitbreiding ‘Kindcentrum in Beweging’ 
 ➢ Behoefte peilen bij de basisscholen zonder vakleerkracht Bewegingsonderwijs 

(combinatiefunctionaris) of ondersteuning gewenst is. Vervolgens hier een plan voor 
opzetten in samenwerking met de basisscholen; 

➢ Afspraken maken met twee basisscholen om ‘Kindcentrum in Beweging’ uit te zetten 
(budgetten zijn via gemeentelijke subsidie beschikbaar); 

➢ In gesprek met SSPOH, Signum, ATO, Filios, Ons Kindbureau,’t Goudvisje en Kanteel 
voor uitbreiding ‘Kindcentrum in Beweging’ in ’s-Hertogenbosch Oost; 

Doelgroep Scholen te ’s-Hertogenbosch Oost 
Locatie Rosmalen, Empel 
Periode Vóór april 2020 

 

1.2.3 Samenwerking met vakleerkracht Bewegingsonderwijs en/of sportcoördinator scholen 
(buiten Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel) 

 ➢ Samenwerking starten, versterken en onderhouden met overige (beroeps)krachten 
op het gebied van onderwijs en sport en bewegen om ambities en doelstellingen 
samen te realiseren; 

➢ Samenwerking met ’S-PORT versterken; 
➢ Samenwerking met sportcoördinatoren basisscholen versterken; 
➢ Samenwerking met vakleerkrachten bewegingsonderwijs versterken; 

Doelgroep Vakleerkrachten Bewegingsonderwijs / Combinatiefunctionarissen / Sportcoördinator op 
scholen in ’s-Hertogenbosch Oost. 
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Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 
1.2.4 Vignet Gezonde School 
 ➢ Stimuleren van en ondersteunen waar wenselijk bij de aanvraag en de uitvoering van 

de themacertificaten ‘Bewegen en sport’ en ‘Voeding’ van het vignet Gezonde School 
bij scholen die deze themacertificaten (nog) niet hebben; 

Doelgroep Scholen te ’s-Hertogenbosch Oost 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 

 

1.2.6 Sjors Sportief 
 ➢ (Breed) aanbod kennismakingslessen van sportverenigingen (sport- en 

beweegaanbieders) via Sjors Sportief aanbieden bij alle basisschoolleerlingen te te ’s-
Hertogenbosch Oost; 

➢ Sportverenigingen (sport- en beweegaanbieders) stimuleren kennismakingslessen 
aan te bieden vanuit Sjors Sportief; 

➢ Sjors Sportief boekjes 2 jaarlijks uitdelen aan alle basisschoolleerlingen te te ’s-
Hertogenbosch Oost; 

Doelgroep Basisschoolleerlingen te ’s-Hertogenbosch Oost / Sport- en beweegaanbieders 
(sportverenigingen) 

Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 

1.2.7 Schoolsporttoernooien 
 ➢ Aanbod verschillende (school)sporttoernooien per leeftijdscategorie voor 

basisschoolleerlingen; 
➢ Voor de groepen 4 → Athletic Champs; 
➢ Voor de groepen 5 → Bucketbal; 
➢ Voor de groepen 6 → Schoolsport Olympiade; 
➢ Voor de groepen 7 → Expeditie Robinson; 
➢ Voor de groepen 8 → Korfbal; 

Doelgroep Basisschoolleerlingen te ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 

1.2.8 Schoolsport Olympiade 
 ➢ De Schoolsport Olympiade voor de groepen 6 van alle basisscholen in ’s-

Hertogenbosch Oost organiseren; 
Doelgroep Basisschoolleerlingen groep 6 te ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 

1.2.9 Workshops door sport- en beweegaanbieders (sportverenigingen) 
 ➢ Sport- en beweegaanbieders (sportverenigingen) organiseren workshops tijdens het 

bewegingsonderwijs op school en tijdens het naschools sportaanbod. 
Doelgroep Sport- en beweegaanbieders (sportverenigingen) en leerlingen te ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

1.2.5 Meten en Wegen 
 ➢ Het project Meten en Wegen uitvoeren bij de scholen in ’s-Hertogenbosch Oost met 

een vakleerkracht Bewegingsonderwijs; 
Doelgroep Leerlingen uit groep 3 t/m 8 van scholen te ’s-Hertogenbosch Oost met een vakleerkracht 

Bewegingsonderwijs 
Periode 2020 
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1.2.11 Stedelijke en Lokale (Sport)Evenementen 
 ➢ Stedelijke (sport)evenementen, georganiseerd door ‘S-PORT, onder de aandacht bij 

de doelgroep en stimuleren om deel te nemen. 
➢ O.a.: Baggerloop, Schoolverlatersdagen, Straatvoetbaltoernooi, 

Schoolvoetbaltoernooi; 
➢ Ondersteunen waar nodig en binnen de mogelijkheden van Sport Alliantie Rosmalen 

Nuland Vinkel bij lokale (sport)evenementen.  
➢ O.a.: Nulandse Heideloop, Wielenloop Kids Run; 

Doelgroep Leerlingen van scholen te ’s-Hertogenbosch Oost  
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 

1.3.1 Opleiding tot Citytrainer 
 ➢ Uitvoeren van het project Citytrainer van ’S-PORT, opleiding en werving in ’s-

Hertogenbosch Oost in samenwerking met (jongeren) Buurtsportwerker; 
Doelgroep Leerlingen Rodenborch College te Rosmalen 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

  

1.3.2 Citytrainers ’s-Hertogenbosch Oost 
 ➢ (Werk)Groep gediplomeerde Citytrainers realiseren; 

➢ Groep Citytrainers na behalen van het diploma inzetten om sport- en 
beweegactiviteiten te organiseren in ’s-Hertogenbosch Oost; 

Doelgroep Citytrainers ’s-Hertogenbosch Oost 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 

1.3.3 Samenwerking (Jongeren) Buurtsportwerker 
➢ Samenwerking (starten,) versterken en onderhouden met de (jongeren) 

buurtsportwerker om ambities en doelstellingen samen te realiseren voor de 
doelgroep jongeren; 

Doelgroep Jongeren 12-23 jaar te sportwijk ’s-Hertogenbosch Oost 
Locatie Sportwijk ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 

Actiepunten Sport Alliantie vanuit Bosch Sportakkoord m.b.t. kinderen en jongeren 
➢ Sport Alliantie 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. 

➢ Sport Alliantie 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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3.1 Openbare beweegplekken voor senioren 
 ➢ Openbare beweegplek voor senioren is Nuland realiseren; 

➢ Uitwerken van de plannen voor een openbare beweegplek voor senioren aan de 
Geenbergenstraat in Rosmalen; 

➢ Start maken met plannen voor een openbare beweegplek voor senioren in de wijk 
Molenhoek in Rosmalen; 

Doelgroep Senioren te ’s-Hertogenbosch Oost 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 

3.2 (Structureel) Beweegaanbod bij de beweegplekken voor senioren 
 ➢ In samenwerking met de HEVO sport- en beweegaanbod coördineren, organiseren en 

uitvoeren op de openbare beweegplek voor senioren bij ’t Ven in Rosmalen; 
➢ Sport- en beweegaanbod coördineren, organiseren en uitvoeren bij openbare 

beweegplek voor senioren in Nuland; 
Doelgroep Senioren in de omgeving van de beweegplekken te ’s-Hertogenbosch Oost  
Locatie Beweegplekken te ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 

3.3 Uitbreiden van beweegaanbod voor senioren bij sport- en beweegaanbieders 
(sportverenigingen) 

 ➢ Seniorensport opstarten, ondersteunen en borgen bij sportverenigingen (sport- en 
beweegaanbieders) en/of overige organisaties in ’s-Hertogenbosch Oost (Rosmalen, 
Nuland, Vinkel, Empel); 

➢ 55+ voetbal bij voetbalvereniging Nulandia (Nuland) borgen bij de vereniging; 
➢ Onderzoeken bij welke verenigingen seniorensport realiseren nog meer mogelijk is. 

Denk hierbij aan basketbal-, hockey-, korfbal- en racketsportverenigingen; 
Doelgroep Sport- en beweegaanbieders (sportverenigingen) en senioren te ’s-Hertogenbosch Oost 
Locatie Sportverenigingen in ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 

3.4 Kindcentrum in Beweging combineren met doelgroep senioren 
 ➢ Het bewegingsonderwijs en naschoolse sportaanbod bij EC ’t Sparrenbos (Rosmalen), 

De Hoogakker (Nuland) en De Mariaschool (Vinkel) combineren met 
beweegactiviteiten voor senioren; 

Doelgroep Kinderen, jongeren en senioren te  ’s-Hertogenbosch Oost 
Locatie  ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 

3.6 Senioren Sport Olympiade  
 ➢ Een Senioren Sport Olympiade voor senioren in ’s-Hertogenbosch Oost organiseren; 
Doelgroep Senioren te ’s-Hertogenbosch Oost 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 
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4.1 Sportkennismaking voor de doelgroep kinderen en jongeren met een beperking 
 ➢ Sport- en beweegaanbieders (sportverenigingen) mobiliseren om 

sportkennismakingslessen aan te bieden voor de doelgroep kinderen en jongeren met 
een beperking; 

Doelgroep Kinderen en jongeren met een verstandelijke/lichamelijke beperking en sport- en 
beweegaanbieders (sportverenigingen) 

Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

4.2 Verenigingen ondersteunen bij het scheppen van de juiste voorwaarden om aangepast 
sporten aan te bieden en nieuw aanbod creëren voor deze doelgroep 

 ➢ Sport- en beweegaanbieders (sportverenigingen) ondersteunen bij het starten van 
(nieuw) beweegaanbod voor kinderen en jongeren met een beperking; 

Doelgroep Sport- en beweegaanbieders (sportverenigingen) 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost en regio 
Periode 2020 

4.3 Het SpSpX-gebied uitbreiden en samenwerken met andere speciaal onderwijsscholen en 
instellingen, maar ook regulier onderwijs 

 ➢ Nieuwe samenwerkingen creëren; 
Doelgroep Speciaal onderwijsscholen, regulier onderwijs en instellingen 
Locatie Regio 
Periode 2020 

4.4 
 

Bekendheid creëren voor de Special Sport Xperience door een samenwerking met Sjors 
Sportief 

 ➢ Samenwerking  Special Sport Xperience en Sjors Sportief bevorderen; 
Doelgroep Leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het sporten 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

4.5 Verbinding maken tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs bij sportactiviteiten 
 ➢ Samenwerking (starten,) versterken en onderhouden om het speciaal onderwijs en 

het regulier onderwijs dichter bij elkaar te brengen; 
Doelgroep Speciaal en Regulier onderwijs in ’s-Hertogenbosch Oost 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

4.6 Samenwerking met Stichting Super-G 
➢ Samenwerking (starten,) versterken en onderhouden om ambities en doelstellingen 

samen te realiseren voor de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking; 
Doelgroep Mensen met een verstandelijke beperking 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost en regio 
Periode 2020 



 

9 

 

 

5.1 Proactief sport- en beweegmogelijkheden onderzoeken in de openbare ruimte 
 ➢ Door ontwikkelen van de mobiele beweegplek in de openbare ruimte: de TukTuk; 

➢ Uitwerken van de plannen voor sport en bewegen in de openbare ruimte aan de 
Geenbergenstraat in Rosmalen; 

➢ Contacten leggen en onderhouden met de diverse dorp- en wijkraden in ’s-
Hertogenbosch Oost om potentiele beweegplekken in de openbare ruimte te 
ontwikkelen; 

Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 

 

5.3 Sport- en Beweegatlas 
 ➢ Actueel houden van alle sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte en 

bij sport- en beweegaanbieders (sportverenigingen) in de sport- en beweegatlas van 
Sport Alliantie; 

Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Uniek Sporten 
➢ Het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking in kaart brengen; 
➢ Verbinden van sport- en beweegaanbod en de doelgroep mensen met een beperking; 

Doelgroep Mensen met een beperking in ’s-Hertogenbosch Oost 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost en regio 
Periode 2020 

5.2 Wandel- en fietsroutes in de wijk/buurt 
 ➢ (Nieuwe) wandel- en fietsroutes ontwikkelen in ’s-Hertogenbosch Oost; 
Doelgroep Inwoners ’s-Hertogenbosch Oost 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

5.4 TukTuk 
 ➢ Realiseren van een mobiele openbare sport- en beweegplek voor jong en oud in ’s-

Hertogenbosch Oost; 
➢ Deze mobiele openbare sport- en beweegplek, de TukTuk, inzetten tijdens 

activiteiten en evenementen van Sport Alliantie; 
➢ Samenwerking (starten,) versterken en onderhouden met (potentiele) organisaties 

die ook gebruik kunnen en willen maken van de TukTuk;  
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 
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6.1 Verenigingsondersteuning 
 ➢ Team Verenigingen van ’S-PORT ondersteunen in ambities en doelstellingen in ’s-

Hertogenbosch Oost; 
Doelgroep Sport- en beweegaanbieders (sportverenigingen) in ’s-Hertogenbosch Oost. 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 

Actiepunten Sport Alliantie vanuit Bosch Sportakkoord m.b.t. sport- en beweegaanbieders 
(sportverenigingen) 

➢ Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel gaat sportclubs (extra) voorlichting geven over de 
gemeentelijke jeugdsubsidie en andere vormen van subsidie en ondersteuning (zoals 
bijvoorbeeld ’S-PORT Support). Planning 2020. 

➢ Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel gaat het initiatief nemen om samenwerking op te 
zetten tussen verenigingen en commerciële sport- en beweegaanbieders. Planning 2020. 

➢ Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel gaat pilots organiseren voor sportclubs die (meer) 
duurzame opwekking en besparing van energie willen realiseren. Planning 2020. 

➢ De GGD Hart voor Brabant en Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel gaan in samenwerking 
met ’S-PORT zich meer inzetten voor aanstelling en opleiding van vertrouwenspersonen bij 
sportclubs. Planning 2020. 

➢ 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 Sport Alliantie Rosmalen Nuland en Vinkel verder 
gepromoot en uitgebreid. Planning: 2020. 

➢ Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel  gaat door voorlichting de bewustwording en 
acceptatie van LHBT-ers ((Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) in de sport bevorderen. Halt – 
team Oost-Brabant biedt hierbij ondersteuning. Planning 2020. 

 
7.3 Doorontwikkeling sportzone/sportcampus De Groote Wielen 
 Met de kernspelers (v.v. OJC ROSMALEN, de Gryphons, Rodenborch College, Jongerencentrum 

Number One) is een plan ontwikkelt om het gebied geschikt maken voor meer sport- en 
bewegen. Dit plan zal vanaf 2020 voeten in aarde gaan krijgen. 

Doel Komen tot uitvoering sportzone/sportcampus De Groote Wielen 
Doelgroep - 
Locatie Sportzone/Sportcampus De Groote Wielen 
Periode 2020 

 

7.4 Watervisie De Groote Wielenplas 
 Samen met watersportverenigingen die op/in/aan het water opereren is een watervisie 

ontwikkelt voor de Groote Wielenplas. Als handleiding wordt de gemeentelijke kadernota 
buitenwater gebruikt die 2019 beschikbaar is. In 2020 wordt start gemaakt met ontwikkeling 
van uitgangspunten Groote Wielenplas. 

Doel Ontwikkeling watervisie De Groote Wielenplas 
Doelgroep - 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 
  



 

11 

 

7.5 Sportcafé  
 Eén keer een sportcafé organiseren, naast de sportcafés van ’S-PORT, met een actueel thema 

specifiek voor ’s-Hertogenbosch Oost. 
Doel Middels een sportcafé (meer) kennis delen met allen welke actief en betrokkenen zijn binnen 

de sector sport en bewegen in het werkgebied ’s-Hertogenbosch Oost 
Doelgroep Betrokkenen binnen de sector sport en bewegen in het werkgebied ’s-Hertogenbosch Oost 
Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 

 

7.6 Integratie wijk/buurt Empel in werkgebied Sport Alliantie 
 ➢ Verkennen van de mogelijkheden in de wijk/buurt Empel; 

➢ Empel betrekken in de ambities en doelstellingen van Sport Alliantie en projecten 
implementeren waar mogelijk en wenselijk is; 

Doelgroep Kindcentra, verenigingen en Bestuursraad Empel te wijk/buurt Empel 
Locatie Empel 
Periode 2020 

 

7.7 PR en Communicatie 
 ➢ Naamsbekendheid Sport Alliantie Rosmalen Nuland en Vinkel vergroten door:  

➢ Website actualiseren en onderhouden; 
➢ Onderhouden van social media; 
➢ Aanwezigheid van promotiematerialen bij alle Sport Alliantie activiteiten 
➢ Het dragen van kleding van Sport Alliantie tijdens activiteiten 

Locatie ’s-Hertogenbosch Oost 
Periode 2020 
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Begroting projecten 

 

 

1.2.3

Samenwerking met vakleerkracht Bewegingsonderwijs en/of 

sportcoördinator scholen (buiten Sport Alliantie Rosmalen Nuland 

Vinkel)

 €                    1.000,00 

1.2.4 Vignet Gezonde School  €                        150,00 

1.2.5 Meten en Wegen  €                        150,00 

1.2.7 Schoolsporttoernooien  €                    1.000,00 

1.2.8 Schoolsport Olympiade  €                    3.500,00 

1.2.9 Workshops door sport- en beweegaanbieders (sportverenigingen)  €                        250,00 

1.3.1 Opleiding tot Citytrainer  €                        500,00 

1.3.2 Citytrainers ’s-Hertogenbosch Oost 500,00€                         

3.6 Senioren Sport Olympiade  €                    3.000,00 

5.3 Sport- en Beweegatlas  €                        500,00 

5.4 TukTuk  €                    1.500,00 Verzekering + onderhoud

7.3 Doorontwikkeling sportzone/sportcampus De Groote Wielen  €                        500,00 Drukwerk, in 2019 onderzoek uitgevoerd € 5.750,-

7.5 Sportcafé  €                    2.500,00 

 €                  15.050,00 

7.7 Communicatie en PR  €                    5.000,00 Website, Mail accounts, Drukwerk, Kleding

Organisatie 4.500,00€                     Bestuur, Kantoor, Vergader- en Representatiekosten

9.500,00€                     

5.4 TukTuk sport-spelmateriaal  €                    5.000,00 

Investering TukTuk 9.500,00€                     aanschaf en oppimpen

Garantie beweegplek Nuland kunstgras 2.500,00€                     sponsoringactie € 3500 loopt, €1210 ontvangen

Garantie Geenbergen 2.500,00€                     sluitend maken project/ aanvraag gemeente

19.500,00€                   

44.050,00€                   

Financiering

13.063,00€                   ontvangen

2.725,00€                     ontvangen vanuit wijk- een dorpenbudget

2.725,00€                     aanvraag wordt gedaan

1.997,00€                     ontvangen van Rodenborch

3.825,00€                     ontvangen van Rodenborch 

24.335,00€                  

2.500,00€                     ontvangen kloppend maken financierig

1.815,00€                     actie loopt nog

7.000,00€                     Gemeente, OJC en Number One, aankoop € 6.500,-

2.890,00€                     

5.000,00€                     uit reservering functionerings- en opleidingskosten

19.205,00€                  

5.520,00€                     w.o reservering senioren € 1.666,-

43.540,00€                   

510,00€                         

Ontvangen subsidie 2020 comb funct. Soport gezondheid bewegen 17.385,00€                   

15.217,50€                   bataald op factuur aan OJC

2.165,00€                     functioneringskosten  comb.functo. 2020

4.237,00€                     

20.000,00€                   contracten schoolbesturen per 01.08.2020

afrekening nog steeds onderwerp van discussie

Personeel

Reguliere subsidie en BAG bijdragen projecten

Investeringen en Garantiestellingen

Investeringen en Garantiestellingen

BAG bijdrage oppimpen TukTuk

Reservering vakleerkracht LO/NSA op spaarekening vanaf december 2019

Reservering functionerings en opleidingskosten uit 2019 op  spaarrekening

Ontvangen subsidie 2020 comb. functio, sport&gezondheid

Begroting 2020

Projecten 2020  € Opmerking

Subsidie gemeente ‘s-Hertogenbosch

Subtotaal Projecten

Subtotaal Organisatie & Communicatie

Organisatie & Communicatie

Subtotaal Investeringen & Garanties

Totaal (begroting uitgaven)

BAG bijdrage Schoolsport Olympiade 2020

Aanvraag senioren Olympiade uit wijken- en dorpenbudget

Saldo 2019

Bijdrage gemeente Beweegplek Nuland (extra)

Sponsoring kunstgras Beweegplek Nuland

Bijdragen TukTuk

Subtotaal

Sportmaterialen in TukTuk

Subtotaal Investeringen en Garantiestellingen

Functioneringskosten comb functionarissen 2019 

Functioneringskosten comb functionaris 2020

Tekort

Reservering functionering- en opleidingskosten

Totaal


