
 
 

 
BELEIDSPLAN  SPORTJAAR  2022-2023 
 

 

WIE  ZIJN  WIJ                                                                                                                                                                                                                                
 
De SVG manifesteert zich al bijna 60 jaar als sportvereniging voor mensen met een lichamelijke- en/of 

verstandelijke beperking in de Bossche regio. In 1964 begonnen met paardrijden en de zaalsporten 

zitvolleybal, tafeltennis en gymnastiek. De grootste groei van de vereniging vond plaats in 1966; de 

opening van het Brabantbad en de start van de afdeling zwemmen. 

Het hoogtepunt  van de vereniging viel samen met het 25 jarig bestaan in 1989. De vereniging telde toen 

ruim 180 leden, verdeeld over 7 afdelingen. Deze werden begeleid door ruim 40 bestuur-, kaderleden en 

vrijwilligers. Tijdens de zwemavonden werd de vereniging in het verleden ondersteund door het Rode 

Kruis voor begeleiding van de sporters buiten het water.  

In 2018 heeft Het Rode Kruis landelijk besloten om alle sociale taakvelden af te stoten en zorgt SVG 

geheel zelf voor alle vrijwilligers die noodzakelijk zijn om de sportactiviteiten te kunnen aanbieden. De 

werving, aanname, scholing en binding is daardoor binnen de vereniging een nog belangrijker onderdeel 

geworden in het beleid.  

Vanaf januari 2021, na de opheffing van de lock down, is onze vereniging weer volop actief. Sportief was 
het een mooi sportjaar dat we op gezellige wijze met de sporters en vrijwilligers hebben afgesloten.  
 
Op dit moment kent de vereniging zo’n 125 leden  verdeeld over 9 afdelingen, namelijk recreatief 

zwemmen, zwemlessen, waterbasketbal, boccia, sport & spel, wedstrijdzwemmen, zwemmen ex-

revalidanten, NAH-zwemmen en showdown.  

De leden zijn als volgt verdeeld over de afdelingen. 

o Recreatief zwemmen       56 leden 
o Zwemlessen                                   7          leden 
o Waterbasketbal    15 leden 
o Boccia       5 leden 
o Sport & Spel    10 leden 
o Wedstrijdzwemmen                   5          leden 
o Zwemmen ex revalidanten                         12          leden 
o Zwemmen NAH      5 leden 
o Show down    10 leden    
 



 
 
 

De SVG kenmerkt zich als een flexibele vereniging. Zij volgt vraag en aanbod en biedt, indien mogelijk, 

aanbod voor gaten in het sportaanbod voor sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke 

handicap. Met ingang van het sportjaar 2022-2023 zijn er twee sporten bijgekomen, NAH –zwemmen 

(Niet Aangeboren Hersenletsel) en Show down.   

Aansturing en begeleiding vindt plaats door het verenigingsbestuur ( 5 bestuursleden) en een team van 

kader en vrijwilligers van zo’n 35 personen. 

In de ledenopbouw is de jeugd zeer sterk ondervertegenwoordigd maar vertoont sinds 2021 weer een 

groei. 

 
 
ONZE  OMGEVING 
                                                                                                                                                                                                    

In alle sectoren van de maatschappij wordt steeds meer ondernomen om de integratie, emancipatie en 

maatschappelijke participatie van mensen met een handicap te bevorderen. Deze maatschappelijke 

ontwikkeling zien wij ook in de sportwereld. In het kader van het project ‘Organisatorische Integratie’ 

hebben inmiddels vrijwel alle sportbonden de verantwoordelijkheid voor een sportaanbod voor mensen 

met een handicap op zich genomen. Ook (reguliere) sportverenigingen staan daardoor in vergelijking 

met vroeger veel meer open voor sporters met een handicap. 

Als gevolg hiervan richt het sport specifieke aanbod van de vereniging Gehandicaptensport Nederland 

(GSN) zich op 6 takken van sport die niet organisatorisch zijn geïntegreerd: Boccia, Goalball, 

Rolstoelrugby, Showdown, ID-voetbal en Sledgehockey. Voor die verenigingen en andere takken van 

sport die (nog) niet te integreren zijn, blijft GSN de sportbond. 

Voor geïntegreerde sporten ligt de verantwoordelijkheid  voor het aanbieden van sportmogelijkheden 

voor lichamelijk- en/of verstandelijk gehandicapten bij de reguliere sportbonden. Voor de overige 

sporten verzorgt GSN de deskundigheidsvorming.  

Bij de gemeente ’s-Hertogenbosch staat sporten hoog in het vaandel. Op het gebied van 

sportmogelijkheden voor mensen met een lichamelijk- en/of verstandelijke handicap wil de gemeente 

de komende jaren een inhaalslag maken.  Om dat te bereiken heeft de gemeente structureel een 

‘sportcoach’ aangesteld. Deze bemiddelt tussen sportvraag en sportaanbod voor mensen met een 

lichamelijk- en/of verstandelijke handicap. 

 



 
 
Om draagvlak en bekendheid van gehandicaptensport in de Bossche regio een impuls te geven heeft de 

gemeente in 2012 de ‘Special Olympics’ georganiseerd. Een meerdaags sportevenement voor sporters 

met een verstandelijke beperking. Tijdens dit evenement maten enkele duizenden sporters hun 

krachten in 25 sporttakken.  

Onze vereniging heeft daarin samen met BZV het zwemmen voor haar rekening genomen 

De gemeente streeft er naar  voor mensen met een verstandelijke beperking, alle sporten aan te bieden, 

in Den Bosch en directe regio. Onder andere de sporten  Voetbal, Wielrennen, Paardrijden, Tennis, 

Basketbal, Badminton. 

Enige landelijke cijfers om een indruk te krijgen van het aantal personen met een handicap: 

 Het aantal inwoners met een handicap wordt geschat op 18%. Voor Den Bosch komt dit op 
25.000 inwoners. 

 Het aantal inwoners met een verstandelijke handicap wordt geschat op 1,5%. Voor Den Bosch 
komt dit op 2.100 inwoners. 

 In de regio Den Bosch zijn flink wat instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Het gaat tenminste om circa 3.000 cliënten. 

 

 
WAAR  STAAN  WIJ  NU 
                                                                                                                                                                                          
Vanaf januari 2021, na de opheffing van de lock down, is onze vereniging weer volop in beweging 
gekomen. Sportief was het een mooi sportjaar dat we op gezellige wijze met de sporters en vrijwilligers 
hebben afgesloten. Het bestuur is sinds de aanvang van het nieuwe sportjaar weer voltallig door de 
benoeming van twee nieuwe bestuursleden die vanuit hun achtergrond en ervaring complementair zijn 
aan de zittende bestuursleden en de juiste ervaring en kennis hebben voor onze doelgroepen en 
doelstellingen.  
 
Ook sportief zijn er ontwikkelingen. We willen mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) de 
mogelijkheid bieden om te kunnen zwemmen. Ook hebben we er een nieuwe sporten bij, NAH-
zwemmen en Show down. Een groep recreatieve show down spelers en vrijwilligers, waaronder een 
trainer en scheidsrechter, die in 2021 bij de Robert Coppes Stichting in Vught begonnen waren, vormen 
een nieuwe sportafdeling binnen SVG.  
 
Ons ledental heeft te lijden gehad onder de corona maatregelen. Per oktober 2021 was dit gedaald tot 
105 leden. De laatste maanden komen er weer geregeld aanmeldingen binnen. We zien de toekomst 
met vertrouwen tegemoet en de verwachting is dat het ledenaantal nog verder zal steigen. Het 
ledenaantal lag begin oktober op ongeveer 125. Daarbij de kanttekening dat een aantal leden voor NAH-
zwemmen zich momenteel inschrijft. 

 



 
 
Boccia is de sport waar onze grootste zorgen liggen. De afdeling Boccia van SVG, heeft door ziekte het 
aantal Boccia-leden drastisch zien dalen. Het aantal leden is nu op een punt gekomen dat het aantal 
leden te laag is. Daarom heeft SVG “de draad weer opgepakt” waar we door corona noodgedwongen 
moesten stoppen. Voor de promotie van Boccia en onze vereniging heeft SVG deelgenomen aan de 
Special Sportsdag in Vught. We hebben de sport onder de aandacht gebracht tijdens het 
wereldkampioenschap Petanque op de Parade in ’s-Hertogenbosch.  

De daling van het ledenaantal en de vergrijzing van de sport Boccia is een landelijke trend. Het bestuur 
en kader van SVG heeft dit jaar deelgenomen aan de landelijk Boccia-verenigingen dag tijdens de 
Wereldkampioenschappen in Veldhoven. Daar zien we bij andere verenigingen een zelfde ontwikkeling. 

Onze boccia-leden promoten de sport. In het nieuwe sportjaar gaan we na de zomervakantie beginnen 
met het geven van demonstraties bij Cello en is er contact gelegd met  de sportdocent van de 
Mytylschool naast De Schutskamp. Samen gaan we kijken of er jeugdtrainingen direct na schooltijd 
gegeven kunnen worden in de Mytylschool. Helaas laten promotiefilmpjes en foldermateriaal waarom 
we gevraagd hebben bij GSN nog even op zich wachten vanwege restyling en herdruk.  

 

ONZE  DOELSTELLING  &  MISSIE                                                                                                                                                                                              
    

In het verenigingsstatuut wordt de doelstelling van de SVG als volgt geformuleerd:                                             

“de vereniging stelt zicht ten doel het doen beoefenen van sport door en het bevorderen van sport 

voor gehandicapten, in al zijn verschijningsvormen”  

Vanuit deze doelstelling en geplaatst tegen de omgevingsfactoren wordt de volgende Missie 

geformuleerd:                                                                                                                                                                   

SVG stimuleert en faciliteert sporten en bewegen voor mensen met een handicap in de Bossche regio. 

 
BELEID  SVG 
De SVG is een sportvereniging die zich richt op sporters met een lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking in Den Bosch en directe omgeving.  Hierbij willen wij sportmogelijkheden aanbieden (ons 

huidig pakket) en zo nodig ontwikkelen, de zo genaamde “kraamkamerfunctie”.  

Wij richten ons op sport als een vrijetijdsbesteding. Wij richten ons niet op sportactiviteiten in het kader 

van dagbesteding, ‘buitenschoolse opvang’, en dergelijk. Wij zijn ons hierbij bewust dat er tussen 

vrijetijdsbesteding en dagbesteding een grijsgebied is. Wij zullen dit met een open mind benaderen. 

Voor de SVG zal er altijd plaats zijn in het Bossche sportaanbod. Zij richt zich vraaggericht op hiaten in 

het Bossche sportaanbod voor aangepast sporten. 

 



 
 
SVG heeft toekomst en richt zich op: 

 (Gehandicapte) sporters die met lotgenoten willen sporten. 

 specifieke (gehandicapte) sporten: zoals boccia, zwemmen voor ex-revalidanten, zwemmen 
voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). 

 Het opvullen van gaten in het sportaanbod mits kader en financiën toereikend zijn.  

 Samenwerking met sportcoaches en sportverenigingen: kennisuitwisseling, doorverwijzing, 
detachering e.d.  SVG kan hierbij zijn specifieke kennis m.b.t gehandicaptensport inbrengen. 
Waar nodig ondersteund door GSN en sportbonden. De samenwerking richt zich op zowel 
sportmogelijkheden, kennisinformatie en PR. 

 Waar mogelijk integreren van sporters met een beperking in reguliere sportverenigingen. 

 Zowel intern als extern professionaliseren.  

 Bekendheid geven aan de mogelijkheden voor aangepast sporten. 

 Het bieden van mogelijkheden aan studenten in opleiding om kennis te maken met sporters met 
een beperking en mogelijkheden die er zijn, voor deze doelgroep, om te kunnen sporten. 

 Het bieden en waarborgen van een veilige sportomgeving. 

 Het vergroten en verbeteren van het fysiek welzijn van mensen met een beperking. 

 Het vergroten van het mentaal welzijn van mensen met een beperking door naast het fysieke 
aspect het sociale aspect voor, tijdens en na het sporten als minstens zo belangrijke doelstelling 
onderdeel te laten zijn van de activiteiten.  

 Mogelijkheden te bieden aan valide mensen die zich in hun leven belangeloos zinvol willen 
inzetten voor anderen. 

 

 

STRUCTUUR SVG 
                                                                                                                                                                                                

SVG is een omni-vereniging en biedt meerdere takken van sport aan. Per 2022 zijn dat de al eerder 

genoemde 8 sportafdelingen en het familiezwemmen. 

Het bestuur bestaat uit 5 personen. Naast de gebruikelijke functies voorzitter-, secretaris- en 

penningmeester, zijn er twee bestuursleden. Een bestuurslid is speciaal belast met de zorg voor 

stagiaires. Daarnaast zorgen deze bestuursleden voor de intake en begeleiding . Daarnaast kent de 

vereniging een niet-bestuurslid die de ledenadministratie verzorgt en een niet-bestuurslid die zorgt voor 

het beheer van de website vereniging en de PR van de vereniging verzorgt.  

Aan elke sportafdeling is een bestuurslid als contactpersoon gekoppeld. De sportafdelingen worden 

aangestuurd door een ‘afdelingscoördinator’.  

Het vrijwilligers bestand is zeer divers en varieert van arts, trainer, coach, begeleider tot instructeur. 

Alleen de speciaal gediplomeerde trainers bij het zwemmen ex-revalidanten en de zwemlessen 

ontvangen een onkostenvergoeding.  



 
 
 

Naast de sporttaken ondersteunen vrijwilligers op sommige onderdelen het bestuur. Op dit moment is 

dit het geval bij het beheer van de website van de vereniging, PR-activiteiten en de werving van 

vrijwilligers. 

SVG maakt sinds 1 juli 2010 deel uit van 2 sportbonden: KNZB en GSN. De leden zijn verzekerd via deze 

sportbonden. Bestuur en vrijwilligers zijn verzekerd via de algemene ‘vrijwilligersverzekering’ van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 

FINANCIËN 
                                                                                                                                                                                                         

De verenigingsbegroting bedraagt per 2022 circa € 35.000,-.  

Het zwaartepunt van de kosten ligt bij de huur van sportaccommodaties. De ledencontributie draagt 

voor de helft bij in de onkosten van de vereniging. De overige inkomsten komen uit subsidies (1/4) en 

‘donaties en inzamelingen’(1/4). 

  

ACTIEPLAN  SVG  
                                                                                                                                                                                              

Het bestuur van de SVG richt haar aandacht de komende jaren op: 

 Werving van leden. 

 Vergroten aandeel jeugd. 

 Werving en binding van vrijwilligers. 

 EHBO/reanimatie cursussen voor haar vrijwilligers. 

 PR: Zie het PR plan: 
o Folders : verspreiding primair in Den Bosch. Instituten benaderen voor gesprek. 
o Gebruik facebookpagina/Website. 
o Het geven van demonstratie van sporten zoals waterbasketbal en boccia. 

 Samenwerking met gemeentelijke sportcoaches en andere sportverenigingen bij PR en 
ontwikkelen nieuwe sportmogelijkheden. 

 Samenwerking met Mytyl school en Revalidatie De Tolbrug in westelijk stadsdeel 

 Participatie regionaal sportloket gehandicaptensport. 

 Versterking van het sociale aspect van de vereniging voor de leden en vrijwilligers. 
 

 

Het bestuur van SVG 


