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1. Sportpromotie tussen 1�70 en 1��0
Sportbeoefening is een variabel gegeven dat vooral sociaal-
economisch wordt bepaald. Vanaf de jaren zeventig werd bij 
de promotie van sportbeoefening en lichaamsbeweging vooral 
ingespeeld op het gezondheidsaspect en de compensatie voor 
een toenemende sedentaire levensstijl in alle leeftijdscatego-
rieën van de bevolking.

Naast de sociaal-economische factoren moet ook nog rekening 
worden gehouden met individuele beweegredenen, die sterk 
bepaald worden door milieu, leeftijd, geslacht en overtuiging.

Sportpromotiecampagnes
De sportpromotiecampagnes die Bloso van 1970 tot 1990 
voerde kunnen in zes fasen worden ingedeeld.

Fase 1 (1970-1972) had een zuiver sensibiliserend karakter met 
campagnes zoals Sportbiennale 70 en 72, Sportiva 71, de acties 
Olympisch minimum, Fit-o-meter, enz.

In fase 2 (1973-1975) werd het accent verschoven naar de 
continuïteit in de sportbeoefening. De behoefte aan organisatie 
en begeleiding die hiermee gepaard ging, werd opgevangen 
door de uitbouw van een Vlaams vrijwilligerskorps, met name de 
Sport+gangmakers.

In fase 3 (vanaf 1976) werd door de verdere uitwerking van de 
organisatie en de structuren van het sportbeleid op gemeentelijk 
niveau de behoefte aan een degelijk geschoold technisch kader 
voelbaar (o.a. de nood aan sportfunctionarissen), wat werd 
opgevangen door enerzijds nieuwe en gespecialiseerde Bloso-
opleidingscursussen en anderzijds het versnelde opleidingspro-
gramma TOSS 80 (Technische Opleiding Sport en Spel).

In fase 4 (vanaf 1978) werd gepoogd een wetenschappelijke 
onderbouw te vinden voor het Sport-voor-Allen-beleid. Er wer-
den jaarcampagnes gelanceerd voor volgende achtergebleven 
bevolkingsgroepen: vijftigplussers (1978), kinderen (1979), 
vrouwen (1980) en gehandicapten (1982). Van 1981 tot 1982 
werd de impulsactie “Volkssporten in Vlaanderen” gelanceerd 
in samenwerking met de Vlaamse Volkssportcentrale, met als 
doel de volkssporten in Vlaanderen te vermaatschappelijken en 
nieuw leven in te blazen.

In fase 5 (1983-1986) werd vanuit het overheidsbeleid getracht 
het gemeentelijk beleid en het schoolsportbeleid nieuwe im-
pulsen te geven (consolideren en verbeteren van het bestaande 

beleid, aanzetten tot en participatie aan beleidsvoering).

Na het gemeentelijk beleid en het schoolsportbeleid werd 
getracht in fase 6 (1986-1990) op een soortgelijke manier het 
sportbeleid op provinciaal gebied uit te bouwen met de actie 
‘Sportieve provincie’. 

Van Sport+klassiekers naar speerpuntacties (1�78-1��0)
Naast de campagnes werd vanaf 1978 gestart met meer spe-
cifieke sport+initiatieven, waarbij de promotie van een aantal 
sporttakken die voor de grote massa toegankelijk zijn en die 
geen specifieke training of uitrusting vergen de doelstelling was.
Zo werd in 1978 gestart met de internationale Tweedaagse Voet-
tocht van Blankenberge. In 1980 ontstond de tweede Klassieker: 
de windsurfregatta in Dudzele.

In 1981 werd de eerste Sport+klassieker voor wielertoeristen ‘De 
Gordel’ gecreëerd in Sint-Genesius-Rode.

En in 1984 werd voor de eerste maal het ‘massa-volleybal-toer-
nooi’ te Zonhoven georganiseerd.

Naast de formule van Sport+klassieker werden vanaf 1985 een 
aantal regionale initiatieven onder de noemer van speerpuntac-
ties ondersteund. Per jaar en provinciaal gespreid kregen deze 
acties een tweejaarlijkse ondersteuning. Van 1985 tot en met 
1992 werden jaarlijks tientallen sportevenementen met regionale 
uitstraling ondersteund.

Sport is tof ... en het kan best in je buurt (1�83-1�84)
Met de slogan “Sport is tof ... en het kan best in je buurt” richtte 
Bloso van 1983 tot 1984 aandacht op het gemeentelijk sport-
beleid. Omdat het een tijd van inleveren was, met weinig ruimte 
voor nieuwe investeringen, werd geopteerd voor een efficiënter 
gebruik van de reeds bestaande infrastructuur. De campagne 
bevatte een deel dat specifiek gericht was op de beleidsverant-
woordelijken, en een meer servicegericht deel dat eerder voor 
het grote publiek was bestemd.

Voor een goed functionerend lokaal sportbeleid zijn beleid, 
advies, beheer en uitvoering de vier sleutelbegrippen. Deze 
begrippen vormden dan ook de hoofdbrok van het Bloso-actie-
plan voor de lokale beleidsverantwoordelijken.

1. Beleid
De schepen van sport werd gevraagd het te voeren sportbeleid 
in zijn/haar gemeente neer te schrijven in een gemeentelijke 
sportnota. Deze sportnota moest een inventaris bevatten van de 
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bestaande gemeentelijke sportinfrastructuur enerzijds en van de 
behoeften anderzijds. Op basis daarvan en rekening houdend 
met de financiële middelen, konden de prioriteiten van het 
toekomstig sportbeleid worden opgesteld op korte, middellange 
en lange termijn. Afhankelijk van de houding van het gemeen-
tebestuur tegenover de sportnota, kon het gemeentebestuur een 
sportdienst uitbouwen o.l.v. een sportfunctionaris om een vlotte 
en deskundige uitvoering van het beleid mogelijk te maken.

2. Advies
Door het Cultuurpact (decreet van 28/01/1974) werd ook 
participatie in het sportbeleid een wettelijk gegarandeerd recht 
en werd de zorg voor die participatie in het sportbeleid als een 
verplichting aan de overheden opgelegd. Het Cultuurpact en 
het decreet van 12/12/1974 betreffende de Cultuurraden boden 
de mogelijkheid aan gemeenten om een culturele raad op te 
richten waar ook jeugd- en sportorganisaties deel van konden 
uitmaken. De minister liet echter de mogelijkheid open om naast 
de culturele raad een aparte sportraad op te richten. Bewust van 
de positieve, vormende en praktische waarde van een specifieke 
sportraad, streefde het Bloso sindsdien naar de oprichting van 
een autonome sportraad in iedere gemeente.

3. Beheer
Het Cultuurpact regelt tevens het beheer van de “culturele instel-
lingen” die eigendom zijn van de gemeente of die de gemeente 
in vruchtgebruik heeft. Tot de “culturele instellingen” behoren ook 
de sportinfrastructuur en de vzw’s die in de sportsector werk-
zaam zijn. 

4. Uitvoering
Om het totale sportgebeuren in de gemeente vlot te laten verlo-
pen, is de aanstelling van een sportfunctionaris noodzakelijk. Bij 
de uitwerking van het Sport-voor-Allen-beleid en het promoten 
van sportbeoefening onder de lokale bevolking, treedt de sport-
functionaris op als ‘hoofdgangmaker’ en moet hij een beroep 
kunnen doen op de verschillende gemeentelijke gangmakers 
(gemeentebestuur, adviesraden en sportdienst).

Het luik van de campagne “Sport is tof … en het kan best in je 
buurt” dat specifiek naar het publiek was gericht, bestond uit  
vier delen:  

Een introductiefilm over het gemeentelijk sportbeleid met 
de bedoeling de gemeentelijke beleidsverantwoordelijken 
te sensibiliseren voor thema’s als sportbeleid, sportbeheer, 
advies en uitvoering en voor de verbetering van de wis-
selwerking tussen de gemeenten en Bloso.
Het vademecum “Het gemeentelijk Sportbeleid in Evolutie”, 
een werkinstrument voor de optimalisatie van het gemeen-
telijk sportbeleid.
Een vernieuwde en op maat gesneden actie “Sportieve 
Gemeente”.
De uitgave van een “Sport-is-Tof-krant”. Deze krant bevatte 
informatie over: 

Sport in het algemeen en enkele sporttakken in het 
bijzonder;
Sportmogelijkheden in de eigen gemeente;
Verzekeringsaspecten binnen de sport

5. Een publicitaire campagne die bestond uit een affiche van 
20m², aangeplakt op 300 borden overal in Vlaanderen.
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Sport is tof ... en het kan best op school (1�84-1�85)
Bloso is zich van meet af aan bewust geweest van het belang 
van sport op school. Met sportonderricht op school bereik je 
meer dan 1 miljoen jonge mensen en kan de basis worden 
gelegd voor een levenslange sportbeoefening, door de jongeren 
van bij het begin zin in sport bij te brengen.

Reeds in 1972 werd in de Vlaamse lagere scholen jaarlijks een 
actie georganiseerd die “Sportiefste School” als naam kreeg. In 
1977 werd de titel “Sportieve School” gelanceerd, om het com-
petitieve element tussen de scholen onderling af te zwakken en 
om meer nadruk te leggen op het aspect “wedstrijd met zichzelf”.
In 1979 werd de actie uitgebreid tot het secundair onderwijs 
en werd in het basisonderwijs de formule Sportieve School+  
toegevoegd. In het schooljaar 1984-85 stelden het Bloso en de 
SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) de klassieke Sport+actie in 
het teken van de schoolsport.

Een eerste speerpuntactie droeg de naam “Sport-Actieve 
School”. De doelstellingen van deze vernieuwde actie waren de 
volgende: 

alle scholen sterke en permanente impulsen geven voor 
deelname aan georganiseerde en zelf te organiseren 
schoolsport en aanzetten tot behoud en verder uitbouwen 
van een omnischoolsportclub;
een betere samenwerking creëren met de traditionele 
sportbonden;
het geven van initiatielessen (5x2 uur) in verschillende 
sporttakken;
het project ‘Sportieve speelplaatsen’ lanceren, waarbij een 
audiovisuele montage werd gerealiseerd en verspreid in de 
scholen;
het aanbieden van een schoolsportkaart aan alle leerlingen, 
die extra voordelen bood voor sportmanifestaties, het huren 
van sportaccommodaties, de aankoop van sportmateriaal, 
enz.;
voor de pedagogische begeleiders werden vijf werkbe-
zoeken gepland die tot doel hadden de schooldirecties 
te laten kennis maken met de sportinfrastructuur die in 
Vlaanderen geboden wordt.

Verder werd er dat schooljaar een kaderweekend voor school-
sportgangmakers gepland, werden studiebijeenkomsten 
gehouden, werd de landelijke schoolsportdag gelanceerd en 
tijdens de week van 6 tot 10 mei 1985 werd van elke school 
verwacht dat ze een daverende sportdag zou organiseren.
De apotheose van het schoolsportjaar was de “Loop-naar-de-
Maan”-race. Het was de bedoeling dat op één dag de leerlingen 
en personeelsleden van alle Vlaamse scholen de afstand aarde-
maan bij elkaar zouden lopen (348.000 km). De campagne 
werd ondersteund met een folder, stickers, raamaffiches en een 
brochure voor leerkrachten.

Sport-is-tof-actie (1�86-1��0)
De Sport-is-tof-actie werd gelanceerd in 1986 en had als doel 
de Vlaming tot sporten te bewegen met een concreet aanbod 
gedurende vijf jaar.

Iedereen kon aan de actie deelnemen via een Sport-is-tof-kaart 
en deelnemen kon op 3 niveaus. De verschillende niveaus 

1.

2.

3.

4.

5.

6.



77Deel 1: Trends

moesten in de juiste volgorde worden afgelegd. Om niveau 1 te 
behalen moest men deelnemen aan 4 “Sport-is-tof”-activiteiten, 
om niveau 2 te behalen aan 6 “Sport-is-tof”-activiteiten en om 
niveau 3 te behalen moest men 10 “Sport-is-tof”-activiteiten 
beoefend hebben. Per afgewerkt niveau ontving de deelnemer 
een herinnering.

Actie ‘Sportieve provincies’
Wegens de verschillende evoluties die de Vlaamse provincies 
sinds 1970 hadden doorgemaakt, drong zich tevens een pro-
vinciale aanpak op. Jaarlijks zou er per provincie een promotie-
campagne worden gevoerd. Op die manier kon de samenwer-
king tussen de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de 
gemeenten worden geïntensifieerd. 

Limburg was de eerste provincie (1987) waar de nieuwe promo-
tiecampagne werd gevoerd met de slogan “Limburg Sportief”.
De promotie werd gevoerd via een algemene affiche en stickers, 
maar ook via tweemaandelijkse thema-affiches (Limburg is 
Sportief, Sport op School, Sport is Gezond, Eerbied voor sport-
accommodaties, Sport in clubverband, Limburg blijft sportief).
Er werden 6 speerpuntacties georganiseerd, 43 van de 44 
gemeenten dienden een activiteitenpakket in en 39 sportfedera-
ties dienden voorstellen in. Een mobiel Limburg-Sportief-team 
van sportmonitoren bezocht de Limburgse recreatiecentra om er 
recreatiesportnamiddagen te organiseren.

Oost-Vlaanderen volgde in 1988 met als slogan “Oost-Vlaan-
deren Sportief”. Ook hier werd de promotie gevoerd via een 
algemene affiche en stickers en via tweemaandelijkse thema-af-
fiches (sport voor de vrouw, sport in clubverband, sport voor het 
gezin, sport voor gehandicapten, sport voor de derde leeftijd).
Elke Oost-Vlaamse Burensportdienst stelde een speerpuntactie 
voor, er werden 48 gemeentelijke en 43 federale sportdagen 
georganiseerd en op provinciaal niveau werden er een minder-
validen-sportweekend, een dag van de kaatssport en een Oost-
Vlaams krulbolkampioenschap gehouden. Bloso organiseerde 
in elke Oost-Vlaamse gemeente op dezelfde dag een wedstrijd 
“Sportief Gezin” met een grote finale in het Provinciaal Domein 
Puyenbroek, een recreatief volleybaltornooi voor gemeenten en 
een gezamenlijke actie van de 4 Oost-Vlaamse Bloso-sportcen-
tra. 

In 1989 was Brabant aan de beurt. Naast de gebruikelijke alge-
mene affiche en de stickers werden ook hier tweemaandelijkse 
thema-affiches gedrukt (sport houdt je jong, sport is overwinnen, 
sport welkom in de club, sport start op school, sport met heel 
het gezin, sport tof in Brussel). 40 gemeenten en 45 provinciale 
comités dienden een voorstel in om de sport in Brabant te pro-
moten en er werden 7 speerpuntacties georganiseerd. 

Nadien volgden de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen 
met gelijkaardige initiatieven.

2. Sportpromotie vanaf 1��1 (VOI Commissariaat 
generaal Bloso)

Toen Bloso in 1991 omgevormd werd tot een Vlaamse Open-
bare Instelling (VOI), werd de sportpromotie professioneler 
aangepakt en werden meer financiële middelen vrijgemaakt.

Sensibiliseringscampagnes op Vlaams niveau
De Bloso-Jeugdsportcampagne ”Als het kriebelt moet je 
sporten” ging officieel van start op 1 oktober 1992 en werd 
afgesloten in 1996. De uitgangspunten van deze Vlaamse sport-
promotiecampagne waren tweeërlei : 

de slechte fysieke conditie van de jeugd;
de dalende sportparticipatie van de jongeren in de 
leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar.

Deze campagne beoogde enerzijds meer jongeren aan te zetten 
opnieuw of meer aan sport te doen en anderzijds het belang te 
onderstrepen van de continuïteit van sportbeoefening. Enkel 
regelmatig sporten kan immers op termijn leiden tot een veralge-
meende betere conditie van de Vlaamse jeugd. Vermits sporten 
in clubverband de beste garantie biedt voor regelmatig sporten 
werd daar in deze campagne sterk de nadruk op gelegd.

Niet minder dan 8.714 ‘Sportkriebelactiviteiten’ werden georgani-
seerd, waaraan zo’n 2.800.000 jongeren hebben deelgenomen. 
Dit uitgebreid sportaanbod kon gerealiseerd worden dankzij 
de intensieve medewerking van diverse partners. De participa-
tiecijfers tonen aan dat de campagne ook goed aansloeg bij de 
jongeren zelf. Dit was niet in het minst te danken aan een pro-
fessioneel mediaplan waardoor de Bloso-Jeugdsportcampagne 
in Vlaanderen een ruime bekendheid genoot. Hierbij speelde 
het campagnebeeld met name de “Sportkriebel” een belangrijke 
rol. Dit beeld werd gebruikt voor radio en tv-spots, advertenties, 
posters, opdrukaffiches, stickers, T-shirts, sleutelhangers, enz.
Mede dankzij verschillende ondersteuningsmiddelen werden 
sportfederaties, gemeentebesturen, provinciebesturen, sport-
clubs, scholen, enz. ertoe aangezet hun medewerking aan de di-
verse sportpromotionele activiteiten te verlenen. Specifiek werd 
er in meerdere projecten een grotere en directe betrokkenheid 
van de sportclubs nagestreefd. Deze doelstelling werd verwoord 
met de slogan “Zoals het in de sportclub kriebelt, kriebelt het 
nergens”.

Van bij de start van de Jeugdsportcampagne werden de 
Vlaamse sportfederaties betrokken bij de organisatie van de 
diverse activiteiten. Via ondermeer de subsidiëring van de door 
hen gemaakte kosten, werden de federaties ertoe aangezet 
specifieke jeugdsportpromotieplannen op te stellen, waarin 
ondermeer speciale aandacht werd besteed aan de opleiding 
van jeugdsportbegeleiders.

In 1992 werkten 10 federaties effectief  mee via het opstellen en 
uitvoeren van een jeugdsportpromotieplan. In 1993 verklaarden 
69 van de 86 erkende sportfederaties zich principieel akkoord 
om mee te werken aan de Bloso-Jeugdsportcampagne. Hiervan 
dienden 54 sportfederaties een promotieplan in, met 37 werden 
besprekingen aangegaan en met 32 federaties werd in 1993 een 
overeenkomst bereikt. In 1994 werden alle Vlaamse erkende 
sportfederaties opnieuw aangezocht om een nieuw promotieplan 
op te stellen, waarbij sterk de nadruk diende te liggen op acties 
naar de sportclubs toe i.v.m. jeugdsportpromotie. De promo-
tieplannen moesten derhalve voorzien in activiteiten die een 
directe betrokkenheid van de sportclubs inhielden. 

In 1994 verklaarden 50 van de 86 erkende sportfederaties zich 
principieel akkoord om mee te werken aan de Bloso-Jeugdsport-

•
•
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campagne, hiervan dienden 42 sportfederaties effectief een 
promotieplan in en met hen werd dan ook een overeenkomst 
bereikt. In 1995 kwamen alleen de sportclubs van erkende fe-
deraties met een goedgekeurd promotieplan in aanmerking voor 
de subsidie voor deelname aan de “Dag van de Sportclub” en 
voor de subsidie voor aankoop van sportmateriaal. In deze pro-
motieplannen diende bij acties naar de sportclubs toe de nadruk 
te liggen op fair-play. Op dit voorstel reageerden 66 van de 90 
sportfederaties positief en hiervan stuurden 57 sportfederaties 
daadwerkelijk een Jeugdsportpromotieplan in. In 1996 werd aan 
de Vlaamse sportfederaties in het kader van de Jeugdsport-
campagne geen jeugdsportpromotieplan meer opgevraagd. Wel 
werd een daadwerkelijke medewerking van de sportfederaties 
verzocht voor specifieke evenementen zoals de ‘Dag van de 
Sportclub’ en de ‘Bloso-Kustactie’.  Beide acties werden jaar na 
jaar succesvol georganiseerd.

De Bloso-campagne “Vrijwilliger in de sport”
Uitgaande van de vaststelling dat ook voor de sportsector de 
onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers (in 2003 zo’n 313.000) 
levensnoodzakelijk is, werd op verzoek van de minister voor 
sport in 2001 een actie rond de “Vrijwilliger in de sport” gereali-
seerd. Hierbij werd, specifiek voor wat de sportsector betreft, 
ingespeeld op het internationale jaar van de vrijwilliger. Boven-
dien werd “een verhoging van de maatschappelijke participatie 
en engagement” als beleidseffect beoogd.

In partnership met de andere sportactoren, enerzijds de 
Vlaamse sportfederaties en hun sportclubs en anderzijds de 
gemeentelijke en provinciale sportdiensten, werden een aantal 
initiatieven ontwikkeld waarbij de vrijwilligers in de sport centraal 
stonden. Deze sensibiliseringsactie werd rond 5 thema’s opge-
bouwd, met name:

het werven van jonge vrijwilligers;
waardering voor de jarenlange inzet van de vrijwilligers in 
de sport;
aandacht voor een aangepast vrijwilligersstatuut;
vormingsinitiatieven voor clubbestuurders;
een concrete actie op het terrein.

Mobiliseren van jonge vrijwilligers
Via een beperkte mediacampagne en een aangepaste commu-
nicatiestrategie werd de boodschap bij het grote publiek kenbaar 
gemaakt. Met deze boodschap werd een motivatie beoogd van 
vooral jonge mensen, om zich als nieuwe vrijwilliger belangeloos 
in te zetten voor de sport. Een specifiek logo onder de slogan 
“Vrijwilliger in de sport, dat verdient goud !” en een poster 
(15.000 exemplaren) werden aangemaakt en een tv-spot gepro-
duceerd. In deze tv-spot werden vooral jongeren aangesproken 
om zich als vrijwilliger in te zetten in hun sportclub. Met de 
regionale televisie (RTR) werd een mediapartnership afgesloten 
voor de aankoop van mediaruimte waardoor de kosten aan-
zienlijk konden beperkt worden. De aangemaakte tv-spot rond 
de “Vrijwilliger in de sport” werd op alle 11 regionale zenders 
gedurende twee weken in halftijds regime uitgezonden.

Appreciatie voor de jarenlange vrijwilligersinzet
Voor de vrijwilligers die reeds 21 jaar of langer actief waren in 
de sportclub en/of sportfederatie of aan vrijwilligers met 21 jaar 
effectieve inzet in de schoolsport,werd een initiatief ontwikkeld 
waarbij de overheid haar appreciatie uitdrukte voor deze jaren-
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lange inzet. Daartoe werd de medaille van de Vlaamse minister 
van Sport gecreëerd die samen met een getuigschrift aan 5.746 
vrijwilligers in 141 Vlaamse gemeenten werd overhandigd, ter 
gelegenheid van een officiële huldiging. Deze medailles en 
getuigschriften werden gratis ter beschikking gesteld van de 
gemeenten. Deze medaille wordt, zij het in beperkte mate, nog 
steeds jaarlijks toegekend.

Incentive voor jonge vrijwilligers
Ook de inzet van jonge vrijwilligers in de sport werd beloond. 
In 2001 werd daarom aan 1.151 jongeren onder de 21 jaar, die 
reeds twee jaar actief waren als vrijwilliger, een eigentijds incen-
tive overhandigd in de vorm van een hartslagmeter.

Aandacht voor een vrijwilligersstatuut, ook in de sport
Door de Bloso-administratie (juridische cel) werd meegewerkt 
aan een interdepartementale werkgroep, belast met de opmaak 
van een nieuw statuut van de vrijwilliger. Streefdoel was het 
vrijwilligerswerk meer erkenning te geven. Bovendien wilde men 
betere financiële, materiële en institutionele voorwaarden schep-
pen die nodig zijn opdat vrijwilligers in optimale omstandighe-
den hun taak kunnen vervullen. Een aantal domeinen waarop 
verbeteringen wenselijk zijn zoals het arbeidsrecht, het fiscaal 
en het sociaal recht behoren echter tot de bevoegdheid van de 
federale wetgever.

Vormingsinitiatieven voor de vrijwilligers
Bloso, de Vlaamse Trainersschool (VTS), de Vlaamse Sportfe-
deratie (VSF) en de provinciale sportdiensten (VVP) hebben 
samen vormingsinitiatieven ontwikkeld voor de clubbestuurders 
in de sportsector. Via de detectie van de prioritaire noden wer-
den in functie hiervan specifieke vormingscursussen ontwikkeld. 
Zo werden een aantal bijscholingen georganiseerd rond 15 
verschillende thema’s. Op deze manier werden clubbestuurders 
o.a. vertrouwd gemaakt met de opmaak van een beleidsplan 
(met aandacht voor het jeugdsportbeleid) en werden ze wegwijs 
gemaakt in marketing- en verzekeringsaangelegenheden. Ook 
interne communicatie, sponsoring, website-ontwikkeling, media-
management, sportstructuren, event-management, vzw-wetge-
ving, vergadertechnieken, werken met vrijwilligers, boekhouding 
en fiscaliteit, ledenwerving en sportwetgeving kwamen aan bod.

Actie op het terrein “Het Sportlint”
Uitgaande van het principe dat de “boodschap” op het terrein 
moet versterkt worden, werd in het najaar 2001 een Vlaams 
sportevenement georganiseerd met name “Het Sportlint”. Hierbij 
stond in 2001 de sportvrijwilliger centraal. Vanaf 2002 tot op 
heden staat deze actie in het teken van sporten in clubverband.

De Bloso sensibiliseringscampagne “Bij een sportclub 
zit je goed” (2002-2006) die Bloso samen met de Vlaamse 
sportfederaties en de gemeentelijke en provinciale sportdiensten 
sinds het najaar 2002 voert, beoogt twee essentiële en concrete 
doelstellingen: 

ten eerste: het aantal leden in de sportclubs verhogen door 
meer mensen, jongeren en volwassenen, aan te zetten om 
te sporten in clubverband;
ten tweede: de kwaliteit van het sportaanbod in de sport-
clubs te verbeteren.

Deze 2 doelstellingen zijn ontegensprekelijk met elkaar ver-
bonden, een verhoogde kwaliteit zal automatisch ook leiden tot 

•

•
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een stijging van het aantal leden.

In de eerste fase (2002) werd naast een mediacampagne op 
radio, tv en in de geschreven pers een eerste ondersteunings-
actie voor sportclubs georganiseerd en stond de 2de editie van 
“Het Sportlint” in het teken van de campagne. In deze eerste 
fase werd vooral getracht het sporten binnen de sportclub te 
verhogen. Omdat ook sporters met weinig of geen talent kansen 
moeten krijgen in de sportclub werd bijzondere aandacht be-
steed aan de recreatieve sportbeoefening binnen de sportclubs.

De tweede fase van de sensibiliseringscampagne (2003) om-
vatte, naast een 2de ondersteuningsactie voor sportclubs, ook 
de 3de editie van “Het Sportlint”, de organisatie van de “Staten-
Generaal van de sportclubs”en een mediacampagne op radio 
en tv.

In 2004 werd de sensibiliseringscampagne voortgezet via een 
mediacampagne op radio en tv en de organisatie van de 4de 
editie van “Het Sportlint”.

In 2005 werden met het oog op de realisatie in 2006 van de 
sportpromotionele actie “Sterrenactie voor sportclubs” de 
voorbereidende gesprekken gevoerd met de erkende Vlaamse 
sportfederaties. Bij deze actie wordt uitgegaan van de vaststel-
ling dat er binnen de sportclubs meer aandacht moet worden 
besteed aan bepaalde kwalitatieve aspecten die een sportclub 
succesvol (kunnen) maken. Dit is noodzakelijk als de sportclubs 
hun rol ten volle willen blijven spelen als leerschool voor het 
aanleren van maatschappelijke en sociale vaardigheden en 
het vertrouwd maken met sportwaarden. Daarom worden de 
sportclubs in deze actie gesensibiliseerd om via een nieuwe, 
eenvoudige sportpromotie-actie aandacht te besteden aan 7 
belangrijke aspecten van een goede clubwerking nl.: een goede 
clubsfeer, het aansluiten bij een Vlaamse sportfederatie, naast 
een competitief ook een recreatief sportaanbod aanbieden, een 
minimum percentage van 30% bestuursleden hebben die jonger 
zijn dan 30 jaar, een uitgewerkte jeugdwerking  hebben, een 
degelijke sportinfrastructuur bezitten en uitsluitend werken met 

gekwalificeerde lesgevers.

Eind 2007 zal een evaluatie gemaakt worden van deze actie.

Acties in partnership met de provinciale sportdiensten
In mei 1992 werden in het kader van de Vlaamse Jeugdsport-
campagne Provinciale Stuurgroepen JeugdSport opgericht.
Alle promotionele acties in de provincie en de gemeenten rond 
jeugdsport werden door deze stuurgroepen gecoördineerd.
Grote evenementen zoals Doe-aan-sportbeurzen, Jeugdspor-
tival, Avontuuratlon, Sportkriebelhappening, Supergem, de 
provinciale finales Jeugdpentatlon, werden in 1992,1993 en 
1994 georganiseerd.

Vanaf 1995 werden naast de provinciale jeugdsportevenene-
menten en de Doe-aan-sportbeurzen ook vijf provinciale senio-
rensportdagen georganiseerd.

Klassiekers in de jeugdsportevenementen zijn: Jeugdsportival, 
Stadskriebels, Kriebelmania, Kick op Sport, de 25 sportkriebels, 
de Vroemdag, enz.

Permanente Bloso-mountainbikeroutes
Sinds 1994 heeft Bloso, in samenwerking met de lokale over-
heden, een beperkt maar kwalitatief hoogstaand netwerk van 
permanent bewegwijzerde mountainbikeroutes uitgestippeld 
en aangelegd. Hierbij wordt sterk rekening gehouden met de 
kwetsbaarheid en draagkracht van bossen en natuurgebieden. 
De omlopen worden uitgetekend, geconcipieerd en aangelegd in 
samenwerking met de betrokken gemeenten. Alvorens nieuwe 
mountainbikeroutes worden goedgekeurd en aangelegd, worden 
de projecten voorgelegd aan de provinciale werkgroepen 
“Natuur en Sport”. Deze werkgroepen zijn een overlegplat-
form waar de overheden, in samenspraak met de betrokken 
natuur- en sportverenigingen, op een constructieve manier een 
oplossing zoeken om het sportieve gebruik van de natuur op een 
aanvaardbare wijze mogelijk te maken. Ten slotte worden de 
routes voor goedkeuring voorgelegd aan de afdelingen Natuur 
en Bos en Groen van het ministerie van de Vlaamse Gemeen-

Provincie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Antwerpen 1.700 1.698 1.884 1.812 1.701 1.386 1.485 1.342 1.428 1.540 1.336
Limburg 700 850 630 620 643 640 667 825 979 1.029 1.010
Oost-Vlaanderen 1.180 1.106 1.137 1.082 1.224 1.092 1.047 1.106 1.102 1.137 1.104
Vlaams-Brabant 1.000 1.294 1.392 1.575 1.670 1.710 1.829 1.652 1.754 1.727 1.622
West-Vlaanderen 1.371 1.039 1.131 1.279 1.334 908 1.069 1.034 106

TOTAAL 5.�51 5.�87 6.174 6.386 6.572 5.736 6.0�7 5.�5� 5.263 5.433 5.178

Tabel 1: Aantal deelnemers provinciale seniorensportdagen

Provincie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Antwerpen 7.300 6.140 6.397 5.990 5.609 5.849 5.878 6.391 6.268 6.503 6.410
Limburg 2.200 2.879 4.000 4.456 5.025 3.947 7.607 7.427 8.319 8.099 8.057
Oost-Vlaanderen 5.500 6.319 7.289 7.800 7.845 7.966 8.443 8.417 8.625 8.530 8.138
Vlaams-Brabant 2.648 3.840 4.155 5.833 6.229 6.532 6.687 6.229 6.624 6.041 6.215
West-Vlaanderen 6.200 7.539 7.289 8.420 10.059 11.243 11.893 12.535 12.475 11.991 11.500

TOTAAL 23.848 26.717 30.088 32.4�� 34.767 35.537 40.508 40.��� 42.311 41.164 40.320

Tabel 2: Aantal deelnemers Doe-aan-sportbeurzen
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schap. Na deze goedkeuringen worden de mountainbikeroutes 
erkend als Bloso-mountainbikeroutes en op een éénvormige 
wijze bewegwijzerd. 

In dit samenwerkingsverband zorgt Bloso telkenmale voor 
logistieke steun via de levering van de bewegwijzeringsplaatjes 
en de aankondigingsborden op de verschillende startplaat-
sen. Bijkomend maakt Bloso de volledige lay-out aan voor de 
promotiefolders die door de gemeenten gedrukt en verspreid 
worden en die eveneens vermeld staan op de Bloso-website. 
Sinds het najaar 2003 worden alle Bloso-mountainbikeroutes 
gecontroleerd door het Bloso. De Bloso mountainbikeroutes die 
na inspectie goedgekeurd worden, ontvangen een kwaliteitslabel 
(sticker met jaartal).

Eind 2004 werd in samenwerking met de Vlaamse Wielrijders-
bond en de Wielerbond Vlaanderen een netwerk uitgebouwd 
van peters/meters die maandelijks controle uitoefenen op de 
permanente omlopen. Vanaf 2005 stelt Bloso verschillende 
stafkaarten ter beschikking (momenteel 11 stafkaarten) waarop 
de permanente Bloso-mountainbikeroutes  zijn aangeduid.
De gemeentebesturen zorgen voor de bewegwijzeringspalen, de 
aanleg en het onderhoud van de route. 

Tot op heden zijn 65 permanente Bloso-mountainbikeroutes 
aangelegd.

In het voorjaar 2006 is een stuurgroep mountainbike opgericht 
met de bedoeling het mountainbikebeleid van de Vlaamse en 
provinciale overheden nog beter op elkaar af te stemmen. Bloso 
zal het voortouw nemen voor de permanent bewegwijzerde 
routes en de provincies nemen de netwerken en de organisatie 
van eenmalige toertochten voor hun rekening.

Acties en evenementen op Vlaams niveau
Naast Vlaamse campagnes en provinciale evenementen organi-
seerde Bloso vanaf 1991 ook tal van acties en evenementen.

‘Dé Gordel’ blijft het paradepaardje. Deze Bloso-klassieker is 
een Vlaams, sportief, familiaal en muzikaal evenement dat elk 
jaar opnieuw (de 1ste zondag van september) tienduizenden 
Vlamingen op de been – of op de fiets – brengt in de Vlaamse 
Rand rond Brussel. In 2006 is ‘Dé Gordel’ aan zijn 26ste editie 
toe en jaarlijks nemen nog steeds meer dan 80.000 fietsers en 
wandelaars deel aan de fiets- en wandeltochten in de rand rond 

Brussel.

Een aantal acties opgestart in de jaren ’80 werden voortgezet, 
zoals bijvoorbeeld de Wandel-mee-dag (1980-1994). De 
‘Watersportdag’ (1989-1999) telde 6.500 deelnemers in 1991 en 
37.000 deelnemers in 1999.  Vanaf 2005 wordt ‘Dé Watersport-
dag’ opnieuw georganiseerd.

In 1990 werd de ‘Sportdag voor Ambtenaren’ voor het eerst 
georganiseerd.  Het doel van deze sportdag is alle ambtenaren 
van de Vlaamse Gemeenschap te laten kennis maken met een 
brede waaier aan sportmogelijkheden en hen te sensibiliseren 
om ook in de loop van het jaar geregeld aan sport te doen.  Het 
aantal deelnemende ambtenaren is in de loop der jaren geste-
gen van 2.000 in 1990 tot 6.072 in 2005.

Vanaf 1993 werden acties op touw gezet die gericht waren 
op specifieke doelgroepen, zoals de meisjessportdag en de 
vrouwensportdag voor migranten (1993-2000) en  sport-
initiatieven voor kansarmen en jonge delinquenten zoals het 
‘Believe’drugsproject in Ruiselede (1996-1999).

Eveneens in 1993 werd de ‘Jeugdpentatlon’ opgestart, 
waarvan het uitgangspunt steunde op de filosofie ‘Fun and 
Friends’: samen met vrienden, als ploeg, plezier beleven aan het 
uitvoeren van 5 sportieve proeven.

Vanaf 1993 werkt Bloso structureel samen met de Stichting 
Vlaamse Schoolsport, o.a. via 4 grote projecten die tot vandaag 
doorlopen: de ‘100 Sportkriebels’ (1993-2002), vanaf 2003 
‘Sportprikkels’ genoemd, de ‘Vlaamse veldloopweek voor 
scholen’ (reeds opgestart in 1989), de ‘Avonturentrophy’ en 
de ‘Gordel voor Scholen’.  Aan de Vlaamse veldloopweek voor 
scholen doen vandaag zo’n 170.000 leerlingen mee.  De ‘Gordel 
voor Scholen’werd snel het 2de grootste sportevenement in 
Vlaanderen, met meer dan 30.000 deelnemende jongeren.
Bovendien werd vanaf het schooljaar 1995-1996 in het se-
cundair onderwijs een nieuwe promotieactie gevoerd:’SOS 
Sport op school’, terwijl tegelijkertijd de klassieker voor het 
basisonderwijs ‘Schoolsport, een bank vooruit’ een nieuwe naam 
kreeg: ‘Sport begint op school’.  Deze schoolsportpromo-
tieacties die elk drie jaar duurden, werden opgevolgd door de 
acties ‘Sport òòk op school’(1999-2002), en ‘Mijn school heeft 
sportklasse’ (2001-2004).  Sinds september 2004 loopt de actie 
‘Schoolsport doe je niet alleen’ (2004-2007).

Naast deze langetermijnacties werden in het kader van de sa-
menwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport ook enkele 
kortetermijninitiatieven genomen zoals ‘de V-Dag’ (1994), een 
sportdag rond het thema ‘Jongeren sporten voor de vrede’, ‘3 on 
3 basketbal’ (1994-1995) en ‘street soccer’ (1995).

In 1993 vatte Bloso het plan op om de evolutie van de fysieke 
fitheid van de Vlaamse jeugd regelmatig op te volgen aan de 
hand van de ‘Barometer van de fysieke fitheid’(1993-1997-
2005).  Omdat meten op zich niet bijdraagt tot het verbeteren 
van de fitheid werd het project ‘Eurofit in het onderwijs’ (1993-
2000) opgestart, met de bedoeling de jongeren en hun ouders 
te sensibiliseren en te motiveren om aan hun fysieke fitheid te 
werken.  Voor dit project trok een Eurofitteam door Vlaanderen, 
werden bijscholingen voor leerkrachten LO georganiseerd en 

Jaartal Aantal deelnemers
1995 25.393
1996 18.822
1997 17.453
1998 15.453
1999 16.978
2000 13.673
2001 15.646
2002 22.184
2003 22.419
2004 23.206
2005 22.223

Tabel 3: Aantal deelnemers provinciale Jeugdsportevenementen
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boeken gepubliceerd.

Van 1994 tot 2001 vond jaarlijks de ‘Dag van de sportclub’ 
plaats.  Aan alle Vlaamse sportclubs werd gevraagd hun deuren 
open te gooien voor alle jongeren, in het bijzonder voor de jeugd 
tussen 12 en 18 jaar.  Het aantal deelnemers aan de ‘Dag van 
de sportclub’ steeg van 70.000 in 1994 tot 139.000 in 2000.

In 1994 startte Bloso, in samenwerking met het departement 
Volksgezondheid een project rond gezonde levensstijl, gezonde 
voeding en fair-play bij jongeren tussen 12 en 18 jaar.  Een 
bijzonder accent werd hierbij gelegd op ‘Fair-play in de sport’ 
(1994-1995).

Onder het motto ‘Kom je kustelijk amuseren’ organiseerde Bloso 
van 1993 tot 1998 een grootscheepse ‘Kustactie’, met een 
waaier aan activiteiten. 146.227 mensen namen actief deel, met 
een gemiddelde deelname van 1.523 per dag.

In 1999 richtte het project ‘Kwaliteitszorg in de sportclub:
jeugdwerking IKSport©’ zich tot alle Vlaamse sportclubs met 
een jeugdwerking.  Dit project bood de sportclubs de mogelijk-
heid om de kwaliteit te laten meten van hun clubwerking in 
het algemeen en van hun jeugdwerking in het bijzonder.  De 
deelname aan het project gebeurde op vrijwillige basis.  In totaal 
werden 1.657 sportclubs doorgelicht.

In 2000 werd getracht de sportparticipatie van de niet- of de 
weinig sportende jongeren te verhogen via het ‘Contract Jeugd-
Sport’ (2000-2004), dat een structurele samenwerking beoogde 
tussen de scholen, de sportclubs en het lokaal sportbeleid. In 
de periode 2000-2004 namen 235 gemeenten deel die samen 
1.080 dossiers indienden en 4.230 subprojecten realiseerden.  
2.867 sportclubs en 1.899 scholen werkten mee.  In totaal 
namen er in de periode 2000-2004 niet minder dan 1.574.252 
jongeren deel.

Vanaf 2001 organiseert Bloso, in samenwerking met de 
provinciale sportdiensten, jaarlijks een informatieronde voor de 
gemeentelijke beleidsverantwoordelijken voor sport.

Eveneens in 2001 diende Bloso een voorstel van project in met 
betrekking tot zaalwachters voor gemeentelijke sportaccom-
modaties.  Dit project liep van 2001 tot 2004 en in deze periode 
werden in totaal 366 dergelijke startbanen effectief ingevuld.

Uitgaande van het principe dat de boodschap van de sensibili-
serings-campagnes op het terrein moet versterkt worden, werd 
in het najaar 2001 voor het eerst ‘Het Sportlint’ georganiseerd.  
Dit evenement vestigt extra aandacht op het belang van sporten 
in clubverband. Het aantal deelnemers aan ‘Het Sportlint’ steeg 
van 8.254 in 2001 tot 16.915 in 2005.

In 2004 werd op initiatief van de minister van Sport de ‘Jeugd-
olympiade’ georganiseerd.  Het olympische adagium ‘deelne-
men is belangrijker dan winnen’ indachtig beoogde deze actie 
zo veel mogelijk jongens en meisjes van 10 tot 14 jaar te laten 
deelnemen. Via het afleggen van proeven in 5 sporttakken kon 
een ‘olympische medaille’ worden behaald. In totaal werden 
57.870 medailles uitgereikt.

3. Het Bloso-sportpromotieplan 2006-200�
Uit de aanbevelingen van de Staten-generaal van de sportclubs 
(2003) bleek dat er een aantal initiatieven dienden te worden 
uitgewerkt rond recreatiesport en sportpromotie. Er diende 
binnen de sportsector ook gestreefd te worden naar een betere 
samenwerking rond “Sport voor Allen”, zowel op beleidsniveau 
als op het terrein. 

Daarom werd door Bloso en de VSF (Vlaamse Sportfederatie) 
op 24/11/2003 het initiatief genomen om een Overlegplatform 
“Sport voor Allen” op te richten met als doelstelling met alle 
betrokken sportactoren te komen tot een gezamenlijke visie over 
uitgangspunten en prioriteiten i.v.m. het te voeren Sport-voor-Al-
len-beleid.

Binnen dit Overlegplatform werd beslist dat het Sport-voor-      
Allen-beleid betrekking heeft op de brede sportbeoefening (met 
uitzondering van de topsport en de competitiesport op hoog 
niveau), nml. de recreatieve sportbeoefening (individueel en in 
clubverband), de recreatieve competitie, de schoolsport, enz. 
Ook sportpromotie maakt dus wezenlijk deel uit van een alge-
meen Sport-voor-Allen-beleid.

Sportpromotie is een basisopdracht van alle sportactoren op alle 
niveaus en dit met de bedoeling zoveel mogelijk mensen aan 
te moedigen tot regelmatige sportbeoefening (bij voorkeur in 
sportclubverband). 

Sportpromotie omvat een geheel van maatregelen en acties op 
het vlak van:

Sensibilisering (mensen motiveren via campagnes);
Kennismaking met het sportaanbod (via acties en evene-
menten op het terrein);
Het aanleren (initiatie) van sportvaardigheden (via 
sportkampen, sportlessen, sportinitiatiereeksen);
Informatieverschaffing over sportinitiatieven en over perma-
nente sportbeoefening vooral in sportclubverband;
Acties ter bevordering van de kwaliteit van het sportaanbod;
De ondersteuning van en door elke actor op zijn niveau (via 
projectsubsidiëring, helpdesk, logistiek, promotieteams, 
enz.).

Door het Overlegplatform “Sport voor Allen” werd op 20 april 
2006 een concreet Sportpromotieplan 2006 – 2009 op Vlaams 
niveau goedgekeurd waarin in de eerste plaats gefocust wordt 
op de core business van sportpromotie namelijk op een ‘sport-
aanbod’ en minder (of niet) op bewegingsactiviteiten.

In dit Sportpromotieplan worden o.a. volgende accenten gelegd:
Het voortzetten van de campagne rond sporten in clubver-
band en het opstarten van een nieuwe sensibilisatiecam-
pagne op Vlaams niveau rond seniorensport (50 plus);
Het samenwerken met en begeleiding van de Vlaamse 
sportfederaties inzake sportpromotie en een partnership 
met de provinciale sportdiensten, met VGC en de lokale 
overheden;
Het ondersteunen van de sportclubs;
Een samenwerking met het Vlaams Centrum voor Onder-
wijsgebonden Sport;
Sport en media.
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