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I. INLEIDING 

Het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, 
de Sport en de Openluchtrecreatie, kortweg Bloso, is als Vlaamse openbare instelling 
met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het decreet van 12 december 1990 (BS van 
21.12.90) betreffende het bestuurlijk beleid (hoofdstuk VI). Het nieuweBlosowerd als 
pararegionale B operationeel op 1 april1991. Voordien was hetBlosoeen administratie 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

In artikel 35 van het decreet bestuurlijk beleid, krijgt het Commissariaat-generaal Bloso 
algemeen als opdracht om de sportbeoefening, de sportieve vrijetijdsbesteding en de 
openluchtrecreatie te bevorderen, te coördineren en te organiseren. 
Inzonderheid wordt het Bloso belast met : 
+ de studie, de planning, de ontwikkeling en de promotie van de sport in binnen- en 

buitenland; 
+ het toezicht op en toepassing van reglementering inzake sport en openluchtrecreatie; 
+ het organiseren en uitbouwen van de internationale betrekkingen en de uitbouw van 

de noodzakelijke samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland met betrekking 
tot sport en openluchtrecreatie; 

• het verzorgen van informatie en documentatie inzake sporttechnische begeleiding; 
• het begeleiden, coördineren en stimuleren van de activiteiten van plaatselijke, 

provinciale en landelijke verenigingen en instanties; 
+ de sportpromotie via : 

* de organisatie van sportlessen, sportkampen, sportklassen en dergelijke; 
* de organisatie van landelijke promotiecampagnes, deelacties, hulpverlenende 

initiatieven en ondersteuning van activiteiten; 
* de steun aan de schoolsport; 

• de organisatie van de kaderopleiding via het vastleggen van de 
vormingsprogramma' s en de organisatie van de vormingscursussen voor 
sporttechnische en bestuurskaders; 

• de algemene sportbegeleiding via de subsidiëring van zowel openbare als particuliere 
initiatieven; 

• de medewerking aan de uitbouw van een degelijk topsportbeleid; 
• het beheer en de animatie van de bestaande of op te richten eigen sportcentra en de 

coördinatie van alle bouwinitiatieven; 
• het beheer en de besteding van de gelden van het Sportfonds. 
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Artikel 38 van het decreet bestuurlijk beleid bepaalt dat het Bloso wordt beheerd door 
een Raad van Bestuur (zie hoofdstuk 11 van dit jaarverslag). De dagelijkse leiding van 
het Bloso is in handen van Carla Galle, leidend ambtenaar en Albert Gryseels, adjunct
leidend ambtenaar. 

Hetjaarverslag 1995 geeft een beeld van hoe het Bloso in zijn vijfde werkjaar als 
Vlaamse openbare instelling, zijn decretale opdracht concreet heeft ingevuld en 
uitgevoerd. 
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11. RAAD VAN BESTUUR 

Het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid, bepaalt in artikel 
38 dat het Bloso wordt beheerd door een Raad van Bestuur. Die bestaat uit een 
voorzitter, negen leden die de Vlaamse regering vertegenwoordigen en negen leden die 
de sportsector vertegenwoordigen. De Vlaamse regering benoemt de voorzitter en de 
leden. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden twee ondervoorzitters. Het mandaat 
van de leden die de Vlaamse regering vertegenwoordigen, vervalt drie maanden na de 
hernieuwing van het Vlaams Parlement. De andere mandaten vervallen na vier jaar. 

Hetzelfde decreet bepaalt in artikel 41 dat de Vlaamse regering op de werking van het 
Bloso toeziet. Ze stelt daarvoor twee commissarissen aan. Die wonen de vergaderingen 
van de Raad van Bestuur bij met raadgevende stem. 

1. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 

In 1995 werd de samenstelling van de Raad van Bestuur drie keer gewijzigd. 

+ Ministerieel besluit van 07.04.95 (inwerkingtreding: 15.05.95). 
Aanstelling van Jef VanGeet als voorzitter. 
Aanstelling van de volgende negen leden als vertegenwoordigers van de sportsector : 
Frans Adang, Greet Bekaert, Raymond Defever, Paul De Knop, Freddy Dupaix, 
Pierre Janssens, Kris Poté, Danny Van Baelen, Jef Van Linden. 

• Ministerieel besluit van 19.04.95 (inwerkingtreding: 19.04.95). 
Aanstelling van Jan Peeters als vertegenwoordiger van de Vlaamse regering, ter 
vervanging van Leo Peeters. 

+ ~inisterieel besluit van 22.09.95 (inwerkingtreding: 22.09.95). 
Aanstelling van de volgende negen leden als vertegenwoordigers van de Vlaamse 
regering : Guy Dequeecker, Anne De Lille, Mia Maes, Eddy Laeremans, Stany 
Meskens, Jan Peeters, Redwig De Koker, Eric De Boever, Valere Steegmans. 

Samengevat was de Raad van Bestuur in 1995 als volgt samengesteld : 

• Voorzitter : 
Achille Diegenant 
JefVan Geet 

(01.01 - 14.05) 
(15.05 - 31.12) 
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+ Leden die de Vlaamse regering vertegenwoordigen : 

• 

• 

Bruno Brokken 
Eric De Boever 
Christophe Delecluse 
Hedwig De Koker 
Anne De Lille 
Guy Dequeecker 
MiaMaes 
Eddy Laeremans 
Willy Melotte 
Stany Meskens 
Jan Peeters 
Leo Peeters 
Jacques Serruys 
Valere Steegmans 

(01.01 - 21.09) 

(01.01 - 21.09) 
(22.09 - 31.12) 

(22.09 - 31.12) 
(22.09 - 31.12) 
(01.01 - 21.09) 

(19.04- 31.12) 
(01.01 - 18.04) 
(01.01 - 21.09) 
(22.09- 31.12) 

Leden die de sportsector vertegenwoordigen : 

Frans Adang (ondervoorzitter) 
Pierre J anssens (ondervoorzitter) 
Greet Bekaert (15.05 - 31.12} 
René Bruneel (01.01 - 14.05) 
Raymond Defever 
Paul DeKnop (15.05- 31.12) 
Freddy Dupaix 
Walter Goethals (01.01 - 14.05) 
Jan Peeters (01.01 - 18.04) 
Kris Paté 
WalterToumé (01.01 - 14.05) 
Danny Van Baelen (15.05- 31.12) 
Jef Van Linden (15.05- 31.12) 

Gemeenschapscommissarissen : 

Geert Goubert (beleid) 
Daniël Ketels (financiën) 

Overeenkomstig artikel 44 van het decreet bestuurlijk beleid, nemen leidend ambtenaar 
Carla Galle en adjunct-leidend ambtenaar Albert Gryseels, met raadgevende stem aan de 
vergaderingen van de Raad van Bestuur deel. De dienstchefs of celhoofden van de 
Bloso-administratie wonen de vergadering bij naargelang de te behandelen punten. 

De Raad van Bestuur komt in de regel de derde woensdag van de maand bijeen. In 
1995 waren er tien vergaderingen: 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 23 
juni, 29 september, 18 oktober, 29 november, 20 december. 
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2. VERGADERINGEN RAAD VAN BESTUUR 

+ Raad van Bestuur van 15 februari 1995 (Notulen 40) 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de werking van de Vlaamse Wieierschool 
in 1994. 

* De Raad van Bestuur erkent de bonden voor vormingswerk voor het werkjaar 
1995. De Raad van Bestuur keurt het voorstel van werkingssubsidies 1995 goed 
voor de erkende bonden voor vormingswerk, met name de drie voorschotten, de 
vierde schijf en het saldo van 10 %. 

* De Raad van Bestuur keurt de drie voorschotten, de vierde schijf en het saldo goed 
van de subsidie 1995 voor het BOIC, bestemd voor de voorbereiding en de 
deelneming van Vlaamse topsporters aan de olympische spelen, de paralympics, 
de ~iversiades en de wereldspelen. 

* De Raad van Bestuur keurt de werkingssubsidie 1995 goed voor de Vlaamse 
Sportfederatie, met name de drie voorschotten, de vierde schijf en het saldo van 
10%. 

* De Raad van Bestuur keurt de subsidie 1995 goed voor de Vlaamse Wielerschool, 
met name de drie voorschotten en het saldo. 

* De Raad van Bestuur keurt de drie voorschotten goed op de weddesubsidies 1995 
voor sportfunctionarissen van erkende gemeentelijke sportcentra. 

* De Raad van Bestuur benoemt Ann Colpaert en Paul Eliaerts tot inspecteur
opdrachthouder met specialiteit sportpromotie en Luc Van Nuffel tot 
iJestuurssecretaris, met ingang van 01.01.95. 

* De Raad van Bestuur keurt het tweede aangepaste investeringsprogranuna 1995 
voor de Bloso-centra goed. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in de besprekingen 
omtrent de Bloso-jachthavens. De Raad van Bestuur beslist dat alle vroegere 
beslissingen, alsook de voorgestelde gebruiksovereenkomst voor 1995 
(dispatching center en ligplaatsen), ongewijzigd worden uitgevoerd. Dat geldt 
ook voor het verbod op commerciële activiteiten in de jachthavens. Vier leden 
wensen zich aangaande dat verbod te onthouden. De Raad van Bestuur vraagt dat 
de administratie tbv de commissie jachthavens, een voorstel van gebruiksavereen
komst vanaf 1996 uitwerkt. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de promotieplannen inzake jeugdsport die 
de federaties voor 1995 hebben ingediend. De Raad van Bestuur beslist dat er dit 
jaar geen bilaterale gesprekken met de federaties hieromtrent dienen te gebeuren 
maar dat de federaties op het einde van het jaar een verslag over de uitvoering van 
hun promotieplan in moeten dienen. De Raad van Bestuur keurt het subsidie-
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reglement 1995 voor de aankoop van sportmateriaal goed, met dien verstande dat 
100 clubs in aanmerking komen voor een toelage van 50.000,- fr. De Raad van 
Bestuur beslist om de subsidieregeling voor deelneming aan de dag van de 
sportclub, ook in 1995 te beperken tot de clubs die bij een erkende landelijk 
georganiseerde sportfederatie zijn aangesloten. De Raad van Bestuur beslist om 
de samenwerking met het reclame-adviesbureau Leo Burnett in 1995 voort te 
zetten op basis van een coproductie-overeenkomst (addendum bij de coproductie
overeenkomst voor 1994). 

+ Raad van Bestuur van 15 maart 1995 (Notulen 41) 

* De Raad van Bestuur beslist om Geertrui Schiltz, Marc Van Der Beken, KatW<a 
Pottie en Eric De Bruyne, die voor het vergelijkend V. W.S.-wervingsexamen AN 
91.185 A-D zijn geslaagd, met ingang van 01.04.95 tot de stage als adjunct van de 
directeur toe te laten. 

* De Raad van Bestuur geeft het ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende 
oprichting en samenstelling van de Raad van Beroep voor sommige Vlaamse 
openbare instellingen, een gunstig advies. 

* De Raad van Bestuur keurt de subsidies goed voor de organisatoren van private 
sportkampen, met name de derde schijf en het saldo van 20 %. 

* De Raad van Bestuur keurt de propagandasubsidies 1995 voor clubevenementen 
goed, met name de eerste commissie. De Raad van Bestuur vraagt bovendien aan 
de administratie om een voorstel tot wijziging van het reglement uit te werken en 
om clubs van meer verschillende federaties aan bod te laten komen. 

+ Raad van Bestuur van 19 apri11995 (Notulen 42) 

* De Raad van Bestuur geeft een gunstig advies voor het ontwerpbesluit van de 
Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 
16.03.94 tot vaststelling van de weddeschalen in sommige Vlaamse openbare 
instellingen. 

*· De Raad van Bestuur bekrachtigt het Bloso-organogram. 

* De Raad van Bestuur keurt het huishoudelijk reglement van de directieraad van 
het Commissariaat-generaal Bloso goed. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van het lOS-onderzoeksvoorstel voor 1995. 
De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht om aan het lOS bijkomende 
uitleg·over het onderzoeksvoorstel te vragen, alsmede een mogelijk alternatief, 
teneinde de Raad van Bestuur in staat te stellen om op zijn vergadering van 
17.05.95 een definitieve beslissing hieromtrent te nemen. 
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* De Raad van Bestuur keurt de subsidies 1995 goed voor de organisatoren van 
private sportkampen, met name het eerste en tweede terugvorderbare voorschot. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissingen van de Vlaamse regering 
om het Bloso eventueel bij het toekomstige beheer van de zone voor dagrecreatie 
op het voormalige vliegveld van Grimbergen te betrekken. De Raad van Bestuur 
stelt vast dat hij over onvoldoende gegevens beschikt om een gefundeerde 
beslissing te nemen. De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht om het 
dossier verder te onderzoeken. 

* De Raad van Bestuur keurt de jaarrekening 1994 van het Commissariaat-generaal 
Bloso goed. 

+ Raad van Bestuur van 17 mei 1995 (Notulen 43) 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van het gewijzigde lOS-onderzoeksvoorstel 
1995. De Raad van Bestuur keurt de uitvoering ervan goed. De Raad van Bestuur 
beslist om een werkgroep op te richten die in overleg met de administratie, 
mogelijke thema's voor het wetenschappelijk onderzoek vanaf 1996 voor zal 
stellen. 

* De Raad van Bestuur keurt de aangepaste begroting 1995 en het aangepaste 
investeringsprogramma 1995 goed, en beslist de aanwending van de kredieten op 
Sectie I, artikel41.12, op de volgende vergadering ten gronde te bespreken. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in de uitvoering van de 
begroting 1995 op 31.03.95. 

* De Raad van Bestuur bekrachtigt de aanwijzing van Georges Wynants als 
opdrachthouder vorming bij het Commissariaat-generaal Bloso, met ingang van 
01.06.95 voor een termijn van twee jaar. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de opmerkingen van het rekenhof ivm de 
subsidiëring 1993 van de bonden voor vormingswerk. De Raad van Bestuur stelt 
vast dat die opmerkingen ook gelden voor andere subsidies die zonder decretale 
basis worden toegekend. De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht om 
een lijst van alle dergelijke subsidies te maken, zodat in afwachting van een 
gesprek met de nieuwe voogdijminister, op de volgende vergadering de 
mogelijkheden van een decretale regeling kunnen worden onderzocht. 

* De Raad van Bestuur keurt principieel de samenwerking met het stadsbestuur van 
Blankenberge goed voor de bouw van een sporthal in het Bloso-centrum van 
Blankenberge. Er wordt uitgegaan van een 50 %-verdeling van de investerings
kosten tussen beide partners en van een maximale inbreng door het Bloso van 40 
miljoen. De Raad van Bestuur beslist tevens spoedig een grondig debat over de 
toekomst van de Bloso-centra te houden. Te dien einde geeft de Raad van Bestuur 
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de administratie opdracht om het eerder rondgestuurde document over de centra te 
actualiseren. 

* De Raad van Bestuur beslist om de bespreking van het jaarverslag 1994, tot zijn 
volgende vergadering uit te stellen. 

* De Raad van Bestuur keurt de jaarrekening 1994 van het Commissariaat-generaal 
Bloso goed. 

+ Raad van Bestuur van 21 juni 1995 (Notulen 44) 

* De Raad van Bestuur keurt de aangepaste tarieven goed voor verblijf in de Bloso
centra en voor gebruik van de Bloso-sportinfrastructuur en van de Bloso-ijsbanen. 
Het Bloso-centrum 'De Rhille' in Woumen wordt in categorie 2 ingedeeld. De 
tarieven worden op 01.09.95 van kracht. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken mbt de Bloso
jachthavens. De Raad van Bestuur geeft opdracht om de clubs die hun ledenlijsten 
weigeren mee te delen, een aangetekende ingebrekestelling te sturen, waarin ze 
voor de gevolgen aansprakelijk worden gesteld. 

* De Raad van Bestuur beslist om in de begroting 95, Sectie 1, 11 miljoen van 
artikel41.12 (subsidies sportpromotionele activiteiten van provincies en 
gemeenten) naar artikel41.11 (weddesubsidies sportfunctionarissen) over te 
hevelen en om de resterende 16 miljoen op artikel41.12 te verdelen volgens het 
voorstel dat de gemengde werkgroep vorig jaar binnen de Raad van Bestuur heeft 
uitgewerkt, met dien verstande dat de laatste kolom van dat voorstel wordt 
geschrapt. De Raad van Bestuur geeft zijn voorzitter opdracht om de uitvoering 
van deze beslissing met de voogdijminister te bespreken. 

* De Raad van Bestuur beslist dat er voor alle Bloso-subsidies zonder decretale 
basis, spoedig een decretale regeling moet komen. 

* De Raad van Bestuur keurt het ontwerpdossier van architect Van Eerneren goed 
voor de bouw van logies in het Bloso-centrum Herentals. Voor de gunning van de 
werken beslist de Raad van Bestuur om tot een openbare aanbesteding over te 
gaan. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken mbt de huisvesting van 
het Bloso-hoofdbestuur. De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht om 
de gesprekken over een huurovereenkomst voor 9 jaar (met optie op aankoop, met 
ristorno) verder te zetten . Bij de onderhandelingen zijn ook de mogelijke 
renovatiekosten in aanmerking te nemen. 

* De Raad van Bestuur stelt vast dat de oorspronkelijke begroting voor de 
gemeentelijke sportatlas, niet correct was opgemaakt en dat er in de atlas een 
aantal elementaire gegevens ontbreken, zoals de sportinfrastructuur van de 
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scholen, waarover trouwens op het Bloso informatie beschikbaar is. De Raad van 
Bestuur keurt de gevraagde verhoging van de kredieten met 151.933 fr goed, 
onder uitdrukkelijke voorwaarde dat dit de laatste budgetverhoging is. 

* De Raad van Bestuur keurt het jaarverslag 1994 van het Commissariaat-generaal 
Bloso goed. 

• Raad van Bestuur van 23 juni 1995 (Notulen 45) 

* De Raad van Bestuur keurt de ontwerp-begroting 1996 van het Commissariaat
generaal Bloso goed, mits de vastleggingsmachtigingen en de ordonnancerings
kredieten tot 135 miljoen worden opgetrokken. De invulling van het investerings
programma maakt de Raad van Bestuur afhankelijk van de resultaten van het voor 
september geplande debat over de toekomst van de centra. De Raad van Bestuur 
vraagt de voogdijminister om in het Vlaams Parlement op een verhoging aan te 
dringen van de kredieten voor de uitvoering van de subsidiëringsdecreten en in bet 
bijzonder van het nieuwe decreet voor de gemeentelijke en provinciale 
sportdiensten. De Raad van Bestuur wijst daarbij op de eigen inspanningen die 
het Bloso in dat verband heeft geleverd. De Raad van Bestuur vraagt dat de 
administratie de mogelijkheden onderzoekt om de eigen inkomsten op het Vlaams 
Sportfonds te maximaliseren. Eventuele supplementaire ontvangsten moeten 
prioritair voor een verhoging van de kredieten op artikel41.11 (weddesubsidies 
sportfunctionarissen) worden aangewend. 

• Raad van Bestuur van 29 september 1995 (Notulen 47) 

* De Raad van Bestuur keurt de propagandasubsidies 1995 voor topsport goed, met 
name de vierde schijf en het saldo van 10 %. De Raad van Bestuur beslist om bet 
totale regularisatiebedrag voor 1993 en 1994, uitzonderlijk en eenmalig als extra 
subsidie 1995 aan de topsportfederaties toe te kennen. 

* De Raad van Bestuur keurt de werkingssubsidies 1995 voor de landelijk 
georganiseerde sportverenigingen goed, met name de vierde schijf en het saldo 
van 10%. 

* De Raad van Bestuur keurt de aankoop goed van het geïnformatiseerde 
boekhoudsysteem Renaissance CS Financials van de firma Ross Systems. 

* De Raad van Bestuur keurt het voorstel van de administratie goed mbt de 
aanwijzing van de assessoren en van de plaatsvervangend assessoren in de Raad 
van Beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen. 

* De Raad van Bestuur bekrachtigt de spoedbeslissing dd. 20.07.95 van de 
voorzitter van de Raad van Bestuur mbt de detachering van Fons V erealsteren en 
Virgile Eeckman naar een ministerieel kabinet. Het Bloso betaalt verder het 
salaris van beide personeelsleden, maar vordert het per kwartaal van de 
respectieve kabinetten terug. 
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* De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in het dossier mbt het 
recreatiegebied "Vliegveld Grimbergen". De Raad van Bestuur stelt vast dat het 
Bloso voorlopig niet over de nodige financiële middelen beschikt om aan 
eventuele initiatieven in het recreatiegebied mee te werken. In afwachting van 
verdere ontwikkelingen, blijft het Bloso niettemin beschikbaar om desgewenst in 
dit dossier technisch advies te verstrekken. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van het voorstel van de heer Luc Martens, 
Vlaams minister van cultuur, gezin en welzijn, mbt het toekomstige gebruik van 
het Bloso-dispatching center in Nieuwpoort De Raad van Bestuur constateert dat 
het dossier is vastgelopen. Hij geeft voorzitter Jef Van Geet opdracht om het weer 
vlot te krijgen, rekening houdend met wat de Raad van Bestuur eerder al ter zake 
heeft beslist. 

* De Raad van Bestuur beslist om zijn beslissingen telkens aan de voorzitter van de 
Vlaamse Hoge Raad voor de Sport mee te delen. 

* De Raad van Bestuur beslist om de derde editie van de Dag van de Sportclub op 3, 
4 en 5 mei 1996 te organiseren (met reserves van 3leden). 

* De Raad van Bestuur keurt de aangepaste ontwerpbegroting 1996 en het 
aangepaste investeringsprogramma 1996 goed. (Aanpassing aan de dotatie.) 

* De Raad van Bestuur keurt het door architect Gielen opgemaakte dossier goed 
voor de bouw van ovemachtingsaccommodatie in het Bloso-centrum Genk. Voor 
de gunning van de werken beslist de Raad vari Bestuur om tot een openbare 
aanbesteding over te gaan. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in de uitvoering van de 
begroting 1995 op 30.06.95. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in de huisvesting van 
. het Bloso-hoofdbestuur. 

• Raad van Bestuur van 18 oktober 1995 (Notulen 48) 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de evaluatie van de sportkampen en 
sportlessen die in 1995 in de Bloso-centra werden georganiseerd. De Raad van 
Bestuur keurt de voorgestelde programmering, de tarieven en de lesgeversver
goedingen voor de Blosa-sportkampen en sportlessen in 1996 goed. De Raad van 
Bestuur beslist om de korting van 25 % voor leden van een gezin met ten minste 
drie kinderen fiscaal ten laste, tot 15% te verminderen. De korting van 10 % voor 
houders van een schoolsportkaart of een CJP-pas en van 50 % voor leden van de 
Raad van Bestuur en hun gezin, wordt afgeschaft. Eén lid onthoudt zich bij deze 
beslissing. 
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* De Raad van Bestuur keurt de uitzonderlijke propagandasubsidies 1995 voor 
topsport goed. De V AL krijgt daarnaast nog een bijkomende subsidie voor vijf 
beloftevolle jongeren die oorspronkelijk niet als zodanig waren geregistreerd. 

* De Raad van Bestuur keurt de propagandasubsidies 1995 voor clubs goed, zoals 
behandeld in de commissie Bloso-jeugdsportcampagne 1995- deelneming aan de 
dag van de sportclub. De Raad van Bestuur beslist om het resterende bedrag aan 
te wenden voor de propagandasubsidies voor clubevenementen. 

* De Raad van Bestuur keurt de reglementen en procedures goed voor de besteding 
van de kredieten op Sectie 1, artikel41.12, bestemd voor sportpromotionele 
activiteiten van provincies, gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
De Raad van Bestuur beslist om 90 % van de bedoelde subsidies onmiddellijk uit 
te betalen. Eén lid onthoudt zich bij deze beslissingen. 

• De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken mbt de huisvesting van 
het Bloso-hoofdbestuur en meer bepaald van de brief dd. 04.10.95 van minister 
Wivina Demeester. De Raad van Bestuur vraagt de gemeenschapscommissaris 
voor beleid dat hij voogdijminister Luc Martens op de hoogte brengt van het 
protest van de Raad van Bestuur ivm de huurvergoeding die met terugwerkende 
kracht (01.01.94) voor het Warandegebouw wordt gevraagd. 

+ Raad van Bestuur van 29 november 1995 (Notulen 49) 

* De Raad van Bestuur keurt het lOS-onderzoeksvoorstel "Vrijwilligerswerk in een 
veranderende (sport)wereld" voor 1996 goed. De Raad van Bestuur vraagt de 
OVUNOLO om na één jaar een voorlopig rapport voor te leggen. Op basis van 
dat rapport zal over de eventuele voortzetting en verdere subsidiëring van het 
project in 1997 worden beslist. 

* De Raad van Bestuur keurt de subsidies 1995 goed voor de aankoop van 
sportmateriaal door clubs, zoals in de eerste en enige commissie "subsidies 1995 
voor aankoop sportmateriaal" behandeld. 

* De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde tarieven goed voor de sportklassen in 
het schooljaar 1996-97. De Raad van Bestuur vraagt meer gedetailleerde 
informatie over de organisatie van plattelandsklassen in de Bloso-centra. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de vernietiging door minister Luc Martens 
van de beslissing van de Raad van Bestuur van 18.10.95 mbt de kortingen voor de 
Blosa-sportkampen en sportlessen in 1996. De Raad van Bestuur verwerpt de 
argumenten van de minister. Aan de beslissing ging een grondige discussie 
vooraf. Het algemeen belang werd op geen enkele wijze geschaad. Om 
praktische redenen en gezien de vernietiging van de beslissing van de Raad van 
Bestuur door de minister beslist de Raad van Bestuur om de tarieven én de 
kortingen voor 1996, niet te wijzigen ten opzichte van 1995. De Raad van 
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Bestuur vraagt de gemeenschapscommissaris voor beleid om de minister van deze 
beslissing op de hoogte te brengen. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van het dossier huurovereenkomst met Rik 
Van Looy. De Raad van Bestuur beslist om Rik Van Looy een éénmalige en 
definitieve schadevergoeding toe te kennen. 

* De Raad van Bestuur keurt het gewijzigde protocol goed tussen hetBlosoen de 
Stichting Vlaamse Schoolsport. De Raad van Bestuur bevestigt de aanstelling van 
de drie huidige Bloso-vertegenwoordigers in het Vlaams Bureau Schoolsport. 

* De Raad van Bestuur beslist om de gegradueerden in de LO, met ingang van 
01.01.96 in de vergoedingstabel van de Bloso-lesgevers op te nemen, op hetzelfde 
niveau als de geaggregeerden LSO in de LO. In het reglement voor de private 
sportkampen, wordt daar vanaf 01.01.96 rekening mee gehouden. 

* De Raad van Bestuur beslist om, onder voorbehoud van het schriftelijke advies 
van de juridische dienst van de Vlaamse Gemeenschap, de werken van het perceel 
ruwbouw, afwerking en sanitair voor de bouw van ovemachtingsaccommodaties 
in het Bloso-centrum van Herentals, aan de laagste regelmatige inschrijver toe te 
wijzen, met name de firma Postelmans uit Lummen. 

* De Raad van Bestuur keurt de eindafrekening goed van de NV Wegrosport uit 
Antwerpen voor de aanleg van de onthaal- en omgevingsinfrastructuur in het 
Bloso-centrum Herentals. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in de uitvoering van de 
begroting 1995 op 30.09.95. 

* De Raad van Bestuur keurt de aangepaste begroting 1995 goed. 

• Raad van Bestuur van 20 december 1995 (Notulen 50) 

* De Raad van Bestuur keurt de aangepaste begroting 1995 en het vierde aangepaste 
investeringsprogramma 1995 goed. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de oprichting van de dienst veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen (VGV) bij het Bloso, met name 
van de aanstelling van het VGV-diensthoofd, de VGV-adjunct hoofdbestuur en de 
VGV -adjunct buitendiensten. 

* De Raad van Bestuur keurt de weddesubsidies 1995 goed voor sportfunc
tionarissen van erkende gemeentelijke sportcentra, met name het saldo. 

* De Raad van Bestuur keurt de propagandasubsidies 1995 voor clubs goed, zoals in 
de tweede commissie behandeld. De Raad van Bestuur vraagt de administratie 
om voor 1996 een gewijzigd reglement voor te leggen, dat een betere selectie van 
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de aanvragen en een betere tegemoetkoming aan de reële behoeften van de clubs 
toelaat. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van minister Luc Marteos 
mbt de erkenning van de Iandeli jk georganiseerde sportverenigingen in 1996 en 
keurt de daaraan verbonden basissubsidies voor 1996 goed. De Raad van Bestuur 
keurt de personeelsaanvragen voor 1996 goed. De Raad van Bestuur beslist dat 
tijdens het werkjaar geen verschuivingen in de toegekende werkstatuten (voltijds, 
deeltijds, forfaitair) van het personeel worden aanvaard, als die een verhoging van 
de subsidie met zich brengen. De Raad van Bestuur keurt de werkingssubsidies 
voor 1996 goed. met name de drie voorschotten. 

* De Raad van Bestuur keurt de propagandasubsidies 1996 voor topsport goed, met 
name de drie voorschotten. 

* De Raad van Bestuur keurt de lijst van sporttakken goed waarvoor 50 % 
gekwalificeerde lesgevers volstaat om in 1996 voor subsidiëring in aanmerking te 
komen. De Raad van Bestuur vraagt de administratie om over die 
probleemsporten een vergadering met de organisatoren van private sportkampen te 
beleggen. De Raad van Bestuur keurt de wijziging goed in het reglement 1995 
voor de private sportkampen. 

* De Raad van Bestuur keurt de beleidsprincipes mbt de Bloso-centra goed. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de werking van de plattelandsklassen in 
de Bloso-centra. De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht om met de 
organisatoren van sportklassen en plattelandsklassen in de Bloso-centra een 
regeling uit te werken waardoor alle belangstellenden beter aan bod kunnen 
komen. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de aanstelling. met ingang van 01.01.96 
en voor een proefperiode van één jaar, van Guido Devos als centrumverant
woordelijke voor het Bloso-centrum Herentals. 

* De Raad van Bestuur beslist om de betrekking van adjunct van de directeur bij de 
algemene afdeling - juridische cel vacant te verklaren. De Raad van Bestuur 
machtigt de leidend ambtenaar om het dossier van P. Paquay bij het Vast 
Wervingssecretariaat voor aanwerving op te vragen. 

* De Raad van Bestuur bekrachtigt de aanwijzing. met ingang van 01.01.96 en voor 
een periode van twee jaar. van Eddy De Waele als opdrachthouder Human 
Resources Management en Organisatieontwikkeling bij het Bloso. 

* De Raad van Bestuur stelt de vzw Langzaam Verkeer aan om een structuurplan 
voor het Bloso-centrum in Hofstade op te maken. De Raad van Bestuur geeft het 
studiebureau Soresma opdracht om in het kader van dat structuurplan. een 
deelstudie over de waterbeheersingsproblematiek te maken. 
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* De Raad van Bestuur beslist om de werken van het perceel ruwbouw en afwerking 
voor de bouw van ovemachtingsaccommodaties in het Bloso-centrum Kattevenia 
in Genk, aan de laagste regelmatige inschrijver toe te wijzen, met name de NV 
Haex uit Meeuwen-Gruitrode. De werken voor de sanitaire uitrusting in die 
accommodaties worden aan de CV Fesco toegewezen. 
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111. FINANCIËN EN BEGROTING 

1. BUDGETTAIRE SITUATIE 

+ Op de Raad van Bestuur van 08/0611994 werd de ontwerp-begroting 1995 van het 
Commissariaat-generaal Bloso met inbegrip van het Vlaams Sportfonds voorgelegd. 

* Voor de begroting van het Commissariaat-generaal werd enerzijds gerekend op 
een werkingsdotatie van 1.086,3 miljoen en een investeringsdotatie van 101,4 
miljoen en anderzijds op eigen inkomsten voor een bedrag van 67,1 miljoen. 
Voor de eigen inkomsten werd o.a. een bedrag van 29,8 miljoen ingeschreven 
voor de jachthavens. 

* Voor het Vlaams Sportfonds werden de globale ontvangsten geraamd op 507 
miljoen waarvan 285,3 miljoen voor de subsidie van de Nationale Loterij en de 
weddenschappen op sportuitslagen en 221,7 miljoen andere ontvangsten. Deze 
ontvangsten verhoogden met 9,4 miljoen ten opzichte van 1994 ingevolge meer
ontvangsten van de ijsbaan te Hasselt en het opnemen van de inkomsten van 
Hofstade. 

* Voor de vastleggingsmachtigingen werd voor de uitvoering van het investerings
programma 1995 een bedrag van 135 miljoen ingeschreven. 

Na bespreking keurde de Raad van Bestuur de ontwerp-begroting 1995 nkt goed, dit 
wil zeggen wel de inkomsten maar niet de uitgaven. 

+ Op de Raad van Bestuur van 20/06/1994 werd de ontwerp-begroting 1995 nogmaals 
bèsproken in functie van een amendement van de CVP-fractie. Het betrof verschui
vingen van kredieten voor een bedrag van 7 4 miljoen. 
De kredieten voor de subsidies aan de sportfederaties werden verhoogd met 47 
miljoen en de werkingssubsidies voor sportfunctionarissen met 27 miljoen. 
De verschillende kredieten voor werkingskosten voor het hoofdbestuur en de centra 
werden verminderd met 68 miljoen en er werd 6 miljoen meer ingeschreven voor de 
ontvangst van subsidies van de Nationale Loterij. 
Deze geamendeerde ontwerp-begroting werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd 
en overgemaakt aan de voogdijminister. 
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+ Bij fax van 20/09/1994 deelde voogdijmînister H. WECKX mee dat in de goed
gekeurde begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het dienstjaar 1995 de 
werkingsdotatie voor het Bloso vastgesteld was op 1.086,3 miljoen en de inves
teringsdotatie op 101,4 miljoen. De vastleggingsmachtigingen bedroegen echter 
maar 101,4 miljoen in plaats van de voorgestelde 135 miljoen. 
Ingevolge daarvan werd op de Raad van Bestuur van 28/09/1994 het aangepast 
investeringsprogramma 1995 goedgekeurd en werd de begroting ook in die zin 
gewijzigd. 

+ Ingevolge de budgetcontrole 1995 van de Vlaamse Regering werd de werkings
dotatie voor het Commissariaat-generaalBlosoverminderd met 7,3 miljoen. Bij de 
vaststelling van de nieuwe dotatie werd door de Vlaamse Regering blijkbaar rekening 
gehouden met een financiële bonus van 7,3 miljoen van het Commissariaat-generaal 
Blosoper 31 december 1994. De investeringsdotatie, alsook de vastleggingsmachti
gingen werden eveneens met 2,2 miljoen verminderd tot 99,2 miljoen. 
Op de Raad van Bestuur van 17/05/1995 werd de begroting van het Bloso dan ook 
aangepast in de zin dat een bonus vorige jaren werd ingeschreven van 7,3 miljoen en 
dat het investeringsprogramma werd aangepast tot 99,2 miljoen. 

+ Naar aanleiding van de bespreking van de subsidies voor sportpromotionele activi
teiten van provincies en gemeenten op de Raad van Bestuur van 21/06/1995 werd 
beslist de begroting 1995 aan te passen. Een bedrag van 11 miljoen werd overge
heveld van artike141.12 naar artikel41.11. 

+ Op de Raad van Bestuur van 29/11/1995 werd de begroting 1995 nogmaals aan
gepast. Naar aanleiding van het onderzoek van de stand van de kredieten op 
30/09/1995 was gebleken dat er een aantal noodzakelijke herschikkingen van 
verschillende artikelen in de begroting moesten worden doorgevoerd om de kredieten 
zo efficiënt mogelijk aan te wenden. Voor de kredieten voor de Blosowerking kwam 
het er op neer dat meer-uitgaven op bepaalde artikels volledig werden gecompen
seerd door minderuitgaven op andere artikels. Wat de subsidiëringskredieten betreft, 
werd niets gewijzigd. 

+ Bij brief van 22 november 1995 deelde de Vlaamse Regering mee dat de administra
tieve begroting van de Vlaamse Gemeenschap nogmaals werd aangepast. Voor het 
Blosobetekende dit een vermindering van de werkingsdotatie met 0,3 miljoen tot 
1.078, 7 miljoen en een vermindering van de investeringsdotatie en de vastleggings
machtigingen met 0,1 miljoen tot 99,1 miljoen. 
Op de Raad van Bestuur van 20/12/1995 werd de begroting van hetBlosotenslotte in 
die zin aangepast en definitief vastgelegd. 
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2. WEDDENSCHAPPEN OP SPORTUITSLAGEN 

De wet van 26 juni 1963 en het uitvoeringsbesluit van 3 maart 1964 voorzien dat er 
voor het inrichten van onderlinge weddenschappen op uitslagen van sportwedstrijden 
een vergunning moet worden afgeleverd door de Ministers die de Lichamelijke 
Opvoeding en de Sport in hun bevoegdheid hebben. 

Aan het Sportfonds dient een afdracht te gebeuren van 10% op de bruto-inzetten van 
deze weddenschappen. 

Voor het dienstjaar 1995 werden volgende vergunningen afgeleverd: 

* Aan mevrouw De Neve te Knesselare voor het wielerseizoen 1995. 
* Aan mevrouw De Baets te Knessetare voor het wielerseizoen 1995. 
* Aan de BVBA Calcio te Hasselt voor de organisatie van de voetbalpronostieken 

"Prono" voor het voetbalseizoen 1994-1995 en het seizoen 1995-1996. 

De globale ontvangsten van deze pronostieken bedroegen voor het dienstjaar 1995 
697.362 fr .. Voor het Vlaams Sportfonds werd een bedrag van 443.030 fr. inge
schreven. 

3. HET NIEUWE GEINFORMAliSEERDE BOEKHOUDSYSTEEM 

Bij de bespreking van de jaarrekening 1993 op de Raad van Bestuur van 18/0511994 
werd in het verslag van de bedrijfsrevisor opgemerkt dat het COl te kort schoot wat de 
patrimoniale boekhouding betrof en dat andere parastatales hetzelfde probleem hebben. 
Opgemerkt werd toen dat het boekhoudkundig pakket niet los kon worden gekoppeld 
van het totale informaticasysteem van Bloso. 

Naar aanleiding van de bespreking van de jaarrekening 1994 op de Raad van Bestuur 
van 19/04/1995 werd door de Administratie bevestigd dat het de bedoeling was over te 
schakelen op een patrimoniale boekhouding, maar dat tevens de financiële consequen
ties moesten worden bekeken van de vervanging van het COl boekhoudpakket door een 
ander boekhoudkundig pakket. 

De administratie heeft als gevolg hiervan het initiatief genomen om een beperkte 
offerteaanvraag uit te schrijven voor de implementatie van een geïnformatiseerd boek
houdsysteem bij het Commissariaat-generaal Bloso. Hiertoe werd volgende procedure 
gevolgd: 

Er werd op 30/05/1995 een beperkte offerteaanvraag uitgeschreven voor de implemen
tatie van een boekhoudsysteem bij het Commissariaat-generaal Bloso. Na een voor
onderzoek (demo's bij de verschillende firma's) werden in totaal zeven ondernemingen 
aangeschreven. 
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Op 20 juni werd er door een interne commissie overgegaan tot de opening van de 
aanbiedingen van de beperkte offerteaanvraag. Er werd beslist om twee systemen 
voorlopig te weerhouden en hierop een diepgaander onderzoek te laten uitvoeren door 
een daartoe samengestelde technische commissie. 

Door de technische commissie werd een vergelijkend verslag gemaakt van de twee 
weerhouden systemen nl. het product "EFAS" van de firma SoftCellen het product 
"Renaissance CS Financials" van de firma Ross Systems. De commissie kwam tot de 
conclusie dat het softwaresysteem van de firma Ross Systems de beste koop was. 

De hele procedure werd voorgelegd aan de bedrijfsrevisor, die zich bij brief van 23 
augustus 1995 akkoord verklaarde. 

Op de Raad van Bestuur van 20/0911995 werd de aankoop van het geïnformatiseerd 
boekhoudsysteem "Renaissance CS Financials" van de firma Ross Systems 
goedgekeurd. 

Op 1 januari 1996 wordt het systeem operationeel. Het stelt het Commissariaat
generaal Blosoinstaat om een geïntegreerde budgettaire en economische boekhouding 
te voeren. De struktuur van het rekeningenstelsel maakt het daarenboven mogelijk om 
een analytische boekhouding bij te houden. 
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I R.v.B. 20.12.1995 I Document 316 

Aanpassing ingevolge de beslissingen van 
de Raad van Bestuur van 20.12.1995 

Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke 

Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) 

AANGEPASTE 

BEGROTING 1995 
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ONTVANGSTEN 

In miljoenen franken 

Art. nr. Aanwijzing van de Ontvangsten 

I ONTVANGSTEN COMl\flSSARIAAT -GENERAAL 

16.21 
16.22 
16.23 

26.11 

46.21 

46.22 

1. LOPENDE ONTVANGSTEN 

C. Verkoop van niet-duurzame goederen en 
diensten binnen de sektor overheid. 
Recuperatie van bezoldigingen 
Inkomsten uit eigen activiteiten 
Inkomsten Jachthavens 

2. RENTE, HUUR EN ANDERE RESULTATENVAN 
VERMOGEN 

Renten op rekening courant 

4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE 
SECTOR OVERHEID 

Dotatie aan het Commissariaat-generaal 
voor de bevordering van de Lichamelijke 
Ontwikkeling, de Sport en de Openlucht
recreatie 
(art. 41.03. van programma 49.1 van de begroting 
Vlaamse Gemeenschap) 

Dotatie aan het Commissariaat-generaal 
(art. 61.01. van programma 49.1 van de begroting 
Vlaamse Gemeenschap) 

Aangepaste 
Begroting 

1994 

20,5 
3,0 

4,2 

1.007,4 

98,9 

Aangepaste 
Begroting 

1995 

27,3 
1,0 

29,8 

9,0 

1.078,7 

99,1 
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Art. nr. Aanwijzing van de Ontvangsten 

11 ONTVANGSTEN VLAAMS SPORTFONDS 

Ontvangsten uit activiteiten van het Vlaams Sportfonds 

06.01 Terugbetalingen en diverse ontvangsten 
06.02 Verkoop publicaties 
06.03 Inschrijvingen en verkoop cursussen 
06.04 Inschrijvingen sportkampen en inkomsten uit de 

In miljoenen franken 

Aangepaste 
Begroting 

1994 

7,0 

7,0 

Aangepaste 
Begroting 

1995 

8,0 
0,5 
7,6 

exploitatie van de centra en de organisatie van de Gordel 188,3 197,6 
06.05 Sponsoring specifieke projecten 14,0 14,0 

Ontvangsten mei bijzondere aanwending 

38.01 Subsidie van de Nationale Loterij 272,7 290,3 
38.02 Weddenschappen op sportuitslagen 1,0 1,0 

111 ONTVANGSTEN DOMEIN HOFSTADE 

Opbrengsten uit activiteiten van het domein Hofstade 

28.01 Inkomgelden en concessies 13,5 

Overgedragen saldo van het domein Hofstade 

46.50 Opname saldo dienst met afzonderlijk beheer 16,8 

Totale ontvangsten 1.654,3 1.763,9 

IV AANWENDING BONI VORIGE BOEKJAREN 100,0 7,6 

Algemeen totaal 1. 754,3 1.771,5 

--------------------------------------
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UITGAVEN 

Art. nr. Aanwijzing van de uitgaven 

Sectie I HOOFDBESTUUR 

In miljoenen franken 

Aangepaste 
Begroting 

1994 

1. LOPENDE UITGA VEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 

11.11 
11.12 
11.13 
11.14 

11.21 
11.22 

11.31 

11.41 

11.51 

A. Lonen en sociale lasten 

11.1 Eigenlijk loon volgens 
bruto-weddeschaal 

Bezoldiging statutair personeel 
Bezoldiging contractueel personeel 
Toelagen (verlofgeld, eindejaarstoelage, enz.) 
Vergoedingen voor onregelmatige en 
buitengewone prestaties. 

11.2 Sociale verzekering en werkgeversbijdrage 

R.S.Z. 
Pensioenen 

11.3 Directe uitkeringen 

Kinderbijslagen 

11.4 Sociale dienst 

Sociale tegemoetkomingen 

11.5 Diversen 

Bezoldiging beheers- en controleorganen 

220,5 
241,7 
46,5 
13,7 

100,0 
P.M. 

8,0 

3,0 

2,1 

Aangepaste 
Begroting 

1995 

229,5 
252,0 

39,6 
14,0 

104,3 
56,0 

8,2 

3,3 

1,7 

22 



In miljoenen franken 

Art. nr. Aanwijzing van de uitgaven Aangepaste 
Begroting 

1994 

12.11 

12.12 

12.13 
12.14 
12.15 
12.16 
12.17 
12.18 

12.31 

12.32 

12.33 

12.34 

31.11 

31.12 

B. Aankoop van niet~duurzame goederen en diensten 

12.1 Algemene 

Reis- en verbiijfskosten, tussenkomsten ver-
voerskosten personeel 
Reis- en verblijfskosten beheers-, controle-
en adviesorganen 
Huur gebouwen 
Algemene werkingskosten 
Bureelbenodigdheden, drukwerken, enz. 

. Informatica en burotika (software) 
Verzekeringen 
Onderhouds- en herstellingswerken gebouwen 

12.3 Specifieke 

Allerhande uitgaven voor promotie, initiatie 
en sensibilisering 
Aankoop van medailles, prijzen, trofeeën, 
plaketten. 
Allerhande uitgaven i.v.m. samenwerking 
met het buitenland 
Wetenschappelijk onderzoek 

3. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN 
ANDERESECTOREN 

Werkingssubsidies aan de landelijke 
georganiseerde sportverenigingen (decreet 
van 2/3/77 gewijzigd door het decreet 
van 17 /5/84) 
Subsidies aan het BOIC voor allerhande 
uitgaven tot voorbereiding en deelneming van Vlaamse 
atleten van landelijk erkende sportverenigingen aan de 
Olympische spelen, de Wereldspelen, de Olympische spelen 
voor gehandicapten en de Universiades. 

10,0 

1,0 

18,1 
24,0 
10,5 
12,8 
12,6 

1,0 

14,8 

5,3 

2,0 

3,0 

109,4 

5,0 

Aangepaste 
Begroting 

1995 

9,8 

0,5 

13,0 
20,4 
10,5 
15,6 
13,0 

1,0 

5,5 

3,0 

2,0 

3,0 

73,5 

5,0 
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In miljoenen franken 

Art. nr. Aanwijzing van de uitgaven Aangepaste 
Begroting 

1994 

31.13 

31.14 
31.15 
31.16 

41.11 

41.12 

74.11 
74.12 
74.13 

Subsidies aan de landelijk erkende sportverenigingen voor 
voorbereiding van en deelname aan belangrijke wedstrijden 
door topatleten 
Subsidies aan de Vlaamse Wieierschool 
Subsidies aankoop sportmateriaal 
Subsidies aan de Vlaamse Sportfederatie. 

4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE 
SECTOR OVERHEID 

Weddesubsidies voor de sportfunctionarissen 
belast met de animatie in de erkende 
gemeentelijke sportcentra (decreet 7 /12/76) 
Subsidies ter ondersteuning van sportpromotionele 
activiteiten van provincies en gemeenten 

7. INVESTERINGEN 

B. Duurzame roerende goederen 

Aankoop machines, meubilair en vervoermiddelen 
Materiaal voor informatica (hardware) 
Aankoop didactisch en wetenschappelijk materiaal 

Totaal uitgaven Sectie I 

4,2 

5,0 
2,0 

89,0 

8,4 
11,0 
2,0 

986,6 

Aangepaste 
Begroting 

1995 

3,0 
5,0 
2,0 

84,0 

16,0 

7,5 
6,5 
1,5 

1.009,9 
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Art. nr. Aanwijzing van de uitgaven 

Sectie 11 BUITENDIENSTEN 

In miljoenen franken 

Aangepaste 
Begroting 

1994 

1. LOPENDE UITGA VEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 

12.11 
12.12 

12.13 
12.14 
12.15 

12.16 

12.17 

12.18 

71.11 

B. Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 

Algemene werkingskosten sportcentra 
Algemene werkingskosten 
jachthavens/watervlakken 
Huur onroerende goederen t.b.v. d~ sport 
Lopende uitgaven voor sportinstallaties. 
Lopende uitgaven voor 
jachthavens en watervlakken. 
Allerhande uitgaven voor onderhouds-
werkzaamheden ter vrijwaring van sportcentra. 
Allerhande uitgaven voor onderhouds-
werkzaamheden ter vrijwaring van 
jachthavens en watervlakken. 
Algemene werkingskosten Medisch Labo 

7. INVESTERINGEN 

A. Duurzame onroerende goederen. 

Aankoop van terreinen en gebouwen, 
geschiktmaking of constructie van 
gebouwen, oprichting van sportcentra en 
jachthavens. 

75,6 
3,5 

8,2 
32,0 

9,0 

16,0 

6,5 

3,0 

VM 98,9 
OK 98,9 

Aangepaste 
Begroting 

1995 

73,0 

n.., 
O,.) 

21,2 
4,0 

11,5 

7,0 

3,0 

99,1 
99,1 
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Art. nr. Aanwijzing van de uitgaven 

B. Duurzame roerende goederen 

74.11 Materiaal uitrusting centra 
74.12 Materiaal uitrusting jachthavens 
74.13 Aankoop sportmateriaal uitlening 
74.14 Aankoop didactisch en wetenschappelijk 

materiaal 
74.15 Aankoop watersportmateriaal 

Totaal Uitgaven Sectie 11 
Totaal V astleggingsmachtigingen Sectie II 

In miljoenen franken 

Aangepaste 
Begroting 

1994 

17,8 
0,1 
2,5 

4,6 

277,7 
98,9 

Aangepaste 
Begroting 

1995 

9,7 

2,5 

3,3 

242,6 
99,1 
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In miljoenen franken 

Art. nr. Aanwijzing van de uitgaven Aangepaste 
Begroting 

1994 

Aangepaste 
Begroting 

1995 

Sectie 111 VLAAMS SPORTFONDS 

31.41 

31.42 
31.43 
31.44 
31.45 

31.46 

12.41 
12.42 
12.43 
12.44 
12.45 
12.46 
12.47 
12.48 
12.49 
12.50 
12.51 
12.52 
12.53 
12.54 
12.55 
12.56 

12.57 

Subsidies voor de werkzaamheden van de verenigingen die de aanmoediging van de lichamelijke 
opvoeding en de sportbeoefening tot doel hebben, en subsidies voor de organisatie van 
sportmanifestaties op nationaal niveau. 

Werkingssubsidies aan de landelijk georganiseerde 
sportverenigingen (decreet 2.3. 77) 
Werkingssubsidies aan de bonden voor vormingswerk 
Subsidies voor private sportkampen 
Propagandasubsidies 
Subsidies aan de landelijk georganiseerde sportverenigingen 
voor de voorbereiding van en deelname aan belangrijke 
wedstrijden van topatleten 
Bijzondere subsidies voor de Sport voor Allen 

Werkingskosten 

Werkingskosten Hoge Raad 
Logistieke ondersteuning sportorganisaties 
Kadervorming 
Lesgevers in eigen organisaties 
Werkingskosten schoolsport 
Werkingskosten eigen organisaties 
Werkingskosten van de jachthavens en de watersportdag 
Congressen en vergaderingen 
Informatie en documentatie 
Gemeentelijke en regionale sportpromotie (lesgevers) 
Verzekeringen 
Hulppersoneel 
Allerhande uitgaven en terugbetalingen 
Sport+ 
Herstelling uitgeleend materiaal 
Allerhande uitgaven ingevolge sponsoring van 
specifieke projecten 
Organisatiekosten De Gordel 

Totaal Uitgaven Sectie 111 

ALGEMEEN TOTAAL 
ALGEMEEN TOTAAL VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN 

174,7 
16,0 
17,0 
11,1 

52,0 
5,7 

0,2 
2,0 

14,9 
38,5 
8,0 

74,0 
1,3 
2,9 
3,2 
7,0 
9,5 
4,7 
5,3 

27,5 
0,5 

14,0 

P.M. 

490,0 

1.754,3 
98,9 

214,4 
16,0 
17,0 
10,0 

58,0 

0,2 

16,4 
39,1 
8,0 

60,9 
0,6 
2,9 
2,5 
7,0 
9,8 
4,1 
7,0 

19,2 
0,5 

14,0 

11,4 

519,0 

1.771,5 
99,1 
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IV. PERSONEEL 

1. DEFINITIEVE PERSONEELSFORMATIE EN NIEUW BLOSO· 
STATUUT 
Het nieuwe Bloso-statuut en de definitieve personeelsformatie werden definitief 
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 5 apri11995. Beide besluiten werden van 
kracht met ingang van 1 januari 1995. Hiermee was hetBlosode eerste Vlaamse 
pararegionale instelling die - conform het nieuw ambtenarenstatuut in het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap - over een nieuw statuut beschikte. 

Aan alle personeelsleden werd de gecoördineerde tekst van het statuut ter beschikking 
gesteld. Eerst voor de personeelsleden van niveau A en nadien voor alle andere 
personeelsleden werden per regio door de afdeling Personeel informatievergaderingen 
georganiseerd, om het nieuwe statuut toe te lichten. 

Ook werden een aantal omzendbrieven verstuurd met betrekking tot specifieke 
bepalingen uit het statuut : ziekteprocedure, aanvraag verloven, reis -en verblijfskosten, 
toepassing nieuwe salarisschalen, jaarlijkse naamlijst, definitieve versie 
werktijdregeling ... enz. 

2. AANTAL EN INDELING VAN HET BLOSO-PERSONEEL 
(TITULARISSEN) 

1 januari 1995 
VAST .CONTRACTUEEL GECO'S 

NIVEAU I 24 37 0 
NIVEAUB 5 11 0 
NIVEAUC 82 21 1 
NIVEAUD 62 26 6 
NIVEAUE 85 148 16 
TOTAAL 258 243 23 

1 juli 1995 
VAST CONTRACTUEEL GECO'S 

NIVEAU A 27 34 0 
NIVEAUB 5 11 0 
NIVEAUC 88 19 1 
NIVEAUD 61 25 6 
NIVEAUE 76 148 14 
TOTAAL 257 237 21 

TOTAAL 
61 
16 
104 
94 
249 
524 

TOTAAL 

61 
16 
108 
92 
238 
515 
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1 december 1995 
VAST CONTRACTUEEL GECO'S TOTAAL 

NIVEAU A 27 34 0 61 
NIVEAUB 5 11 0 16 
NIVEAUC 87 18 1 106 
NIVEAUD 63 24 4 91 
NIVEAUE 73 152 12 237 
TOTAAL 255 239 17 511 

Naast de hierboven vermelde titularissen (=de personeelsleden die een betrekking op 
de formatie bekleden ) waren er op 1 december 1995 nog 22 gesubsidieerde 
contractuelen van bepaalde duur werkzaam voor de Jeugdsportcampagne; 16 
gesubsidieerde contractuelen (waarvan 4 deeltijds) van bepaalde duur waren 
tewerkgesteld in het kader van het Geco-project Topsport; 13 personeelsleden hadden 
een vervangingscontract. 

In 1995 is het aantal titularissen verder gedaald. Dezelfde dalende trend zette zich dus 
door zoals in 1994 (daling van 537 Qanuari 1994} naar 525 (december 1994}). 

In vergelijking met 1 december 1994 is het totaal van de titularissen verminderd met 14 
eenheden (daling van 525 naar 511 ). Voor elke categorie van personeel (vast
contractueel - geco ) stelt men een vermindering vast van het aantal personeelsleden 
(vastbenoemden: -4 eenheden; contractuelen: -5 eenheden; geco's: -5 eenheden). 

Globaal kan men stellen dat in vergelijking met 1 april1991 (oprichting van de 
pararegionale Bloso) er een afslanking is met 98 titularissen (van 609 naar 511). 

3. ZIEKTECONTROLE EN ARBEIDSGENEESKUNDE 

Op 16/11/94 besliste de Raad van Bestuur om het geneeskundig toezicht op de 
afwezigheden wegens ziekte, met ingang van 1 januari 1995, toe te vertrouwen aan een 
privé-controleorgaan, namelijk e.s.v. PLUS-MC, dat hiermee in de plaats trad van de 
Administratieve Gezondheidsdienst (AGD) van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

De samenwerking met dit controle-orgaan werd in september 1995 geëvalueerd en 
bijgestuurd, zowel wat de administratieve procedure als wat de statistische 
(geïnformatiseerde) verwerking van de afwezigheden wegens ziekte betreft. Aan de 
gemachtigden (afdelingshoofden, centrumverantwoordelijken en provinciale 
inspecteurs) werden, via dienstorders, strikte richtlijnen gegeven aangaande het toezicht 
en de controle op deze afwezigheden, meer in het biezonder wat de langdurige ziekten 
en de ziekten van één dag betreft. 
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De AGD doet voorlopig nog wel de aanwervingsonderzoeken en de onderzoeken voor 
vroegtijdige pensionering. Vermits echter eind 1995 (maar met ingang van 1 januari 
1996), op advies van de directieraad, en bekrachtigd door het Basisoverlegcomité van 
het Bloso (representatieve vakverenigingen), een diensthoofd V.G.V. en twee adjuncten 
V.G.V. werden aangewezen- wat de facto de oprichting van een dienst V.G.V. 
(Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van de werkplaatsen) betekent - wordt nu ook 
de samenwerking met een externe arbeidsgeneeskundige dienst voorbereid. Deze 
arbeidsgeneeskundige dienst zal in de toekomst, ondermeer, de taken moeten 
overnemen die nu nog door de A.G.D. worden verricht. 

4. STATUTAIRE AFWEZIGHEDEN 

In 1995 waren er 7 vastbenoemde en 11 contractuele personeelsleden met 
loopbaanonderbreking; 38 vastbenoemde personeelsleden genoten een verlof voor 
verminderde prestaties en 21 contractuele personeelsleden hadden een deeltijds contract; 
41 vastbenoemde en 15 contractuele personeelsleden hebben een aanvraag ingediend 
voor gecontingenteerd verlof van 20 werkdagen. 

5. LOOPBAAN 

1. Toelating tot de stage • benoeming · examens en 
bevorderingen 

In de loop van 1995 werden 4 personeelsleden van niveau A door de Raad van Bestuur 
en 2 personeelsleden van niveau D door de leidend ambtenaar toegelaten tot de stage. 

3 personeelsleden van niveau A werden benoemd in vast dienstverband met ingang van 
1 januari 1995. 1 personeelslid van niveau D werd vast benoemd met ingang van 1 
november 1995. 

Voor het vergelijkend examen voor bevordering door overgang naar een ander niveau 
slaagden 7 ambtenaren voor het examen van medewerker en 6 ambtenaren voor het 
examen van assistent. De meesten werden bevorderd met ingang van 1 mei 1995, de 
overblijvenden op 1 juni 1995, op het ogenblik dat de betrekkingen vacant waren. 
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2. Aanwerving • ontslag • pensionering 

In de loop van 1995 werden 15 seizoenpersoneelsleden opgenomen binnen het 
contingent van de 155 hulppersoneelsleden uit de definitieve personeelsformatie. Dit 
was mogelijk omdat 3 hulppersoneelsleden werden ontslagen en 12 hulppersoneelsleden 
op eigen verzoek hun contract hebben verbroken. 

128 personeelsleden kregen een contract als seizoenpersoneel (min. 3 maand - max. 9 
maanden) en 140 personen hadden een contract als jobstudent (14 dagen of 1 week). 

1 statutair personeelslid heeft vrijwillig het Commissariaat-generaal Bloso verlaten. 10 
personeelsleden ( 3 contractuelen en 7 statutairen ) hebben het Commissariaat-generaal 
Bloso verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; 2 personeels
leden (1 statutair en 1 gesubsidieerd contractueel) zijn overleden in de loop van 1995. 

6. ORGANOGRAM VAN HET BLOSO 

Het organogram van hetBlosowerd opgemaakt door de directieraad (7/3/95), 
voorgelegd aan het Basisoverlegcomité (BOC) (24/3/1995) en bekrachtigd door de Raad 
van Bestuur op 19/4/95. 

7. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE DIRECTIERAAD 

Het huishoudelijk reglement van de directieraad werd goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur op 19/4/95. 

Het werd via omzendbrief PD - 95/06 dd. 4/5/95 aan alle personeelsleden toegestuurd. 

8. OPDRACHTHOUDER VORMING - OPDRACHTHOUDER HUMAN 
RESOURCES MANAGEMENT EN 
ORGANISATIEONTWIKKELING (HRMO) 

De Raad van Bestuur heeft op 17/5/95 de aanwijzing, door de leidend ambtenaar, van de 
opdrachthouder Vorming (G. Wynants) met ingang van 1/6/95 bekrachtigd. 

De Raad van Bestuur heeft op 20/12/95 de aanwijzing, door de leidend ambtenaar, van 
de opdrachthouder HRMO (E. De Waele) met ingang van 1/1/96 bekrachtigd. 
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9. DIENST VEILIGHEID, GEZONDHEID EN VERFRAAIING VAN DE 
WERKPLAATSEN 

Het Basisoverlegcomité (BOC) heeft op 9/11195, rekening houdend met de 
voordrachten van de directieraad, Jos V enneuien aangewezen als V.G.V.-diensthoofd, 
Paul Vanleeuw als V.G.V.-adjunct hoofdbestuur en Joris Casteleyn als V.G.V.-adjunct 
buitendiensten. 

De Raad van Bestuur heeft op 20/12/95 kennis genomen van voormelde aanstellingen. 

10. SALARIS 

Zoals hoger vermeld trad op 5!4i95 het nieuwe Bloso-statuut in werking met 
terugwerkende kracht vanaf 1/1/95. Dit heeft een aantal gevolgen gehad op de wijze van 
berekening van het salaris en van bepaalde toelagen. 

De inschaling van de personeelsleden van de niveausBen A in de nieuwe salarisschalen 
vond plaats respectievelijk op 111195 en op 116/95 (de andere niveaus werden reeds in 
1994 ingeschaald). 

Aldus konden de verschillende anciënniteiten voor de statutaire personeelsleden 
berekend worden en kon op 117/95 voor de eerste keer de volledige naamlijst(= 
officiële lijst met de rangschikking van de ambtenaren volgens graad, salarisschaal en 
anciënniteiten) van de vastbenoemden van het Bloso gepubliceerd worden. 

Ter compensatie van het jaar uitstel dat de personeelsleden van het Bloso bij hun 
inschaling ten opzichte van de personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap hadden opgelopen, werd aan de personeelsleden van de niveaus B en A in 
1995 een forfaitaire overbruggingstoelage van 14.000,- bruto (à rato van de geleverde 
prestaties) uitbetaald. 

11. PERSONEELSBEHEER EN INFORMATICA 

+ In 1994 werd in samenspraak tussen de informatica-cel en de informatica
coördinator van de afdeling Personeel een analyse uitgevoerd naar de 
informaticabehoeften van de afdeling. Hierbij werd de nood aan bijscholing van het 
personeel op gebied van PC-informatica vastgesteld. In de loop van 1995 kregen 
reeds enkele personeelsleden op basis van deze analyse de kans om bepaalde 
cursussen (MS WORD en EXCEL) te volgen. De andere personeelsleden zullen die 
kans krijgen in de loop van 1996. 
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• Voor de registratie van de prestatiegegevens in de buitendiensten werd gestart met de 
ontwikkeling van een specifiek computerprogramma. Tot nog toe werden deze 
gegevens louter op papier meegedeeld aan de afdeling Personeel. Hierbij werden 
echter heel wat onvolmaaktheden vastgesteld. Het nieuwe programma voorziet, naast 
de input van de gegevens noodzakelijk voor de salaris berekening, ook een aantal 
ingebouwde controles op de registratie van deze prestatiegegevens en kan eveneens 
het saldo van het recuperatieverlof berekend worden, zodat de recuperatieverlofkaart 
overbodig is geworden. Het programma werd grondig uitgetest in 1995 en ging 
definitief van start op 111196. 

+ Ingevolge de evolutie in de informatica en de gewijzigde behoeften van de afdeling 
Personeel (die hun oorsprong vinden in de toepassing van het nieuw statuut), werd de 
nood aan een nieuw personeelsbeheerssysteem vastgesteld. Ter voorbereiding van 
een nieuw personeelsbeheerssysteem werden in 1995 reeds een achttal bedrijven 
aangeschreven met de vraag naar informatie i.v.m. hun toepassingen. Tevens werd 
een strak planningsschema vastgesteld om in de loop van 1996 een aantal 
demonstraties bij te wonen, met als einddoel de implementatie van het nieuwe 
systeem vanaf 1/1197. 

12. EVALUATIESYSTEEM 

Het nieuwe Bloso-statuut omvat eveneens een totaal nieuw evaluatiesysteem van de 
personeelsleden. In het najaar '95 werden reeds een aantal voorbereidingen getroffen 
om het systeem met ingang van 111/96 te kunnen opstarten : 

+ In samenwerking met andere Vlaamse openbare instellingen werd een algemeen 
concept uitgewerkt, naar inhoud, vorm en timing van uitvoering. 

+ Eind '95 heeft de leidend ambtenaar een opdrachthouder HRM 0 aangesteld die 
belast werd met de implementatie van het nieuwe systeem. 

• Het nieuwe evaluatiesysteem (en ook de daarbijhorende omzendbrieven aan alle 
personeelsleden) werd eveneens overlegd in een werkgroep ad hoc van het 
Basisoverlegcomité van het Bloso. 

13. VORMING 

Zoals hoger vermeld werd de opdrachthouder Vorming aangewezen met ingang van 1 
juni 1995. 

Een eerste opdracht was een behoeftenbepaling van alle vormingsactiviteiten, omdat : 

• elke ambtenaar recht heeft op informatie en voortgezette vorming, zowel om zijn 
taak beter te kunnen vervullen, als om te kunnen voldoen aan evaluatiecriteria en 
bevorderingsvereisten; 
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• elke ambtenaar recht heeft op persoonlijke vervolmaking voor zover dit past in de 
globale organisatorische doelstellingen van zijn afdeling; 

• elke ambtenaar de plicht heeft op de hoogte te blijven van de evolutie van de 
technieken, reglementeringen en navorsingen in de materies waannee hij 
beroepsbehalve belast is; 

• vorming een plicht is wanneer ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van 
de functie of het functioneren van een afdeling of wanneer ze een onderdeel uitmaakt 
van de herstructurering, reorganisatie van een afdeling of van een implementatie van 
nieuwe technieken en infrastructuur. 

In de loop van 1995 werd gestart met 

a) De opmaak van dokurnenten : 

• stagenota en toelichtingsnota voor de niveaus A-B-C-D-E; 

+ ontwerpen van de modellen van maandelijkse en driemaandelijkse stageverslagen; 

• vormingsbrochure: artikelsgewijze opsomming van alle vormingsrelevante punten 
uit het nieuwe Bloso-statuut en bijhorende toelichting; 

• aanmaak van een Bloso-vormingsinformatiemap. 

b) Activiteiten met betrekking tot Vorming: 

Bevraging (bij alle personeelsleden) met betrekking tot de vormingsnoden; 261 
inlicbtingsbladen werden teruggestuurd. Het meest gevraagd zijn de computercursussen 
(met alleen al voor Access 120 vragen tot inschrijving). 

Zoeken van samenwerkingsverbanden met het Bestuur Vorming van het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap inzake vormingsactiviteiten. 

c) Activiteiten met betrekking tot de stage : 

• Bègeleiding van vier stagiairs van niveau A en twee stagiairs van niveau D; 

• de opdrachtbouder Vorming organiseerde de ontvangst van de stagiairs van alle 
niveaus ; bij bepaalde, in overleg met de leidend ambtenaar, de inhoud en de 
modaliteiten van de ontvangstdag; 

• de begeleidingsambtenaren werden aangeduid, in overleg met de leidend ambtenaar, 
en er werden rapporten opgemaakt (3-maandelijks of maandelijks) naargelang van 
het niveau; 

• samen met de stagiairs werd het verplichte en bet vrije vormingsgedeelte besproken. 
Het vrije vormingsgedeelte werd goedgekeurd door de opdrachthouder Vorming, na 
overleg met de leidend ambtenaar en na advies van het afdelingshoofd; 
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+ na bespreking met de afdelingshoofden en in overleg met de leidend ambtenaar werd 
de inhoud bepaald van de stagerapporten van stagiairs van niveau A; 

+ er werden introductiestages georganiseerd in de verschillende afdelingen van het 
Bloso; 

+ individuele fiches werden bijgehouden met vermelding van de vormingsactiviteiten 
ingericht door cel Vorming zelf of in samenspraak met het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
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V. INFORMATICA 

1. CONCEPT 
Gedurende het jaar 1995 werd verder gegaan met de realisatie van de informatica 
conceptnota. Deze conceptnota beoogt vnl. volgende doelstellingen: 

+ De informatiseringsgraad van Bloso opdrijven. 

+ Een zo homogeen mogelijke informatica omgeving opzetten en de integratie met de 
bestaande omgeving verbeteren. 
Deze homogene omgeving kan het best omschreven worden als volgt: 

* Alle nieuwe toepassingen situeren zich rond een Client/Server structuur. 
* Alle besturingssystemen, buroticatoepassingen en ontwikkelingstoepassingen 

situeren zich rond de Microsoft omgeving: 
• Voor de normale gebruiker: MS Windows voor Workgroups en MS Office Pro. 
• Op de servers: MS Windows NT Server met MS Backoffice. 
• Als ontwikkelingstoepassing: MS Visual Basic in combinatie met MS Access 

of MS SQLserver. 
* Alle hardware behoort tot het Intel platform. 

+ De communicatie verbeteren door middel van een intern en extern netwerk. 
+ Het personeel opleiden in de nieuwe informaticastructuur. 

2. REALISATIES IN 1995 

1. Hardware 
+ Een verdere uitbreiding van het aantal PC's en printers voor het hoofdbestuur en de 

buitendiensten: 
Aankoop PC's en printers gedurende 1995 

Type Aantal 

AT&T Globalist 520 22 
~--------------------------------------Brather HL-660 1---------------20 
~~-------------------------------------AT&T Globalist 2005 (portable} r---------------6 

+ Een uitbreiding van de pré-press cel met een netwerk en een server: 
Uitbrefdlngen pré-press cel gedurende 1995 

Type Aantal 

Upgrade van Quadra 650 naar Power Mac 7100 1 
~--------------------------------------Power Mac 71 00 als server r---------------1 
~--------------------------------------Power Mac 71 00 als werkstation r---------------1 
~--------------------------------------Selectpress 1200 printer r---------------1 
~~-------------------------------------Agfa studioscan 11 scanner r---------------1 
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+ De aankoop en installatie van een server voor een nieuw financieel systeem: 

Nieuw financieel systeem 

Type Aantal 

HP 9000 als server 1 
~--------------------------------------Bijhorende UPS en terminal 1---------------1 

+ De aankoop en installatie van een server voor De Gordel: 

Server van De Gordel 

Type Aantal 

AT& T Globalyst 575 met MS Windows NT server 3.51 1 

+ Verdere uitbreiding van het netwerk in het hoofdbestuur en de buitendiensten 

2. Software 

+ De installatie van de "homogene omgeving" zoals beschreven in punt 1. 

t V erschiliende aanpassingen en uitbreidingen aan de module "Inventaris en 
budgetbeheer" van de maatsoftware gebruikt in de buitendiensten. 

+ De aankoop en installatie van een nieuw financieel systeem voor de afdeling 
Financiën en Begroting: 

Gedurende de maanden oktober, november en december 1995 werd de toepassing 
"Renaissance CIS" van de firma ROSS Systems geïmplementeerd in het 
hoofdbestuur. 

Deze toepassing is de centrale database van alle fmancièle en budgettaire gegevens. 
De kern van dit systeem is een module "Algemene Boekhouding" gebaseerd op een 
combinatie van een budgettaire, bedrijfseconomische en analytische boekhouding. 
Rond deze kern zijn de volgende modules aangekocht: 

* Crediteuren Boekhouding 
* Debiteuren Boekhouding 
* Budget Controle 
* Aankoopbeheer 
* V as te Activa 

Dit systeem is een Client/Server applicatie, met als elient de MS Windows versie van 
GEMBASE en als server de Oracle 7.1 database geïmplementeerd op een HP 9000 
onder HP-UX. 

+ De volgende applicaties werden intern ontwikkeld en geïmplementeerd: 

* Toepassing "Prestatiestaten". 
Dit is een applicatie die er voor zorgt dat alle gegevens met betrekking tot 
uurrooster en prestaties van de personeelsleden die onderworpen zijn aan de 
variabele werktijdreglementering op een elektronische manier verwerkt kunnen 
worden. 
Dit is een stand-alene toepassing geschreven en MS Visual Basic. 

37 



* Toepassing "Argus". 
Enerzijds laat deze applicatie een volledige inventarisatie en opvolging van het 
informaticamateriaal (hardware en software) toe. 
Anderzijds wordt deze applicatie gebruikt voor het opvolgen en analyseren van de 
helpdesk activiteiten. 
Deze toepassing is een Client/Server applicatie met als elient een MS Access 
programma en als server een MS Access database geïnstalleerd op een MS 
Windows NT server. 

* Toepassing "De Gordel". 
Dit is een toepassing, geïnstalleerd in het Gordel Secretariaat, die instaat voor alle 
administratieve taken van De Gordel m.b.t. inschrijvingen, betalingen en 
deelnemingsdocumenten. 
Deze toepassing is een Client/Server applicatie met als elient een MS Visual Basic 
programma en als server een MS Access database geïnstalleerd op een MS 
Windows NT server. 

* Toepassing "De Sportdag voor Ambtenaren". 
Deze toepassing staat in voor alle administratieve taken van De Sportdag voor 
Ambtenaren m.b.t. inschrijvingen, betalingen en deelnemingsdocumenten. 
Dit is een stand-alone toepassing geschreven en MS Access. 

3. Algemeen 

+ Informatica opleidingen: 

2 sessies informatica opleidingen werden voorzien gedurende 1995, de volgende 
cursussen konden gevolgd worden: 

* MS Windows 3.11- initiatie, duurtijd: 1 dag 
* MS Word voor Windows 6.0- initiatie, duurtijd: 2 dagen 
* MS Excel5.0- initiatie, duurtijd: 3 dagen 

Deze sessies gingen door gedurende de maandenjanuari - februari en de maanden 
mei - juni in de lokalen van het hoofdbestuur in groepen van 8 tot 10 personen. 

Aantal personen 

Opleiding Sessie januari· februari Sessie mei · juni 

MSWindows 56 48 
----------------- r----------------- ------------------MSWord 56 56 
~---------------- ~----------------- ------------------MS Excel 16 16 

Totaal per sessie: 128 120 
Totaal: 248 

De eerste stappen werden ondernomen tot de wtbouw van een W1de Area Network 
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Vl. SUBSIDIERINGSBELEID 

1. ALGEMEEN OVERZICHT 

REELE AANGEPASTE SÉCTIE I + 111 % VANTOTALE 
UITGAVEN BEGROTING REELEUIT· SUBSIDIERING 
f994 1995 GAVEN1995 · U.94 1995 

SECTOR SUBSIDIERING 
TOTALEN 491.046.590 503.900.000 501.040.763 100% 100% 
Werkingssubsidies Federaties 
Art. 31.41 en 31.11 284.100.000 287.900.000 287.900.000 58% 57,5% 
Bonden voor Vormingswerk 
Art. 31.42 16.000.000 16.000.000 16.000.000 3,26% 3,19% 
Private Sportkampen 
Art. 31.43 (Federaties} 17.000.000 17.000.000 16.928.712 3,43% 3,38% 
Propagandasubsidies Clubs 
Art. 31.44 11 .100.000 10.000.000 8.486.693 2,26% 1,69% 
Propagandasubsidies Topsport 
Art. 31.45 (Federaties} 53.500.000 58.000.000 57.821.830 10,9% 11,54% 
Sport-voor-Allen (Federaties) 
Art. 31.46 5.646.509 0 0 1,15% 
BOIC 
Art. 31.12 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1% 
VL. Wieierschool 
Art. 31.14 2.700.000 3.000.000 3.000.000 0,5% 
Sportmateriaal 
Art. 31.15 (Clubs) 5.000.000 5.000.000 4.900.000 1% 
Vlaamse Sportfederatie 
Art. 31.16 2.000.000. 2.000.000 2.000.000 0,4% 
Sportfunctionarissen 
Art. 41.11 (Gemeenten) 89.000.000 84.000.000 84.000.000 18,1% 
Sportpromotionele activiteiten 
Art 41.12 0 16.000.000 15.003.528 0% 
(Gemeenten en Provincies) 

In de oorspronkelijke begroting 1995 werd uitzonderlijk en éénrnalig een bijkomend krediet op 
een nieuw artikel41.12, sectie I voorzien voor een totaal bedrag van 27.000.000 fr. 
Ingevolge een beslissing van de Raad van Bestuur van 2116/95 werd van dit bedrag 11.000.000 
fr.overgeheveld naar artikel41.11, sectie I voor de weddesubsidies sportfunctionarissen. Voor 
de sportpromotionele activiteiten van gemeenten, provincies, en de Vlaamse Gemeenschaps
commissie bleef een bedrag van 16.000.000 fr.voorzien op artike141.12,sectie I. 
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Op te merken valt dat in 1995 op artikel31.46, sectie III, geen krediet meer werd voorzien voor 
de Sport- voor- Allen activiteiten van de federaties (beslissing van de Raad van Bestuur). 

Een krediet van 2.000.000 fr. op artikel12.42, sectie 111 werd, ingevolge een beslissing van de 
Raad van Bestuur, op de begroting '95 niet meer voorzien (logistieke ondersteuning aan 
organisaties). 

In de kolom reële uitgaven 1995 worden in artikels 31.44, sectie lil, 31.15, sectie I en 41.12, 
sectie I, de vastgelegde bedragen vermeld omdat de definitieve subsidies aan de hand van de 
rekenplichtige stukken voor 1995 nog niet volledig gekend zijn. 

2. WERKINGSSUBSIDIES 1995 AAN DE ERKENDE LANDELIJK 
GEORGANISEERDE SPORTVERENIGINGEN 

SECTIE I art. 31.11 
SECTIE 111 art. 31.41 

1. Wettelijke Basis 

• Decreet van 2 maart 1977: erkenning en subsidiëring van landelijke georganiseerde 
sportverenigingen (BS 10 mei 1977), gewijzigd bij decreet van 17 mei 1984 (BS 24 juli 
1984). 

• Uitvoeringsbesluiten met betrekking tot het decreet van 2 maart 1977: 
a) Koninklijk besluit van 29 september 1977 houdende de procedure voor de erkenning en 

de subsidiëring (BS 29 oktober 1977). 
b) Koninklijk besluit van 4 juli 1978 betreffende de verzekeringspolissen (BS 28 juli1978). 
c) Koninklijk besluit van 24juli 1978 betreffende personeel (BS 18 augustus 1978). 
d) Koninklijk besluit van 29 september 1977 (BS 29 oktober 1977) gewijzigd bij KB van 

12 oktober 1981 (BS 19 maart 1982) betreffende de boekhouding. 
e) Koninklijk besluit van 7 november 1978 houdende de wijze van subsidiëring van de 

werkingskosten (bs 30 november 1978), gewijzigd bij KB van 12 oktober 1981 (BS 19 
maart 1982). 

f) Besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1984 betreffende de vereiste diploma•s 
(BS 14 februari 1985). 

Dit decreet regelt de erkenning en de subsidiëring van de erkende landelijk georganiseerde 
sportverenigingen, hierna genoemd de sportfederaties. 

De erkenning gebeurt jaarlijks door de Vlaamse minister van Cultuur op advies van de 
Vlaamse Hoge Raad voor de Sport. 
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2. Subsidiëringsprincipe 

De totale subsidie voor elke erkende sportfederatie bestaat uit een basissubsidie (forfaitair), 
een personeelssubsjdie (wedden) en een subsidie voor werkingskosten. 

Op basis van het aantal verzekerde sportbeoefenaars worden de sportfederaties ingedeeld in 
categorie 1 (meer dan 2.500 verzekerde sportbeoefenaars), categorie 2 (meer dan 1.000 
verzekerde sportbeoefenaars) en categorie 3 (meer dan 500 verzekerde sportbeoefenaars). 
Naargelang de categorie waartoe ze behoren ontvangen de sportfederaties respectievelijk 
100.000 fr., 75.000 fr. of 50.000 fr. als basjssubsidie. In 1995 bedroeg de basissubsidie 
8.050.000 fr. of 2,80 % van het totaal aan werkingssubsidies. 
In 1995 werden er 90 sportfederaties erkend, dus vier nieuwe (bijkomende) sportfederaties 
t.o.v. 1994, met name: Vlaamse Triatlonliga, Fitness en Ontspanning, Vlaamse Amateurssport 
Confederatie en S-Sportfederatie. 
Het totaal aantal verzekerde sportbeoefenaars in 1995 bedraagt 994.937. 

cat fed. clubs verzekerde sportbeoefer:~aars 

'94 '95 1994 1995 1994 1994 1995 1995 
man vrouw man vrouw 

1 62 63 13.812 14.202 599.747 376.044 587.807 376.306 

2 14 16 485 577 16.119 5.138 16.155 7.155 

3 10 11 171 185 4.708 1.387 6.128 1.376 

Totaal 86 90 14.468 14.964 620.574 382.569 610.100 384.837 

1.003.143 (1) 

1.040.010 994.937 
Verschil +4 +496 • 45.073 

(1) In 1994 hebben slechts 84 van de 86 federaties een opsplitsing gemaakt tussen mannen en vrouwen zodat voor 1994 het totaal aantal 
verzekerde sportbeoefenaars verschilt van het totaal aantal opgesplitst per geslacht. 

T.a.v.1994 valt in 1995 de daling van het totaal aantal verzekerde sportbeoefenaars op 
(- 45.073). Deze daling is echter te wijten aan een herberekening van het aantal verzekerde 

sportbeoefenaars bij een aantal sportfederaties. 

Voor wat de personeelssubsidie betreft hebben de sportfederaties per categorie recht op 
maximaal 6 (cat.1), 4 (Cat.2) en 3 (cat.3) gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Elke sportfederatie 
stelt zelf het gewenste aantal voor. Het eerste personeelslid wordt gesubsidieerd aan 90%, het 
tweede aan 75%, en de anderen aan 50%. 
De personeelsleden kunnen voltijds of deeltijds tewerkgesteld worden. Een sportfederatie kan 
ook op forfaitaire basis één of meerdere personeelsleden vergoeden. 
Een sportfederatie met 3 voltijdse personeelsleden, waarvan 1licentiaat L.O. met specialisatie 
in de sporttak, ontvangt een dubbele basissubsidie. 
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In 1995 werden 241 gesubsidieerde arbeidsplaatsen goedgekeurd wat overeenstemt met een 
decretale loonkost aan 100% van 245.840.989 fr. en waarvoor 181.209.214 fr. deceetale 
personeelssubsidies werden toegekend. 
Deze personeelssubsidie vormt 62,94% van het totaal aan werkingssubsidies voor de 
federaties waar dit in 1994 57,26% bedroeg. 

Voor wat de subsidie werkingskosten betreft werd in totaal een subsidiebedrag van 
107.474.109 fr. toegekend. 

Omwille van het tekort aan krediet ingevolge de natuuriijke stijging van de loonmassa, de 
vermeerdering van het aantal personeelsleden en de geïndexeerde stijging van de wettelijke 
maxima der werkingskosten, werd het tekort aan kredieten verrekend op de verzekeringspast 
(onderdeel van werkingskosten). 

In het begrotingsjaar 1995 werd daarom de verzekeringspast aan 10,72% gesubsidieerd. 

Samenvattend betekent dit dat het totale subsidiebedrag in 1995 287.900.000 fr. bedroeg. Dit 
betekent 57,5% van de totale subsidies aan derden (private sector en lokale besturen). 

I 

1994 
~ 

1995 %1.994 %1:995 

Basissubsidie 7.550.000 8.050.000 2,72 2,80 

Personeelssubsidie 162.683.783 181.209.214 57,26 62,94 

Subsidie 126.769.420 107.474.109 44,62 37,33 
werkingskosten 

Regularisaties - 13.1 03.203 -8.833.323 -4,60 -3,07 

Totaal: 284.100.000 287.900.000 100 100 

V oor de subsidie per sportfederatie wordt verwezen naar de tabel hierna: overzicht 
werkingssubsidies 1995 per federatie. 

Vermits de beschikbare kredieten in de toekomst niet evenredig zullen stijgen, en , aangezien de 
personeelssubsidie gestadig toeneemt, naast de indexatie van de wettelijke maxima ende erkenning 
van het aantal sportfederaties, is de herziening van het decreet van 2 maart 1977 dringend nodig op 
het vlak van de erkeningsvoorwaarden en -procedure, het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen en 
de wettelijke maxima van de werkingskosten. 

3. Financiële Weerslag 

De subsidiering van de sportfederaties werd aangerekend op 2 begratingsartikels namelijk: 

Sectie I {art. 31.11) 73.500.000 fr. 
Sectie III (art. 33.41) 214.400.000 fr. 
Totaal 287.900.000 fr. 
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BELGISCHE POLITIE SPORTBOND NEDERLANDST. VLEUGEL 
GEZINSSPORTFEDERATIE B.G.J.G. 
VERBOND VAN VLAAMSE SPELEOLOGEN 
VLAAMSE KUNSTSCHAATSEN BOND 
VLAAMSE BERGSPORTFEDERATIE 
VLAAMS VERBOND VANPARACLUBS vzw. 
SPOAVAL 
DANSLIGA-SPORTFEDERATIE 
VOLKSSPORTCONFEDERATIE 
VLAAMSE SCHUTTERSKONFEDERATIE 
HANDBOOGLIGA VZW. 
LANDELIJKE UNIE DER KRUISBOOGSCHUTTERS 
BELGISCHE NEDERLANDSTALIGE FEDERATIE LIGGENDE WIP 
LANDELIJKE RIJVERENIGINGEN 
BOND VAN MANEGERIJSCHOLEN 
LANDELIJKE ZEILWAGENFEDERATIE 
VLAAMSE WANDELFEDERATIE 
VLAAMSE WIELRIJDERSBOND 
ATB SPORT EN OPENLUCHTLEVEN 
FEDERATIE VLAAMSE KAMPEERDERS 
VLAAMSE LIGA VAN BEDRIJFSSPORTBONDEN vzw 
VLAAMSE WANDELAARSBOND 
VLAAMSE WANDEL EN JOGGINGLIGA VZW 
VLAAMSE UNIVERSITAIRE SPORTFEDERATIE 
VLAAMSE AMATEURSSPORT CONFEDERATIE 
F.A.L.O.S. SPORTFEDERATIE VAN KWB 
SENIORENSPORT VZW 
S-SPORT FEDERATIE 
VLAAMSE VERENIGING VAN HENGELSPORTVERENIGINGEN 
VLAAMS HANDBOOGSCHUTTERS VERBOND 
VLAAMSE LIGA GEHANDICAPTENSPORT 
P.S.Y.L.O.S. 
S.L.O.B.O. 
N.F.S.O.G. 
NAS.SO.- MI. VA. 
VLAAMSE FEDERATIE VOOR GEHANDICAPTENSPORT 

TOTAAL: 90 SPORTFEDERATIES 

1.410.137 
6.489.834 

806.364 
206.498 

3.279.747 
2.792.716 
6.710.725 
4.247.085 
2.460.770 
3.135.012 

758.052 
611.557 

2.283.083 
6.983.376 

670.167 
1.199.129 
3.341.837 
2.598.585 
3.760.774 
4.267.389 
5.077.219 

401.223 
5.440.478 
3.916.239 

500.616 
3.173.758 
3.189.260 
1.567.665 
5.066.848 

151.379 
3.360.386 
2.661.653 

487.017 
1.258.259 

499.429 
2.679.246 

287.900.000 
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3. WERKINGSSUBSIDIES 1995 AAN DE BONDEN VOOR 
VORMINGSWERK 

SECTIE 111 art. 31.42 

1. Wettelijke Basis 

+ K.B. van 28 april1965 tot regeling van de toekenning der subsidies voor de activiteiten die 
de propaganda ten gunste van de lichamelijke opvoeding en de sport dienen. (B.S. 
4/6/1965). 

+ Reglementering betreffende de erkenning en subsidiëring van landelijk, provinciaal 
georganiseerde, samen met of door Bloso opgerichte Bonden voor Vormingswerk en de 
ideologische sportoverleg- en organisatiestructuren, goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
op 17 juni 1992. 

2. Subsidiëringsprincipe 

Naast de erkende Vlaamse sportfederaties, erkend op basis van het decreet van 2 maart 1977, 
zijn er in Vlaanderen nog een aantal organisaties werkzaam die het sportvormingswerk 
behartigen. Daarnaast bestaat de Stichting Vlaamse Schoolsport die over de onderwijsnetten 
heen instaat voor de schoolsport in Vlaanderen en evenmin onder de toepassing van het 
hogergenoemde decreet valt. 
Zoals bepaald in artikel 5, § 1, 4°, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20n/94 in 
uitvoering van het Decreet van 1 december 1993 betreffende de erkenning en subsidiëring van 
de Stichting Vlaamse Schoolsport werd een protocol afgesloten tussen het Bloso enerzijds en 
de Stichting Vlaamse Schoolsport anderzijds waarin de subsidiëringsmodaliteiten worden 
geregeld. 

In de loop der jaren is de subsidiëring van deze organisaties uitgegroeid tot een traditie. 

In 1995 werden volgende Bonden voor Vormingswerk erkend en gesubsidieerd: 
+ Landelijk georganiseerde Bonden voor Vormingswerk 

* Instituut voor Sportbeheer vzw 
* vzw Sportmuseum Vlaanderen 
* Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw 

+ Provinciaal georganiseerde Bonden voor Vormingswerk 
* Mens en Beweging Antwerpen vzw 
* Westvlaamse Sportraad vzw 
* Oostvlaamse Sportraad vzw 
* vzw Brabant Sportpromotie 
* vzw Limburgs huis voor de sport 
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+ Samen met of door het Bloso opgerichte Bonden voor Vormingswerk 
* Clearing-House vzw 
* Stichting Vlaamse Schoolsport I.O.N. 

+ Ideologische sportoverleg-en organisatiestructuren 
* Socialistische Centrale voor Sportbeleid vzw 
* Christelijk Overlegcentrum voor de Sport vzw 
* Liberaal Overlegcentrum voor de Sport vzw 
* VU -sportkommissie vzw 

3. Financiële weerslag 

Het totale subsidiebedrag bedroeg in 1995 16 miljoen, uitgesplitst als volgt : Vormingswerk 
8,5 miljoen en Schoolsport 7,5 miljoen. 

Dit subsidiebedrag bedraagt 3,19 % van de totale subsidies aan derden (private sector en 
lokale besturen) 

~ WERKINGSSUBSIDIES 1995 MN DE BONDEN VOOR VORMINGSWERK 
Subsidie 1994 Subsidie 1995 

1. Instituut voor Sportbeheer vzw 700.000 700.000 
2. vzw Sportmuseum Vlaanderen 900.000 900.000 
3. Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw 200.000 200.000 
4. Mens en Beweging Antwerpen vzw 1.100.000 1.100.000 
5. Westvlaamse Sportraad vzw 1.100.000 1.063.369 
6. Oostvlaamse Sportraad vzw 1.100.000 1.100.000 
7. vzw Brabant Sportpromotie 1.100.000 1.100.000 
8. vzw Limburgs huis voor de sport 1.100.000 1.100.000 
9. Clearing-House vzw 600.000 680.497 
1 O.Stichting Vlaamse Schoolsport I.O.N. 7.500.000 7.500.000 
11. Socialistische Centrale voor Sportbeleid vzw 200.000 200.000 
12.Christelijk Overlegcentrum voor de Sport vzw 200.000 200.000 
13.Liberaal Overlegcentrum voor de Sport vzw 100.000 91.204 
14.VU-sportkommissie vzw 100.000 64.930 

Totaal 16.000.000 16.000.000 

Aan de Westvlaamse Sportraad vzw werd een subsidie van 1.063.369 fr. toegekend. Op de 
normale subsidie van 1.100.000 fr.werd een regularisatie in min van 36.631 fr.toegepast 
omdat er voor het werkingsjaar 1993 onvoldoende verantwoordingsstukken werden ingediend. 
Aan het Liberaal Overlegcentrum voor de Sport vzw werd een subsidie van 91.204 fr. 
toegekend. Op de normale subsidie van 100.000 fr.werd een regularisatie in min van 
8. 796 fr. toegepast omdat er voor het jaar 1993 onvoldoende verantwoordingsstukken werden 
ingediend. 
Aan de VU-sportkommissie werd een subsidie van 64.930 fr. toegekend. Op de subsidie van 
83.000 fr.die werd bepaald op basis van de door de VU-Sportkommissie ingediende begroting 
1995, werd een regularisatie in min toegepast van 18.070 fr. omdat er voor het jaar 1993 
onvoldoende verantwoordingsstukken werden ingediend. 
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Aan Clearing House vzw werd een subsidie van 680.497 fr.toegekend i.p.v. 600.000 fr. (1994). 
Gezien het belang dat gehecht wordt aan de internationale opdracht van Clearing House werden 
de vrijgekomen middelen (regularisatie 1993 Westvlaamse Sportraad vzw, Liberaal 
Overlegcentrum voor de Sport en VU -Sportkommissie en het lage begratingsvoorstel 1995 van 
de VU-Sportkommissie) éénrnalig toegekend aan het Clearing House. 

4. SUBSIDIES 1995 AAN DE ORGANISATOREN VAN PRIVATE 
SPORTKAMPEN 

SECTIE 111 art. 31.43 

1. Wettelijke basis 

+ K.B. van 28 april1965 tot regeling van de toekenning van de toelagen voor activiteiten die 
de propaganda ten gunste van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport dienen. 

+ Reglementering 1995 van private sportkampen, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 
21 december 1994. 

2. Subsidiëringsprincipe 

Onder een sportkamp wordt verstaan : 
een organisatie op initiatieniveau, die plaatsvindt op een welbepaalde lokaliteit van het Vlaams 
Gewest, in intemaatsverband gedurende minimum vijf opeenvolgende dagen, met minstens 
vier uur geleide sportactiviteiten per dag, gespreid over de voor- en namiddag en tussen 8 en 20 
uur, voor iedere deelnemer. 

Kunnen als organisator worden erkend: de Vlaamse sportfederaties en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Verder gelden er voorwaarden met betrekking tot de verzekering, het minimum aantal sport
kampen en deelnemers, minimum leeftijd, Vlaamse deelnemers, aangepaste sportinfrastructuur 
en het nodige sportmateriaal, veilige en hygiënische verblijfsaccommodaties. 

In 1995 werden 1.071 kampen aangevraagd, waarvan er uiteindelijk 667 zijn doorgegaan, 
waarvan 557 gesubsidieerd. 
In deze kampen waren 1.681lesgevers aanwezig, waarvan 179,5 niet-gekwalificeerde 
lesgevers. 
Het totaal aantal deelnemers bedroeg 14.957, waarvan er 14.829 werden aanvaard. 
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3. Financiële weerslag 

Het subsidiebedrag in 1995 (Sectie 111 art. 31.43) bedroeg 16.928.712 fr., dit is 3,38% van de 
totale subsidies aan derden (private sector en lokale besturen). 

De toegekende subsidies worden berekend als volgt : 
- 20 % van het begrotingsbedrag op basis van het aantal effectieve deelnemers 
- 80 % van het begrotingsbedrag op basis van de gekwalificeerde lesgevers. 

SUSSlOlES 1995 PRIVATE SPORTKAMPEN SUBSIDIEBEDRAG 

VLAAMSE TURNLIGA 266.042 

KATHOLIEKE VLAAMSE TURNFEDERATIE 142.152 

SPQRTIEVAK 2.959.130 

FEDERATIE DANS EN SPORT 878.380 

BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 4.191.652 

FED. VOOR RECREATIE EN OMNISPORT 1.373.028 

LANDELIJKE WINDSURFING FEDERATIE 50.651 

V.K.S.-OMNISPORT 1.086.561 

GEZINSSPORTFEDERA TIE 1.376.581 

SPOAVAL 4.193.677 

BOND VAN MANEGERIJSCHOLEN 175.032 

P.S.Y.L.O.S. 37.143 

N.F.S.O.G. 76.146 

NASSO-MI. VA 122.537 
TOTAAL 16.928.712 
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5. SUBSIDIES 1995 VOOR CLUBMANIFESTATIES 

SECTIE 111 art. 31.44 

1. Wettelijke basis 

+ K.B. van 28 april 1965 tot regeling van de toekenning der subsidies voor activiteiten die de 
propaganda ten gunste van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport dienen. (B.S. 4/6/1965). 

+ Reglementering Propagandasubsidies voor Clubmanifestaties, goedgekeurd door de Raad 
van Bestuur op 9 februari 1994. 

2. Subsidiëringsprincipe 

Clubs, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie, kunnen voor de organisatie van of 
voor de deelname aan belangrijke manifestaties propagandasubsidies voor clubmanifestaties 
verkrijgen. 
Deze subsidies worden berekend op basis van de aanvaardbare uitgaven. 
Voor de eerste volledige schijf van 100.000 fr. en voor alle volgende schijven van 50.000 fr. 
aanvaardbare uitgaven bedraagt de subsidie per schijf 20.000 fr., met een maximum subsidie 
van 250.000 fr. 

3. Financiële weerslag 

In 1995 werd oorspronkelijk als beschikbaar krediet voorzien : 

Dit krediet werd echter opgetrokken met de rest van de Bloso
Jeugdsportcampagne 1995 "Dag van de Sportclub" 
(Raad van Bestuur van 18/10/1995): 

Totaal beschikbaar krediet 1995: 

5.000.000 fr. 

1.555.357 fr. 

6.555.357 fr. 

Er werden '132 aanvragen ingediend, waarvan aan 116 dossiers subsidies werden toegekend. 

Het definitief subsidiebedrag 1995 is nog niet gekend, vermits de verwerking van de 
afrekeningsdossiers nog aan de gang is. 
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6. SUBSIDIES 1995 VOOR CLUBMANIFESTATIES IN HET KADER VAN 
DEBLOSO~EUGDSPORTCAMPAGNE 

SECTIE 111 art. 31.44 

1. Wettelijke basis 

• K.B. van 28 april 1965 tot regeling van de toekenning der subsidies voor activiteiten die de 
propaganda ten gunste van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport dienen. (B.S. 4/6/1965). 

• Reglementering Propagandasubsidies voor Clubmanifestaties, goedgekeurd door 
de Raad van Bestuur op 9 februari 1994. 

2. Subsidiëringsprincipe 

Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 29/6/94 kan een club, aangesloten bij 
een erkende Vlaamse sportfederatie, een subsidie krijgen van maximum 
10.000 fr.voor de deelname aan de "Dag van de Sportclub" op 23-24-25 juni 1995. 

De toekenning van de subsidie geschiedt op basis van de door de administratie aanvaarde 
uitgaven. 

3. Financiële weerslag 

In 1995 was 5.000.000 fr. voorzien. 

Er werden 1188 aanvragen ingediend, waarvan voor 482 dossiers subsidies werden toegekend 
voor een totaal subsidiebedrag van 3.444.643 fr. 

Het definitief subsidiebedrag 1995 is 3.436.693 fr.daar de subsidie van één dossier 
teruggevorderd werd. De betrokken aanvrager had doelbewust foute informatie opgegeven aan 
hetBloso. 

Dit betekent voor de totale subsidies 1995 voor Clubmanifestaties ( Clubmanifestaties + Bloso 
Jeugdsportcampagne) 1,69% van de totale subsidies aan derden (private sector en lokale 
besturen). 
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7. PROPAGANDASUBSIDIES 1995 VOOR TOPSPORT 

SECTIE 111 art 31.45 

1. Wettelijke basis 

+ Koninklijk Besluit van 28 april 1965 tot regeling van de toekenning van toelagen voor 
activiteiten die de propaganda ten gunste van de lichamelijke opvoeding en de sport dienen 
(B.S. 4 juni 1965). 

2. Het nieuwe topsportbeleid 

De Raad van Bestuur heeft op 9 februari 1994 een aantal beslissingen genomen die op het vlak 
van het Topsportbeleid vanaf 1994 een fundamentele bijsturing betekenen t.o.v. vroeger. 
Vanuit de bekommernis om versnippering van de - beperkte - financiële Bloso-middelen voor 
Topsport tegen te gaan en vanuit de noodzaak deze beperkte financiële middelen dan ook 
efficiënter te besteden, werd beslist om deze subsidies topsport te concentreren op een beperkt 
aantal sporttakken en een beperkt aantal topsporters. 
Deze sporten worden vastgelegd voor een periode van 4 jaar (olympiade}. De eerste periode 
betreft 1994-1995-1996. 

Voor de periode 1994-1995-1996 worden 18 sporten (in 1993: 39 sporten) weerhouden, 
ingedeeld in drie categorieën. 

Categorie I 
Categorie 11 
Categorie Ill 

: 7 sporttakken 
: 6 sporttakken ( maximum 7 ) 
: 5 sporttakken 

Categorie I : maximum 40 miljoen, maximum 7 sporttakken, maximum 7 miljoen per sporttak. 
Het betreft volgende sporttakken : gymnastiek, atletiek, zwemmen, roeien, volleybal, 
tennis en judo. 
Het betreft hier 10 federaties : Academie der Vlaamse Turnbonden ( VTL, KVT, STB en 
BVLO ), -Vlaamse Atletiekliga, Vlaamse Zwemliga, Vlaamse Roeiliga, Vlaamse Volley
balbond, Vlaamse Tennisvereniging en de Vlaamse Judofederatie. 

Categorie 11 : maximum 14 miljoen, maximum 7 sporttakken, maximum 2,5 miljoen per 
sporttak. 
Het betreft volgende sporttakken (momenteel 6 i.p.v. 7) : kano/kajak, tafeltennis, waterski, 
karate, windsurfen en zeilen. 
Het betreft hier 7 federaties: Nederlandstalig Kanoverbond, Vlaamse Karatefederatie, 
Vlaamse Tafeltennisliga, Landelijke Federatie voor Waterski, Landelijke Windsurfing
federatie, Vlaamse Vereniging voor Watersport en de Landelijke Bond voor Watersport 
verenigingen. 
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Categorie UI: maximum 2 miljoen, maximum 5 sporttakken, maximum 400.000 fr. per 
sporttak. 
Het betreft volgende sporttakken: handbal, badminton, schermen, snelschaatsen en rol
schaatsen. 
Het betreft hier volgende 5 federaties : Vlaamse Handbalvereniging, Nederlandstalige 
Badmintonliga, Bond der Vlaamse Schermkringen, Vlaamse Snelschaatsvereniging en 
de Vlaamse Rolschaatsbond. 

Deze 18 sporttakken werden vastgelegd op basis van volgende criteria: 
- de prestaties van de topsporters op internationaal niveau. 
- de uitstraling van de sporttak in binnen- en buitenland. 
- de topsportstructuur en topsportbeleid van de betrokken federaties. 

Deze criteria zijn cumulatief : dit betekent dat de weerhouden sporten dienen te voldoen aan de 
drie criteria samen. 
Concreet betekent dit o.a.: 
- 16/24 beste prestaties in de wereldlEuropa 
- federaties die elites hebben en! of beloftevolle jongeren 
- sporttakkèn die een belangrijke uitstraling hebben ( olympische of wereldwijd beoefend 

of ruime bekendheid in binnen- en buitenland ) 
- competitiegerichte federaties, die effectief werk maken van een topsportbeleid ( full

time technisch directeur, specifiek topsportbeleid en werking ..... ) 

In het kader van deze reglementering topsport wordt een aparte regeling voorzien voor de 
topsport voor gehandicapten, met name: voor de periode 1994-1995-1996 wordtjaarlijks een 
propagandasubsidie voor topsport voorzien voor de Vlaamse Liga Gehandicaptensport 
( paralympics ) van maximurn 2 miljoen. 
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Top_sportsubsidies 1995 Voorzien Uitbetaalde 
krediet subsicties 95 

CATEGORIE I 
1. ATLETIEK 6.600.000 6.773.056 
2. GYMNASTIEK 5.700.000 5.396.875 
3. JUDO 7.000.000 6.266.691 
4. ROEIEN 4.300.000 4.300.000 
5. TENNIS 7.000.000 7.000.000 
6. VOLLEYBAL 4.500.000 4.333.325 
7. ZWEMMEN 4.900.000 5.100.000 

TOTAAL 40.000.000 39.170.247 

CATEGORIE 11 
8. KANO/KAJAK 2.300.000 2.298.926 
9. KARATE 2.250.000 2.350.000 
10. TAFELTENNIS 2.400.000 2.276.074 
11. WATERSKI 2.350.000 2.500.000 
12. WINDSURFEN 2.350.000 1.354.154 
13. ZEILEN- VVW 1.000.000 1.050.000 
14. ZEILEN- LBWB 1.350.000 1.450.000 

TOTAAL 14.000.000 13.279.154 

CATEGORIE lil 
15. BADMINTON 400.000 800.000 
16. HANDBAL 400.000 758.918 
17. ROLSCHAATSEN 400.000 800.000 
18. SCHERMEN 400.000 400.000 
19. SNELSCHAATSEN 400.000 113.970 

TOTAAL 2.000.000 2.872.888 

APARTE CATEGORIE 
20. GEHANDICAPTEN 2.000.000 2.500.000 

ALGEMEEN TOTAAL 58.000.000 57.821.830 

Dit subsidiebedrag van 57.821.830 fr.bedraagt 11,54% van de totale subsidies aan derden 
(private sector en lokale besturen) 
Op te mer~en valt dat bij de afrekening 1994, na de regularisaties 1993-1994, er nog een rest 
van 3.178.170 fr. overbleef. 
Rekening houdend met de gekende noden van een aantal sportfederaties werd door de Raad 
van Bestuur op 18/10/95 beslist om deze federaties( Vlaamse Atletiekliga, Vlaamse Zwemliga, 
Vlaamse Karatefederatie, Landelijke Federatie voor Waterski, Landelijke Windsurfing
federatie, Vlaamse Vereniging voor Watersport, Landelijke Bond voor Watersportverenigingen 
van België, Nederlandstalige Badmintonliga, Vlaamse Handbalvereniging, Vlaamse Rol
schaatsbond, Vlaamse Liga Gehandicaptensport) uitzonderlijk een extra subsidie 1995 toe te 
kennen. 
Uiteindelijk bleef er 178.170 fr. van het voorziene krediet over. 
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3. Tewerkstelling van topatleten 

Topsporters hebben binnen hun totale begeleiding nood aan een degelijke sociale begeleiding, 
die hen enerzijds maximale voorbereidings- en prestatiefaciliteiten tijdens de sportloopbaan 
biedt en anderzijds gericht is op een vlotte sociale integratie na de sportcarrière. 

De combinatie Sport en Studie evolueert gunstig ( zie de faciliteiten aan de universiteiten) maar 
de combinatie Sport en Werk stelt vaak nog problemen. 

Vanuit deze bekommernis werd hetBlosoTopsport Tewerkstellingsproject (GECO project met 
maximum premie) in 1995 goedgekeurd door de Ministers van Cultuur (H.Weckx) en 
Tewerkstelling (L.Peeters). Dit is ongetwijfeld een eerste maar belangrijke stap naar een 
volwaardig sociaal statuut van de Vlaamse Topsporter. Via dit tewerkstellingsproject hebben 
17 Vlaamse Topsporters- en niet van de minste-een volwaardig inkomen. 

Het betreft hier Patriek Stevens en Steve Bal (atletiek), LucOoiris en Tom Symoens (roeien), 
Pedro V anneste (badminton), Peter Brepoels (gehandicaptensport waterski), Delphine 
Vandevenne (kayak), Jurgen Van Eetvelt (gymnastiek), Frank Fiers (rolschaatsen), Ingeborg 
Marx (powerlifting), Pascal Peeters (karate), Hans Bytemans (zwemmen), Mieke Suys 
(triatlon), Karin Donekers (paardrijden-military), Cindy Bouqué (schieten) en tenslotte voor het 
judo Heidi Goosens én Ulla Werbrouck. 

Al deze topsporters kregen een contract van bepaalde duur. voor de olympische sporten tot 
einde '96, voor de niet olympische sporten tot einde '97 (na de Wereldspelen). Het al of niet 
opnieuw opnemen van bepaalde topsporters in dit topsportproject nadien, heeft alles te maken 
met de geleverde prestaties. Diegenen die stoppen met topsport verdwijnen uiteraard uit dit 
project. Immers de finaliteit en het uitgangspunt van dit project is een kader creëren waarbij de 
topsporter gedurende een aantal jaren zich in de beste omstandigheden kan voorbereiden om 
topprestaties te leveren. Dit topsportproject biedt dus geen oplossing voor het fameuze "zwarte 
gat" waarin topsporters, na hun sportcarrière dreigen terecht te komen. Dit heeft dan weer te 
maken met een volwaardig sociaal statuut waarvan gehoopt wordt dat dit de komende jaren kan 
worden gerealiseerd. 

8. SUBSIDIES 1995 AAN HET BOIC 

SECTIE I art. 31.12 

1. Wettelijke basis 

Voor 1995 werd nominatief 5 mio ingeschreven op artikel31.12, Sectie I voor de 
voorbereiding en deelname van de Vlaamse Topsporters aan de Olympische Spelen, de 
Paralympics, de Universiades en de Wereldspelen. 
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2. Subsidiëringsprincipe 

Deze subsidie werd toegekend aan het BOIC voor de voorbereiding van Vlaamse Topsporters 
aan de Olympische Zomer- en Winterspelen. de Paralympics en voor de deelname aan de 
Wereldspélen en de Universiades (Fukuoka). 

3. Financiële weerslag 

Voorbereiding: 
Deelname: 
Totaal: 

l.SOO.OOO fr. 
3.SOO.OOO fr. 
S.OOO.OOO fr. 

Dit is 1 %van de totale subsidies aan derden (private sector en lokale besturen). 

9= SUBSIDIES 1995 AAN DE VLAAMSE WIELERSCHOOL VZW 

SECTIE 111 art. 31.14 

De Vlaamse Wieierschool vzw werd opgericht op 1 januari 198S met de bedoeling de opleiding 
van jonge wielrenners uit het Vlaamse landsgedeelte te bevorderen. De stichtende leden 
werden paritair aangeduid (Algemene Vergadering 7-7. Raad van Beheer S-S) door de Vlaamse 
Gemeenschap en de vzw Sporta. 
Op 7 oktober 1993 trad de FROS toe tot de Vlaamse Wielerschool. een situatie die op 7 
december 1994 na een proefperiode van éénjaar werd geofficialiseerd. Fros kreeg Zieden in de 
Algemene Vergadering en llid in de Raad van Beheer. 

1. Wettelijke basis 

+ Decreet van 23 maart 1994 houdende de toetreding van de Vlaamse regering tot 
verenigingen zonder winstgevend doel. 

Dit decreet regelt de toetreding van de Vlaamse regering tot de Vlaamse Wieierschool vzw. 
Dit decreet stelt tevens dat het verlenen van subsidies, het ter beschikking stellen van personeel 
en het ter beschikking stellen van infrastructuur dient geregeld te worden via overeenkomsten 
tussen de betrokken partijen. 

Via 2 overeenkomsten (117 /95) tussen de Vlaamse regering. het Bloso en de vzw Vlaamse 
Wieierschool wordt het toekennen van subsidies door het Bloso aan de Vlaamse Wieierschool 
alsook het ter beschikking stellen van accommodatie geregeld. 
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2. Subsidies 

In 1995 ontving de Vlaamse Wielerschool3 miljoen aan subsidies. 

3. Werking 

Het doel van de Vlaamse Wieierschool is, zoals hoger reeds vermeld, de opleiding en de 
begeleiding van jonge Vlaamse wielrenners. 

Deze opleiding is in de praktijk wettelijk geregeld door het decreet van 19 apri11995 
houdende de vaststelling van de voorwaarden inzake de opleiding voor de wielersport en door 
het Besluit van de Vlaamse regering van 26 april1995 houdende de voorwaarden voor 
deelneming aan wielerwedstrijden en wielerproeven. 

Binnen de werking van de Vlaamse Wieierschool worden 2 begeleidingsvormen 
onderscheiden met name: 

* de aspirantenwerking (12-14 jarigen) 
De opleiding van deze groep gebeurt in uitvoering van het Besluit van 26 april1995 van de 
Vlaamse regering door opleiders die tot een erkende organisatie behoren. Deze opleiding 
omvat een theoretisch en praktisch gedeelte als voorbereiding op de effectieve wielerproeven. 

In 1995 volgden 269 aspiranten de theoretische en praktische opleiding bij de Vlaamse 
Wieierschool en dit in 17 verschillende opleidingsplaatsen. 
De opgedane kennis en ervaring kon in de praktijk omgezet worden tijdens 33 door de Vlaamse 
Wieierschool georganiseerde wielerproeven. 

* de algemene werking 
Hierbij onderscheidt de Vlaamse Wielerschool2 grote afdelingen, met name de afdeling West
en Oost-Vlaanderen met hetBlososportcentrum St. Jan-in-Eremo als centrum en de afdeling 
Antwerpen met het Bloso sportcentrum Herentais als centrum. 
Vanaf het seizoen 1995 werd gestart met een afdeling Brabant. 

Binnen deze afdelingen worden de wielrenners het hele seizoen (okt.-sept) begeleid 
door opleiders van de Vlaamse Wieierschool via het opstellen van 
trainingsprogramma's, de organisatie van algemene en specifieke trainingen, het 
inrichten van stages, ... 
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10. SUBSIDIES 1995 AAN CLUBS VOOR AANKOOP SPORTMATERIAAL 

SECTIE I art. 31.15 

1. Wettelijke basis 

+ K.B. van 28 april 1965 tot regeling van de toekenning der subsidies voor activiteiten die de 
propaganda ten gunste van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport dienen. 
(B.S. 4/6/1965). 

+ Reglementering 1995, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 15 februari 1995. 

2. Subsidiëringsprincipe 

Clubs, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie die concreet meewerkt aan de 
Bloso-Jeugdsportcampagne, kunnen voor het leveren van bijzondere inspanningen in het.kader 
van de Bloso-Jeugdsportcampagne van deze subsidie genieten. 

De betrokken erkende Vlaamse sportfederatie mag maximum drie clubs voordragen. 

Uit alle inzendingen van de federaties duidt een bevoegde commissie maximum 100 clubs aan, 
die elk een subsidie van 50.000 fr.krijgen voor de aankoop van specifiek en duurzaam 
sportmateriaal, aangekocht in clubverband. 

3. Financiële weerslag 

In 1995 was 5.000.000 fr. voorzien. 

Aan 98 clubs werd een toezegging gedaan van 50.000 fr. 

Het definitief subsidiebedrag 1995 is nog niet bekend vermits de verwerking van de 
afrekeningsdossiers nog aan de gang is, inaar zal ongeveer 4.900.000 fr. bedragen. 

Dit betekent voor de totale subsidies 1995 aan clubs voor aankoop sportmateriaall %van de 
totale subsidies aan derden (private sector en lokale besturen). 
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SUBSIDIE 1995 AANKOOP SPORTMATERIAAL 

+ ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS 
Atletico '84 vzw Zwijndrecht 
Drakenhof High-Fivers Deurne 

+ ATB SPORT EN OPENLUCHTLEVEN 
Speleoelub 3W Malderen 

+ BELGISCHE NEDERLANDSTALIGE FEDERATIE LIGGENDE WIP 
Gold Star Schiplaken 

+ BOND DER VLAAMSE SCHERMKRINGEN 
Schermkring Herekenrode Kermt 
Antwerps Schermcentrum Mortsel 
Schermkring Skirmjan Borgloon 

+ BONDVAN MANÈGERIJSCHOLEN 
Ruitersclub Distelhoeve 
Klub Groenendijk Dessel 
A.C. 't Groenhof vzw Oud-Turnhout 

+ BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 
Recrean Skippers 
ROM Skippers Mechelen 

+ DANSLIGA SPORTFEDERATIE 
BreeGerdak 
Danssportclub Retie 
Hamse Dansclub Ham 

+ FALOS SPORTFEDERATIE VAN DE KWB 
Falos Reet 

+ FEDERATIE DANS EN SPORT VZW 
V .Z.W. Athleoo Wervik 

+ FEDERATIE VOOR ALGEMENE EN SPORTIEVE GYMNASTIEK 
Rode Ster Izegem 

Socialistische Turnkring VTS Willebroek 
Klimop RT Merksem vzw 

+ FEDER~TIE VOOR RECREATIE EN SPORT 
Budo-Kwai Winterslag 
Aikido Sutemi Denderleeuw 
Sporty vzw 

+ FITNESS EN ONTSPANNING 
T.O.F. Gentbrugge 

+ GEZINSSPORTFEDERATIE BGJG 
Badmintonclub 't Pluimpje Schilde 
De Bondgenoten Minivoetbal lchtegem 
Omni-Sport B.G.J.G. Hoeselt 
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+ KATHOLIEKE VLAAMSE TURNFEDERATIE 
Sint Lutgardis Vlug en Vroom Zele 
Acrogym Kieldracht 
Deugd en Volharding Mortsel 

+ KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND - VLAAMSE LIGA 
Korfbalclub AGO Aalst 

+ KONINKLIJKE VLAAMSE KATHOLIEKE TAFELTENNISFEDERATIE 
TIKSchilde 
TIK 's Gravenwezel 
TIK Beersel 

+ KRACHTBALFEDERATIE 
Hogerop Beitem 

+ LANDELIJKE BOND VAN WATERSPORTVERENIGINGEN IN BELGIË 
Watersportvereniging van de Dijlestreek Mechelen 
Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging 

+ LANDELIJKE FEDERATIE VOOR WATERSKI 
B.W.S.V. Beememse Waterski Vereniging 
F.S.T. FreeStyle Ski Team 

+ LANDELIJKE WINDSURFING FEDERATIE 
Windsurfing Deinze vzw 
Windsurfing Gavermeer Harelbeke 
VVW Sint Pietersplas Brugge 

+ LANDELIJKE ZEILWAGENFEDERATIE 
Royal Sand Vacht Club 
Zeilwagenclub De Crab 

+ NEDERLANDSTALIG KANOVERBOND 
Reinaart Eskimo Watersport vzw 
Koninklijke Sobeka Kanoclub Zwevegem 
Westhoek Kajakclub Veurne 

+ NEDERLANDSTALIGE LIGA VOOR ONDERWATERONDERZOEK EN SPORT 
Calypso-Team vzw Heist op den Berg 

+ SPQRTIEVAK 
J-Ciub Wevelgem 
Hakkoryu Zonhoven 
B.A.E.K.M.A. Ekeren 

+ SPQRVAL 
Jiu Jitsuschool Magda De Sutter Brasschaat 
Sparta - Klauwenhof - Maaseik 
De Kampioenen 

+ VLAAMS VERBOND VOOR ORIËNTERINGSSPORTEN 
vzw K.O.L. Beringen 
Ham O.K. 
Omega Diest 
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• VLAAMSE ATLETIEKLIGA 
BetekomAV 
AC Meetjesland Eeklo 
Daring Club Leuven 

• VLAAMSE BADMINTONLIGA 
W & L Badmintonvereniging Herent 
BC Herne 
Hebad Heusden-Zolder 

• VLAAMSE FEDERATIE VOOR GEHANDICAPTENSPORT 
VFG Ninove 

• VLAAMSE KATHOLIEKE SPORTFEDERATIE-OMNISPORT 
Dapalo Dadizele 
TC Damme 
JC GrijsJoke Junior-Team Anzegem 

• VLAAMSE LIGA GEHANDICAPTENSPORT 
Vi Ge Noordzee 
GIDOS Gtts-Hooglede 
Feniks Dendermonde 

• VLAAMSE LIGA PETANQUE SPORT 
Petanqueclub De linde Izegem 
Petanqueclub 't Sas Lier 

• VLAAMSE REDDINGSCENTRALE 
Reddingsclub Aegir Gent 
Reddend Zwemmen Heist op den Berg 

• VLAAMSE ROEILIGA 
TRT Hazewinkel Willebroek 
KANS Oostende 

• VLAAMSE ROLSCHAATSBOND 
Reko R.C. Zemst 
Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde 
Rolschaatsclub Heverlee vzw 

• VLAAMSE RUGBYBOND 
Rubes Edegem 

• VLAAMSE SKIVERENIGING 
vzw Skiclub Zondal Deurne 

• VLAAMSE TAEKWONDOBOND VZW 
Taekwondo-club Poong Cha Molenstede 
Taekwondoclub Chon Ji Schilde 
Taekwondoclub Keumgang Diest 

• VLAAMSE TAFEL TENNISLIGA 
P.W. Diest 
TTC Vlierkouter Hamme 
TTC Zandvoorde 
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+ VLAAMSE TENNISVERENIGING 
TC S.D.I. Itterbeek 
TC 't Lobbeke Maldegem 
TC De Rakket Hulshout 

+ VLAAMSE VECHTSPORTASSOCIATIE 
Ko Nippon Dworp 
Sporting Center Geel 

t VLAAMSE VERENIGING VOORWATERSPORT 
VVW "Dikkebusvijver" vzw Dikkebus 
Waregemse Duikersclub 
VVW Waesmeer Tielrode - Temse 

t VLAAMSE VOLLEYBALBOND 
La William Moorhoek Londerzeel 
Evo Ename Oudenaarde 
Mortsel Volleybal Club 
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11. WERKINGSSUBSIDIES 1995 AAN DE VLAAMSE SPORTFEDERATIE 

SECTIE I art. 31.16 

1. Wettelijke basis 

Voor 1995 werd nominatief 2.000.000 fr.ingeschreven op Sectie I artikel31.16. 

2. Subsidiëringsprincipe 

Deze subsidie wordt toegekend voor de algemene werking van de Vlaamse Sportfederatie. 

3. Financiële weerslag 

Een totaal subsidiebedrag van 2.000.000 fr. werd uitbetaald in 1995. Dit betekent 0,4 %van de 
totale subsidies aan derden (private sector en lokale besture~). 

12. WEDDESUBSIDIES VOOR SPORTFUNCTIONARISSEN 

1. Wettelijke basis 

+ Decreet van 7 december 1976, gewijzigd bij decreet van 1 juni 1983, betreffende de 
toekellll:ing van weddesubsidies aan spo~ctionarissen werkzaam in erkende 
gemeentelijke sportcentra die de sport en de sportieve vrijetijdsbesteding in de 
Nederlandstalige Gemeenschap bevorderen. 

+ Koninklijk Besluit van 8 mei 1978 betreffende de erkenning van de gemeentelijke 
sportcentra en de toekenning van weddesubsidies voor sportfunctionarissen die er belast zijn 
met de animatie. 

+ Ministerieel Besluit van 15 september 1988 betreffende de diploma's die als gelijkwaardig 
erkend worden aan dit van Ambtenaar Sport en Recreatie van de Administratie voor Sport 
en Openluchtrecreatie. 
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+ Ministeriële Besluiten van 28 juni 1978, 7 december 1978, 10 oktober 1979, 20 december 
1979, 27 december 1979, 15 december 1980, 18 januari 1982, 28 december 1982, 27 juni 
1984, 18 december 1984, 8 juli 1985, 1 oktober 1985, 30 januari 1986, 12 maart 1987, 21 
december 1987, 11 oktober 1988, 31 januari 1989, 8 februari 1990, 20 december 1990, 18 
december 1991, 23 december 1992, 20 januari 1994 en 13 januari 1995 houdende de erken
ning van gemeentelijke sportcentra. 

Het decreet van 7 december 1976 bepaalt de voorwaarden en regelt de procedure tot 
erkenning van de gemeentelijke sportcentra en de weddesubsidies van de sport
functionarissen. 

2. Subsidies. 

Om in aanmerking te komen voor een weddesubsidie voor een sportfunctionaris, moet 
het erkend gemeentelijk sportcentrum minimaal volgende infrastructuur omvatten: 
- een overdekt zwembad van minimum 96 m2 wateroppervlakte; 
- een sporthal met minimum 480 m2 speloppervlakte ; 
- vier openluchtsportvelden, bespeelbaar volgens de officiële reglementen van de 

desbetreffende nationale sportfederaties. 

De gemeentelijke sportinfrastructuur moet daarenboven voor de drie sportvoorzieningen 
samen, 25% bedragen van de vereiste oppervlakte berekend volgens volgende normen : 
- voor zwembaden: 0,012 m2 wateroppervlakte per inwoner; 
- voor sporthallen: 0,12 m 2 netto speloppervlakte per inwoner; 
- voor openluchtinfrastructuur: 3 m2 netto speloppervlakte per inwoner. 

Bij decreet van 1 juni 1983 werd het decreet van 7 december 1976 gewijzigd in die zin 
dat voor wat betreft de zwembaden de minister kan beslissen dat, wanneer blijkt dat de 
bouw van een overdekt zwembad niet gerechtvaardigd is en als de zwembehoeften van de 
bevolking en de schooljeugd afdoende ingelost worden, de wedde van de sportfunctio
naris toch kan gesubsidieerd worden. 

De gemeenten met een erkend gemeentelijke sportcentrum worden volgens het inwoners
aanW (laatste volkstelling) ingedeeld in drie. categorieën : 

* Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners behoren tot categorie A en hebben recht op 
de subsidiëring van maximaal drie sportfunctionarissen. Er mag echter voor de 
subsidiëring geen hogere brutowedde in aanmerking genomen worden dan : 
bestuurssecretaris voor de 1ste sportfunctionaris, bestuurschef voor de 2de 
sportfunctionaris en onderbureauchef voor de 3de sportfunctionaris. 

* Gemeenten met een inwonersaantal tussen 20.000 en 100.000 behoren tot categorieBen 
hebben recht op de subsidiëring van maximaal twee sportfunctionarissen. Er mag echter 
voor de subsidiëring geen hogere brutowedde in aanmerking genomen worden dan : 
bestuurschef voor de 1ste sportfunctionaris en onderbureauchef voor de 2de 
sportfunctionaris. 
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* Gemeenten met minder dan 20.000 inwoners hebben recht op de subsidiëring van 
maximaal één sportfunctionaris. Er mag echter voor de subsidiëring geen hogere 
brutowedde in aanmerking genomen worden dan : onderbureauchef voor de 
sportfunctionaris. 

De weddesubsidies worden berekend op de brutowedde vermeerderd met het vakantie
geld en de bijdragen die de werkgever dient te storten in toepassing van het wettelijk 
stelsel van sociale zekerheid. 

3. Financiële weerslag 

In 1995 kwamen 137 van de 146 erkende gemeentelijke sportcentra in aanmerking voor 
subsidiëring en dit voor 191 sportfunctionarissen (1994: 179 sportfunctionarissen). 

De totale subsidie voor 1995 bedroeg 84.000.000 fr. 
Het subsidiebedrag van 84.000.000 fr.betekent 16,7% van de totale subsidies aan derden 
(private sector en lokale besturen). 
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·:. WEDDESUBSIDIES 1995 VOOR SPORTFUNCTIONARlSSEN 

GEMEENTE SF SUBSIDIE95 
AALTER VEERMEER ERIC 474.209 
AARSCHOT HERMANS PAUL 825.625 

GEYSKENS HANS -
ALKEN GIESEN PASCAL 316.064 
ANTWERPEN DEBEN HENDRIK 953.675 

KEMPFER JAN -
VERBEECKJORN -

ANZEGEM DEPOORTERE MIEKE 283.315 
AR DOOIE VANDEWIJNCKELE JORIS 268.881 
AS HOUBEN ERIC 301 .653 
BEERNEM VANDEROSTIJNE PAUL 562.353 
BEERSE VAN GILS RONALO 457.050 
BEGIJNENDIJK VISSENAEKENS ALEX 580.308 
BERINGEN SCHOOFS LUC 849.470 

KENENSGUY -
BEVEREN ROELANDT ERIC 1.026.166 

TOREMANS BAVO -
BILZEN VANDELAER WINAND 719.378 

JACKERS FERDINAND -
MERGKEN RUDY -

BLANKENBERGE DOSSELAERE PATRICK 395.989 
BOCHOLT SCHETZRENE 591.496 
BONHEIDEN VAN DIJCKE JOHAN 347.287 
BOOM NAEGELS MARLEEN 401.329 
BORGLOON WËEGHMANS IVO 327.546 
BORNEM VAN KERCKHOVEN GERRIT 464.079 

VLOGAERT MARC -
BORSBEEK BULENS ANNICK 287.542 
BRASSCHAAT JANSSEN ANNICK 1.056.289 

VAN LOOCK TOM -
BREDENE LAMSGUY 443.070 
BREE JANSSENSIRENE 539.757 
BRUGGE OrTEVAERE NICOLE 517.238 

MAESSANDRA -
VERCRUYSSE GEERT -

DAMME XXX -
DE HAAN SOETAERT ELI 474.209 
DE PANNE XXX -
DEPINTE LENTACKER ROBERT 341.209 
DEERLIJK LOOSVELD KURT 568.682 
DEINZE PARDON LEO 1.157.763 

VAN PRAET LUC -
DENTERGEM BOUCIQUE MARLEEN 285.582 
DESTELBERGEN VAN CROONENBURG MIEKE 134.805 
DIEPENBEEK SPOOR LUC 327.546 
DIE ST VAN ROMPAY CHRISTA 996.134 

DRIJVERS CHRISTIANE -
DIKSMUIDE . DHULSTER CAROLINE 411.860 
DILBEEK VANERMEN BOUDEWIJN 844.144 

VANDEN HOUTE MYRIAM -
DILSEN ANDRIESJO 508.469 
EEKLO DE BOEVER HENDRIK 545.209 
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ESSEN DECKERS LIEVEN 376.194 
EVERGEM STANDAERT RENE 717.329 

POPPE ERIC 
GAVERE DERWEDUWE ERIKA 255.948 
GEEL BAETEN PIET 1.263.816 

VAN ES FRANK 
GENK BOSMANS GUIDO 764.009 

VERCRUYCE WILLY 
GISTEL VANSEVENANT MARC 464.394 
GRIMBERGEN VAN COUWENBERGHE HERM. 1.258.017 

DOCUS HILDE 
HALEN XXX 
HALLE VANDERCAMMEN FREDDY 305.182 
HAMME FERKET CHRIS 689.216 

PEETERS ERIK 
DE BORGER PHILIP 

HARELBEKE MALISSE FRANK 1.033.918 
SCHIETGAT LUC 

HASSELT LAMBRECHTS MATHIEU 1.091 .630 
MERGKEN LUC 
LAMBRECHTS JORIS 
BOlTEN LUC 

HEISTOP DEN BERG KERKHOFS RIK 416.537 
HERENTALS VERWERFT WIM 888.331 

VAN DEN BOSCH DIRK 
HERENTHOUT XXX 
HERKOESTAD GEMIS ROLAND 320.984 
HEUSDEN-ZOLDER SCHAEKEN GERARD 480.859 
HOESELT LEENDERS PATRICK 504.799 
HOOGSTRATEN VOET RJE 301.653 
HOUTHALEN-HELCHTEREN VANRIJKEL ERIK 762.573 

VANHERCKJOS 
IEPER DECROIX IVAN 1.073.441 

BUSEYNE THIERRY 
INGELMUNSTER VANDESOMPELE CHRIS 316.064 
IZEGEM ALLEWAERT DANIEL 809.128 

DESLAUWE BART 
KALMTHOUT VANTHILLO GINO 471.738 
KAMPENHOUT RUTGEERS CAROLINA 245.304 
KAPELLEN MARIEN WILFRIED 813.213 

VAN AGTMAEL WILLY 
KASTERLEE BROOS FRANCINE 288.749 
KEERBERGEN PENNINCKX WILLY 142.662 

UYTTERHOEVEN GHYSBR. 
KINROOI TEUWENJOS 246.372 
KNOKKE-HEIST DAESE FRANK 931.771 

RUYSSCHAERT KOBE 
KOKSIJDE DEGRAEUWE WILLY 468.880 
KORTEMARK GODDEAlS ROGER 469.393 
KORTESSEM TERNIER ALEX 260.212 

GROSEMANS MARINA 
KORTRIJK MAESMIA 1.192.052 

NAESSENS NOEL 
KRUIBEKE HAMERLINCK DANNY 340.674 
KUUR NE OTTEVAERE GABY 667.243 
LAAKDAL XXX 
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LANAKEN DEVOS EDDY 856.978 
ENGELEN RITA 

LANDEN ROOSENJEAN 488.875 
LEBBEKE ABBELOOS ALFONS 45.877 
LEDEGEM VANDEWEGHE FRANS 343.035 
LENDELEDE D'HONDT NOEL 388.633 
LEOPOLDSBURG PUNY DANNY 660.853 
LEUVEN VERLINDEN WILLY 921.916 

DESMET HENRI 
LICHTERVELDE ALLIET EDDY 508.469 
LOCHRISTI GEERSPETER 201 .214 
LOKEREN DE BRAECKELEER HERMAN 1.001.323 

KESBEKELUC 
LOMMEL COOLSDANNY 1.091.635 

VAN DEN BROECK JO 
LONDERZEEL VAN ASBROECK MARLEEN 393.063 
LUMMEN CLERCKX PATRICK 479.081 
MAASEIK ROEXJOS 1.051.756 

GERMEAU PETER 
MAASMECHELEN RAEVEN EDDY 925.201 

HENDRICKX J.P. 
MECHELEN VAN HOECK YVO 617.911 

DE CONINCK EUGENE 
MEEUWEN-GRUITRODE SMEETS CARINE 551.622 
MELLE HIMSCHOOT PATRICK 118.963 
MENEN WEKKING SERNARDUS 1.068.386 

VANHALST MIA 
MEULEBEKE VERVAEKE LEONA 783.925 
MIDDELKERKE VANDENHOUWEELE TOM 508.469 
MOL BOONEN LUDO 1.209.851 

BOONENWIM 
MOORSLEDE DEGRYSE STEFAAN 479.081 
MORTSEL VERAVCKEN WILFRIED 444.976 
NEERPELT REYNDERS WILLY 579.497 
NINOVE DE JONGE TANIA · 399.344 

BEECKMAN NANCY 
OOSTENDE BOSSIER DANIEL 1.132.449 

ROOSE VINCENT 
OOSTKAMP ORNELIS MARCEL 629.699 
OOSTROZEBEKE VELGHE SABINE 297.030 
OPGLABBEEK XXX 
OVERIJSE . RASSCHAERT BOB 614.501 
OVERPELT TEN HAAF DRIEK 551.249 
PITTEM THORREE NORBEAT 447.244 
POPERINGE BERQUIN JOEL 640.827 
RETIE COOLS HANS 316.064 
ROESELARE MULLIER FRANS 780.811 

BEERNAERT MIEKE 
SCHERPENHEUVEL BAENSPETER 981.446 

MALLIET GINA 
SCHOTEN DE CLEYN GUIDO 768.224 

HENDRICKX DENISE 
SINT-AMANDS DE KEERSMAECKER JORIS 320.984 
SINT-GILLIS-WAAS MARlMAN JSABELLE 297.195 
SINT-KATELIJNE-WAVER MEYSMANS HELENA 228.525 
SINT-LIEVENS-HOUTEM DE VOOGHT HERWIG 249.326 
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SINT-NIKLAAS HEIRBAUT JOHAN 662.489 
VERLEVEN CARINE ~ 

SINT -PI ETERS-LEEUW DEREYMAEKER DIRK 1.287.076 
PUTMAN CAROLINE -

SINT-TRUIDEN GLEEREN TRUDO 1.309.187 
BEIRINCKS NADINE -

TEM SE VERMEULEN ERIK 1.064.690 
VAN DER BIEST THEO -

TESSENDERLO FINEAU SABINE 459.172 
TIELT VAN HOE JUDITH 508.469 
TIENEN BONI LUC 1.098.603 

ROSKIN MICHEL -
TONGEREN SIMON ALAIN 803.914 

RONDAGS STEFAN -
TORHOUT TRIO HEIDI 471.738 
TURNHOUT OEYEN ELS 881.149 

VERSCHUEREN ROBERT -
VORSELAAR XXX ~ 

WAREGEM VAN RIJCKEGEM MARK 1.360.554 
MOERMAN ROOS -

WERVJK BILLEANDRE 545.209 
WESTERLO LOOSANN 767.845 

BOECKXWIM -
WETTEREN VAN DER HEYDEN RUDY 271.369 

VAN DAMME INGE ~ 

WEVELGEM MASSELIS MARC 1.084.285 
NOPPEJOZEF -

WIELSBEKE SOETAERT IVAN 667.529 
WILLEBROEK BOGAERTJOZEF 1.216.122 

VERBEECK DIRK -
WINGENE CAPPANJAN 316.064 
WUUSTWEZEL SEUTIN KOENRAAD 292.477 
ZANDHOVEN GOORMANS CHRISTEL 471.738 
ZAVENTEM LODENS WILFRIED 511.882 
ZELE XXX -
ZELZATE WILLEMS DIRK 193.374 
ZOMERGEM VAN DAELE DIRK 515.168 
ZONHOVEN CUPPENS JO 404.390 
ZONNEBEKE FORREZLUC 316.064 
ZOTTEGEM COSIJN BETTY 822.367 

DE FRAINE RUTH -
ZWEVEGEM DESMET GEERT 1.103.893 

BAERTROOS -
Totaal 84.000.000 
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13. SUBSIDIE 1995 VOOR SPORTPROMOTIONELE ACTIVITEITEN VAN 
GEMEENTEN," PROVINCIES EN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. 

SECTIE I art. 41.12 

1. Wettelijke basis 

+ K.B. van 28 apri11965 tot regeling van de toekenning der subsidies voor activiteiten die de 
propaganda ten gunste van de lichamelijke opvoeding en sport dienen. 

+ Reglementering voor de subsidiëring 1995 van de sportpromotie in de sportimpulsgebieden 
van de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

~ Reglementering voor de subsidiëring 1995 van de Provinciale Evenementen Jeugdsport 
+ Reglementering voor de subsidiëring 1995 van de gemeentelijke jeugdsportevenementen en 

voor aankoop promotiemateriaal 
+ Reglementering voor de subsidiëring 1995 van de gemeentelijke initiatieven ter bevordering 

van de seniorensport 
+ Reglementering voor de subsidiëring 1995 van het project "promotieteam seniorensport" 
+ Reglementering voor de subsidiëring 1995 van permanente moutainbike routes 

2. Subsidiëringsprincipe 

In het kader van de subsidie 1995 voor sportpromotionele activiteiten van gemeenten, 
provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd in totaal16 miljoen voorzien. 

Provinciaal niveau 

Op provinciaal niveau was er 6 miljoen voorzien nml. 1 miljoen per provincie en 1 miljoen 
voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor sportpromotie in sportimpulsgebieden. 

Provincie 
Antwerpen 

Brabant 

Limburg 

Programma 
44 activiteiten in 23 gemeenten 

4.239 deelnemers 
ongeveer 500 uren sportactiviteit 

27 activiteiten in 15 gemeenten 
1.372 deelnemers 

ongeveer 150 uren sportactiviteit 

38 activiteiten in 8 gemeenten 
1.911 deelnemers 

ongeveer 180 uren sportactiviteit 
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Oost· Vlaanderen 

West· Vlaanderen 

Vlaamse Gemeenschapscommissie 

Gemeentelijk niveau 

15 activiteiten in 13 gemeenten 
1.359 deelnemers 

ongeveer 62 uren sportactiviteit 

39 activiteiten in 11 gemeenten 
1.380 deelnemers 

ongeveer 500 uren sportactiviteit 

3 activiteiten in 4 gemeenten 
(Brussels Zwemweekend, initiatie 

squash en muurklimmen) 
1 000 deelnemers 

ongeveer 50 uren sportactiviteit 

Op gemeentelijk niveau was er 10 miljoen voorzien in het kader van de Bloso-thema-acties 
mnl. 7 miljoen voor jeugdsport, 2 miljoen voor senioren en 1 miljoen voor natuursporten. 

Jeugdsport 

+ Project 1: Provinciale Evenementen Jeugdsport 

Per provincie werd 500.000 fr. (totaal 2,5 miljoen) voorzien voor de organisatie van de grote 
provinciale evenementenjeugdsport die in het najaar 1995 plaatsvonden. 
De organisatie en de prefinanciering berustten bij de Provinciale Stuurgroep Jeugdsport. 
Deze subsidie beoogde de deelname van de gemeenten aan het provinciaal evenement te 
stimuleren. 

+ Project 2: Gemeentelijke jeugdsportevenementen en aankoop promotiemateriaal 

Voor dit project werd in het totaal4,5 miljoen voorzien. Dit betekent 900.000 fr.per 
provincie. Dit bedrag diende aangewend te worden voor de twee onderdelen van het project 
mnl. enerzijds voor de organisatie van gemeentelijke jeugdsportevenementen en anderzijds 
voor de aankoop van promotiemateriaal. 
De gemeenten konden opteren voor beide onderdelen afzonderlijk of voor een combinatie 
van beide. 

In het totaal werd aan 171 gemeenten een subsidiebedrag toegekend voor een totaal bedrag 
van 4.162.046 fr.Deze dossiers handelden enerzijds over 135 aankopen van 
promotiemateriaal en anderzijds over 229 gemeentelijke jeugdsportevenementen waaraan in 
het totaal 40.409 jongeren hebben deelgenomen. 
Het definitief subsidiebedrag 1995 is nog niet gekend vermits de verwerking van de 
afrekeningsdossiers nog niet afgerond is. 
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Seniorensport 

Voor de promotie van seniorensport werd in het totaal 2 miljoen voorzien nml. 400.000 fr.per 
provincie. 

• Project 1: Gemeentelijke initiatieven ter bevordering van de seniorensport 

Elke gemeentelijke sportverantwoordelijke (sportraad, sportdienst, gangmaker, ... ) kon via de 
gemeente een aanvraag indienen voor subsidiëring van lokale initiatieven ter bevordering 
van seniorensport 
Per initiatief kon maximum een subsidie van 25.000 fr.toegekend worden. 

• Project 2: Promotieteam Seniorensport 

Elke gemeente kon beroep doen op het promotieteam seniorensport van het Bloso dat een 
kant en klaar sportpakket aanbood voor senioren vanaf 50 jaar. Dit pakket omvat: 

-2 km Blosa-wandeltest met hartslagmeter 
-Eurofit testbatterij voor senioren 
-seniorobics 

Het bezoek van het promotieteam seniorensport kostte 10.000 fr. per halve dag. 

De beide projecten werden samen behandeld gezien sommige gemeenten een aanvraag deden 
voor beide onderdelen. 

Oorspronkelijk werden in het totaal 121 aanvragen positief geadviseerd en goedgekeurd door 
de Raad van Bestuur. 
Daar twee gemeenten geen bewijsstukken indienden, werden slechts 119 aanvragen effectief 
gesubsidieerd voor een totaal bedrag van 1. 788.180 fr. met name 898.180 fr. voor project 1 en 
890.000 fr. voor project 2. 

De verdeling van de projecten per provincie was als volgt: 

Project 1 Project2 Beide Totaal 
Antwerpen 4 2 18 24 
Vlaams Brabant en Brussels 2 9 8 19 

Hoofdstedelijk Gewest 
Limburg . 5 7 11 23 
Oost-Vlaanderen 20 4 8 32 
West-Vlaanderen 7 5 9 21 
Totaal 38 27 54 119 
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Natuursporten: Permanente Mountainbike routes 

Voor dit project werd in het totaal 1 miljoen voorzien met de bedoeling de aanleg van nieuwe 
of de promotie van bestaande mountainbike routes te stimuleren. 

De subsidie voor bijkomende aankondigingsborden, bewegwijzering naar de start van de 
mountainbike route en een promotie-/info-folder kon aangevraagd worden door 
gemeentebesturen, sportraden of -diensten. 

De maximale subsidie per gemeente bedroeg 50.000 fr. 

43 gemeenten reageerden op het schrijven dat naar alle Vlaamse gemeenten werd gestuurd: 

• 4 gemeenten lieten weten geen interesse te hebben : 
Boom, Bree, Brugge, St Lambrechts-Woluwe 

• 18 gemeenten werden negatief geadviseerd omdat er geen aanvraagdoss~er voor erkenning 
van Permanente Mountainbike routes werd ingediend : 

Bilzen, Dilbeek, Dilsen, Houthalen, Lommel, Lummen, Maaseik, Mechelen, 
Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Nijlen, Opwijk, Rijkevorsel, Sint-Martens-Latem, 
Sint-Truiden, Tongeren, Zomer gem, Zonhoven. 

• 21 dossiers werden positief geadviseerd voor een totaal subsidiebedrag van 675.880 fr.: 
Affligem, Anzegem, Beemem, Beerse, Deerlijk, De Panne, Dessel, Geraardsbergen, 
Gooik, Harelbeke, Heusden-Zolder, Ieper, Kasterlee, Kluisbergen, Lille, Meulebeke, 
Oostende, Overijse, Poperinge, Tielt, Zwevegem. 

3. Financiële weerslag 

Algemeen overzicht 

Begroting Sectie 1: 
Artikel: 
Totaal krediet: 
Reeds toegekend subsidiebedrag: 

1995 
41.12 

16.000.000 
15.003.528 

Dit subsidiebedrag betekent 3 % van de totale subsidie aan derden (private sector en lokale 
besturen). 

Krediet S~bsldle Rest 
Sportimpulsgebieden (gedeelte) 6.000.000 5.945.302 54.698 
Provinciale evenement Jeugdsport 2.500.000 2.432.120 67.880 
Ger:n.Jeugdsportevenementen/aank.promotiemateriaal 4.500.000 4.162.046 337.954 
Gemeentelijke initiatieven seniorensport 1.000.000 898.180 101.820 
Promotieteam Seniorensport 1.000.000 890.000 110.000 
Natuursporten-perm.mountainbike routes 1.000.000 675.880 324.120 
Totaal 16.000.000 15.003.528 996.472 
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Overzicht per onderdeel 

Subsidie 1995 voor Sportpromotie in de Sportimpulsgebleden van de Provincies 
en de Vl~mse Gemeen~ch_~psco.mmis,sie 

Subsidie 
vzw Mens en Beweging 998.963 
vzw Brabant Sportpromotie 1.000.000 
vzw Limburgs Huis voor de Sport 1.000.000 
Oost Vlaamse Sportraad 988.581 
West Vlaamse Sportraad 999.766 
Vlaamse Gemeenschapscommissie 957.992 
Totaal 5.945.302 

Subsidie 1995 voor de Provlnciaie Evenementen Subsidie 
. Je~:~gdsport 

vzw Mens en Beweging 454.058 
vzw Brabant Sportpromotie 500.000 
vzw Limburgs Huis voor de Sport 478.062 
Oost Vlaamse Sportraad 500.000 
West Vlaamse Sportraad 500.000 
Totaal 2.432.120 

Subsidiering t995 van Gemeentelijke Jeugdsportevenementen en 
voQr Aankoop Promotiemateriaal (.-.drekenin_g nog niet afgehandeld) 

Provincie Jeugdsportevenement promotiemateriaal Totaal 
Antwerpen 318.232 445.055 773.287 
Brabant 500.103 417.585 917.688 
Limburg 613.660 265.605 979.265 
Oost-Vlaanderen 434.686 287.120 721.806 
West -Vlaanderen 453.335 416.665 870.000 
Totaal 2.310.016 1.842.030 4.162.046 

Subsidiering 1995 van Gemeentelijke Initiatieven ter Bevordering van de 
Seniorensport en van l:let Project "Promotieteam Seniorensport" 

Provincie Initiatieven Promotieteam Totaal 
Antwerpen 111.351 220.000 331.351 
Brabant 175.776 200.000 375.776 
Limburg 178.081 180.000 358.081 
Oost· Vlaanderen 232.972 140.000 372.972 
West -Vlaanderen 200.000 150.000 350.000 
Totaal 898.180 890.000 1.788.180 
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Subs.idie 1.995 voor pefmanente mountainbike routes 

Gemeente Subsidie 
Affligem 37.355 
Anzegem 24.144 
Beernem 23.134 
Beerse 33.488 
Deerlijk 24.144 
De Panne 34.926 
Dessel 21 .895 
Geraardsbergen 26.500 
Gooik 50.000 
Harelbeke 16.283 
Heusen-Zolder 38.982 
leper 47.517 
Kasterlee 28.028 
Kluisbergen 33.586 
Lille 13.586 
Meulebeke 28.075 
Oostende 42.575 
Overijse 50.000 
Poperinge 27.706 
Tielt 29.340 
Zwevegem 44.616 
Totaal 675.880 
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14. WERKING BLOSO MEDISCH TOPSPORT LABO 1995 

SECTIE 11 art. 12.18 

1. Financiële weerslag 

Begroting 1995 3.000.000 fr. 

2. Werking 

reële uitgaven 1995 
+ spirometer 

totaal 

2.319.779 fr. 
508.568 fr. 

2.828.347 fr. 

De behoefte aan een medische begeleiding via een medisch Topsportlabo wordt aangetoond 
door de onderzoeken die in 1995 werden uitgevoerd. Alle topsporters werden onderzocht op 
vraag van erkende Vlaamse sportfederaties, rekening houdend met de door de Raad van 
Bestuur vastgelegde voorrangsregels. 
223 onderzoeken vonden plaats. Hierbij waren 181 topsporters betrokken. 
Van de door het Bloso voor topsport weerhouden sportfederaties werden 7 4 geregistreerde 
topsporters (BOT, BJOT, Elite en beloftevolle jongeren) onderzocht, in totaal106 
onderzoeken. 
Van deze sportfederaties werden voor 105 niet-geregistreerde topsporters 113 onderzoeken 
uitgevoerd. 
Van door het Bloso voor topsport niet weerhouden, maar erkende federaties werden 4 
topsporters getest. 
Een integratie van de verschillende aspecten van het onderzoek laat een efficiënte en snelle 
verwerking en verslaggeving toe (maximaal één week na het onderzoek). 
De resultaten van de medisch-fysiologische onderzoeken worden als basis gebruikt voor de 
training. 
Aan de sportartsen en trainers wordt tevens de mogelijkheid geboden om de uitslagen van de 
onderzoeken en de raadgevingen te toetsen aan de voorhanden zijnde literatuur (boeken en 
tijdschriftartikels) in een sportmedische bibliotheek. 

3. Aankoop spirometerapparatuur 

In april 1995 werd een nieuwe spirometerapparatuur in gebruik genomen. 
Kostprijs: (1994- Art. 74.13, Sectie I 1.156.966 fr). 

1995- Art. 12.18, Sectie 11 508.568 fr. 
~ Art. 74.13, Sectie I 582.616 fr. 

Totaal 2.248.150 fr. 
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VIl. BLOSO-CENTRA 

HetBlosobeschikte in 1995 over 21 eigen sportcentra. 

De spreiding van de Bloso-centra ziet eruit als volgt: 
• Provincie West-Vlaanderen 

* Blankenberge (omnisportcentrum) 
* Brugge 'Julien Saelens' (omnisportcentrum) 
* Brugge 'Sint-Pietersplas' (watersportcentrum) 
* Harelbeke 'Gavermeer' (watersportcentrum) 
* Nieuwpoort (omnisport- en watersportcentrum) 
* Oostende 'Spuikom'(watersportcentrum) 
* Waregem 'Gaverbeek'(ruitersportcentrum) 
* Woumen 'De Rhille' (ruitersportcentrum) 

• Provincie Oost-Vlaanderen 
* Gent (omnisport- en watersportcentrum) 
* Oordegem 'Putbosstadion' (omnisportcentrum) 
* Sint-Jan-In-Eremo 'Boerekreek' (watersport- en ruitersportcentrum) 
* Sint-Niklaas 'De Ster' (watersport- en omnisportcentrum) 

• Provincie Brabant 
* Anderlecht (tenniscentrum) 
* Dilbeek (omnisportcentrum) 
* Hofstade (watersport- en omnisportcentrum) 
* Liedekerke 'Heuvelkouter' (ijshal) 
* Sint-Ulriks-Kapelle 'Domein Ter Wilgen' (ruitersportcentrum) 

• Provincie Antwerpen 
* Herentais (omnisportcentrum en ijsbaan) 
* Willebroek 'Hazewinkel' (watersportcentrum) 

• Provincie Limburg 
* Genk 'Kattevenia' (omnisport- en ruitersportcentrum) 
* Hasselt 'De Schaverdijn' (ijshal) 

De Bloso-centra worden gebruikt voor : 
• Sensibilisatie en initiatie van de sport onder de vorm van 

* sportkampen (in internaat, half -externaat en externaat); 
* sportklassen in internaat en externaat; 
* sportlessen in externaat. 

• Training, kaderopleiding, stages voor topatleten en beloftevolle jongeren. 
• Lokaal of regionaal initiatief, sportclubs, individuele gebruikers, socio-culturele 

verenigingen enz. 
• Regionale, landelijke, nationale en internationale sportevenementen. 
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Verder beschikt het Bloso nog over 2 onderhoudsateliers te Machelen en Brugge 
Pathoekeweg, thuisbasis voor de mobiele ploeg. 
De provinciale uitleendiensten voor sportmateriaal zijn gevestigd in de twee 
onderbaudsateliers Machelen en Brugge Pathoekeweg en in de Bloso-centra Gent, 
Herentais en Hasselt De werkingskosten en uitgaven voor onderhoud van het atelier 
Brugge Pathoekeweg en de mobiele ploeg zijn opgenomen in de begroting van de 
centra. 

Alle centra waren in '95 operationeel. Enkel in het centrum Hofstade konden er geen 
intemaatskampen georganiseerd worden wegens verbouwingswerken aan de 
jeugdherberg. 

1. ACTIVITEITEN 

1. Sportkampen 
Deze worden georganiseerd tijdens de schoolvakantieperiodes (krokusvakantie, paas
vakantie, juli-augustus, herfstvakantie en kerstvakantie) in internaat, half-externaat en 
externaat, van maandagvoormiddag tot vrijdagnamiddag. 

In 1994 werden 999 sportkampen geprogrammeerd met in het totaa115.395 beschikbare 
plaatsen. Met 12.907 deelnemers werd een bezettingspercentage van 84 % bereikt. 
fu 1995 werden 1.070 sportkampen geprogrammeerd met in het totaal16.368 beschik
bare plaatsen. Met 13.247 deelnemers werd een bezettingspercentage van 81% bereikt. 
fu vergelijking met 1994 werd de maximum capaciteit van de sportkampen dus 
verhoogd met 973 plaatsen. Deze verhoging is voornamelijk toe te schrijven aan het 
programmeren van sportkampen in externaat en half-externaat in de Bloso-centra 
'Heuvelkouter' te Liedekerke en 'De Schaverdijn' te Hasselt, het opdrijven van de 
maximum bezetting in het Bloso-centrum Herentais door het verdubbelen van de 
avonturenkampen en het opvoeren van de programmaties in half-externaat. 
Het aantal deelnemers aan de sportkampen 1995 steeg t.o.v. 1994 met 336 deelnemers. 

fu 1995 werden er voor de eerste maal ook sportkampen in half-externaat geprogram
meerd in Hasselt 'De Schaverdijn' en Liedekerke 'Heuvelkouter', met de bedoeling 
deze Bloso-ijsbanen ook tijdens de zomermaanden nuttig aan te wenden. Alle 
sportkampen werden echter bij gebrek aan inschrijvingen afgelast. 

Volgende sporttakken of combinaties bleken, zoals de voorgaande jaren, ook in 1995 
zeer succesvol en telden meer dan 500 deelnemers: de 'avonturenkampen' (643 
deelnemers op 659 of 97,6% bezetting), 'paardrijden en verzorging: 1ste graad' (675 op 
697 of 97 %) 'ponyrijden en verzorging: voor beginnelingen' (807 op 811 of 99,9 %), 
'ponyrijden en verzorging: 1ste graad' (511 op 511 of 100 %), 'windsurfen lste graad' 
(1.102 op 1.280 of 86,1 %) en ' jeugdzeilen lste graad' (1.068 op 1.196 of 89,3 %}. 

De sportkampen die minder in trek bleken waren voomarnelijk organisaties in half
externaat en externaat. Plaatselijke sportdiensten en verenigingen organiseren immers 
ook gelijkaardige initiatieven, dikwijls met lagere tarieven dan Bloso. 
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2. Sportlessen 
De Bloso-sportlessen zijn lessenreeksen van een aantal uren sportinitiatie per week, 
gedurende enkele weken en variërend van 6 u tot 40 u. per sportlesssenreeks. Ze gaan 
door •s avonds of tijdens de weekends, gedurende het hele jaar, en enkel in externaat. 
Ze richten zich bijgevolg meestal tot de plaatselijke bevolking, die een sporttak wil 
aanleren of zich verder wil bekwamen in een bepaalde sportdiscipline. Het betreft enkel 
programmaties van individuele sporten. 

In 1994 werden in het totaal2.715 deelnemers genoteerd, in 1995 steeg dit tot 3.034 
deelnemers. Dit zijn 319 deelnemers méér dan in 1994. 
Vooral het Bloso-centrum 'Gaverbeek' te Waregem is voor deze stijging verantwoorde
lijk: dit Bloso-ruitersportcentrum telde in 1995 295 deelnemers méér dan in 1994 (1.558 
in 1995 t.o.v. 1.263 in 1994). Met deze 1.558 deelnemers bereikt dit centrum 52% van 
het totaal aantal deelnemers aan de Bloso-sportlessen. 
De geplande sportlessen van de sectoren 'omnisport' en 'watersport' kenden geen 
succes. Vele Bloso-organisaties werden overgenomen door plaatselijke sportdiensten en 
verenigingen. 

3. Sportklassen .. schoolsportkampen 
HetBlosoheeft samenwerkingsakkoorden afgesloten met verenigingen die de 11extra
muros-activiteiten11 voor hun onderwijsnet behartigen (Vrije Openluchtklassen vzw voor 
het Vrij Onderwijs, Sport-en Openluchtklassen Gepos voor het Gemeentelijk en 
Provinciaal Onderwijsnet en de dienst Onderwijsondersteuning vanArgovoor het 
Gemeenschaps-onderwijs). Daarnaast worden 'plattelandsklassen' georganiseerd in de 
Bloso-centra 'Boerekreek' te Sint-Jan-In-Eremo en 'Hazewinkel' te Willebroek (heel 
miniem), in samenwerking met de vzw 'Plattelandsklassen'. 
Sportklassen worden hoofdzakelijk in intemaatsverband georganiseerd, waarbij het 
normale schoolse lesprogramma wordt aangevuld met minstens 2 uren sport per dag 
voor het lager onderwijs (= sportklas) en 4 uren sport per dag voor het secundair 
onderwijs(= schoolsportkamp). 

In 1995 werden 11.486 deelnemers genoteerd. Dit zijn 838 deelnemers minder dan in 
1994 (12.324 deelnemers). 
Volgende centra gingen erop achteruit: Blankenberge(- 271), Genk(- 111), Harelbeke 
(-209), Hazewinkel (-172), Herentais (-296), Sint-Jan-In-Eremo (-138), Sint-Niklaas 
(-66), Waregem (-88), Woumen (-62). 
Volgende centra kenden een stijging van de bezetting: Brugge(+ 75), Nieuwpoort 
(+395), Oordegem (+27), Oostende (+52). 

4. Blijf .. fit verblijven 
Dit zijn georganiseerde weekverblijven, van maandag tot vrijdag, voor 60-plussers. 
Zij worden in heel beperkte mate georganiseerd, en enkel en alleen wanneer er voor de 
betreffende periodes geen aanvragen zijn voor sportklassen. 
In combinatie met socio-culturele activiteiten in de regio, wordt een minimum sport
programma van 2 uur per dag aangeboden. 
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In 1995 waren er 255 deelnemers (organiserende centra: Blankenberge, Brugge 'Julien 
Saelens ' , Harelbeke en Waregem). In 1994 waren er 253 deelnemers (organiserende 
centra: Blankenberge en Brugge 'Julien Saelens). 

5. Schoolsportdagen 
Deze worden meestal georganiseerd tijdens de maanden mei en juni en staan onder 
leiding van de leerkrachten van de school of Bloso-lesgevers. 

In 1995 namen 27.154leerlingen eraan deel, in 1994 waren er 25.574 deelnemers. 
Dit betekent voor 1995 een stijging met 1.580 deelnemers. 

6. Cursussen van de Vlaamse Trainersschool 
Van de 100 V.T.S.-cursussen die in 1995 werden georganiseerd, werden er 29 gepland in 
een Bloso-centrum. Van deze 29 cursussen dienden er 5 te worden afgelast wegens 
onvoldoende belangstelling. 

Bloso-centrum Aantal cursussen Aantal de~lnemers 
Brugge J.Saelens 3 75 
Genk 3 39 
Hasselt 1 17 
Herentais 3 120 
Liedekerke 1 11 
Oordegem 1 13 
Hazewinkel 4 51 
Waregem 2 19 
Hofstade 1 11 
Gent 2 52 
Harelbeke 2 63 
Nieuwpoort 1 9 
Totaal 24 480 

In vergelijking met 1994, waren er in 1995 10 V.T.S.-cursussen en 109 deelnemers 
minder in de eigen Bloso-centra. 

7. Sportweekends 
Sportweekends worden georganiseerd door clubs en verenigingen, meestal in de centra 
met ovemachtingsmogelijkheden, en dit onder leiding van eigen trainers en coaches. 

In 1995 werden 7.062 deelnemers genoteerd, of 1.890 deelnemers méér dan in 1994 
(5.172 deelnemers). 

8. Sportclubs, groepen en individuele gebruikers 
De sportinfrastructuur van de centra staat ook ter beschikking van de plaatselijke 
bevolking, clubs en verenigingen en dit tijdens de uren die niet gebruikt worden voor de 
Bloso-organisaties. 
Het aantal gebruikers van de Bloso-centra wordt geraamd op 1 miljoen. Dit is uiteraard 
een benaderend getal, aangezien bij grote manifestaties het aantal deelnemers niet 
systematisch kan bijgehouden worden. 
Daarnaast worden de Bloso-centra ook gebruikt voor allerlei stages en buitenlandse 
groepen. 
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9. Overzicht aantal deelnemers eigen organisaties 

Over~icht aantal deelnemers eigen organisaties t994·1•995 
sportkampen sportlessen sportklassen 

Bloso-centra 1994 1995 1994 1995 1994 1995 
Anderlecht 94 140 0 0 0 0 
Blankenberge 734 752 247 213 2.023 1.752 
Brugge J. Saelens 268 369 0 0 779 854 
Brugge Pathoekeweg 0 0 0 0 0 0 
Brugge St. Pietersplas 402 382 25 39 20 14 
Dilbeek 321 334 40 29 0 0 
Genk 1.254 1.247 0 53 1.584 1.473 
Gent 549 660 0 20 0 31 
Harelbeke 778 833 172 106 565 356 
Hasselt 0 0 60 146 0 0 
Hazewinkel 708 508 65 68 1.208 1.036 
Herentais 1.682 1.864 25 0 2.990 2.694 
Hofstade 568 299 0 56 0 0 
Liedekerke 0 0 154 166 0 0 
Nieuwpoort 1.249 1.309 69 0 911 1306 
Oordegem 373 400 14 5 233 260 
Oostende Spuikom 719 766 38 36 392 444 
St.·Jan-in-Eremo 600 615 133 143 1.097 959 
St.-Niklaas 701 795 266 293 116 51 
St.-Uiriks-Kapelle 231 223 133 103 0 0 
Waregem 764 836 1.263 1.558 253 165 
Woumen 916 915 11 0 153 91 
Totaal 12.911 13.247 2.715 3.034 12.324 11.486 

Tot de eigen organisaties worden ook de Blijf-fit verblijven gerekend. Aangezien deze 
verblijven in '95 enkel in de Bloso-centra Blankenberge, Brugge J. Saelens, Harelbeke 
en Waregem werden georganiseerd, werden zij niet opgenomen in de bovenstaande 
tabel. 

In 1995 waren er in totaal28.022 deelnemers aan de eigen organisaties. Dit zijn er 181 
minder dan in 1994. 
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10. Overnachtingen centra 

Overzicht overnachtingen in de centra 1994-1995 -1 
Bloso-centra 1994 1995 Verschil l 

Anderlecht 0 0 0 

Blankenberge 14.037 13.062 -975 

Brugge J. Saelens 8.629 9.529 +900 

Brugge Pathoekeweg 0 0 0 

Brugge St.-Pietersplas 0 0 0 

Dilbeek 0 0 0 

Genk 13.726 14.294 +568 

Gent 2.313 2.956 +643 

Harelbeke 4.386 4.444 +58 

Hasselt 0 0 0 

He rentals 22.729 21.567 -1162 

Hofstade 4.709 0 -4709 

Liedekerke 0 0 0 

Nieuwpoort 9.067 11.593 +2526 

Oordegem 3.114 3.036 -78 

Oostende Spuikom 3.986 4.490 +504 

St.-Jan-in-Eremo 6.691 6.597 -94 

St.-Niklaas 771 762 -9 

St.-Uiriks-Kapelle 2.405 2.772 +367 

Waregem 3.006 3.019 +13 

Willebroek 12.337 11.524 -813 

Woumen 4.878 4.663 -215 

Totaal 116.784 114.308 -2476 

In 1995 bedroeg het totaal aantal overnachtingen in alle Bloso-centra 114.308. Dit zijn 
2.476 overnachtingen minder dan in 1994. De grootste daling vinden we terug in het 
Bloso-domein Hofstade (- 4.790), te wijten aan de verbouwingswerken aan de 
jeugdherberg. De grootste stijging is voor het Bloso-centrum Nieuwpoort (+ 2.526), 
wegens het opnieuw operationeel zijn van het Bloso-centrum HavengeuL 

De daling van de overnachtingen te Blankenberge, Herentais en Woumen is hoofd
zakelijk te wijten aan de daling van het aantal deelnemers aan de sportklassen met 
respectievelijk 281, 296 en 62leerlingen. De daling in het centrum Willebroek is te 
wijten aan de verminderde organisaties van sportkampen (- 200 deelnemers) en 
sportklassen (- 172leerlingen) . 
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2. OVERZICHT PER CENTRUM 

Per centrum worden wat de bezetting betreft de meest opvallende resultaten en 
verschillen met 1994 weergegeven, alsook een overzicht van alle belangrijke 
manifestaties en toekomstperspectieven . 

1. Anderlecht 

Bezetting 
De 6 tennisterreinen van dit Bloso-tenniscentrum worden eveneens gebruikt door de 
tennisclub 'Anderlecht Tennis vzw' . 
Tijdens de zomermaanden beschikt het Bloso over 2 tennisterreinen voor de organisatie 
van sportkampen. 
In 1995 waren er 140 deelnemers (bezettingspercentage: 69 %). Dit zijn er 46 méér dan 
in 1994 (bezettingspercentage: 67 %). Deze stijging is o.a. te wijten aan de organisatie 
van 2 sportkampen 'voetbal', met 35 deelnemers op maximum 50. 
T.o.v. 1994 zijn hierdoor de inkomsten gestegen van 428.031 fr.naar 628.031 fr. 

Toekomstperspectieven 
Voor de toekomst wordt geen verandering verwacht m.b.t. de infrastructurele 
mogelijkheden. 

2. Blankenberge 

Bezetting 
De bezetting van de sportkampen 1995 steeg met 18 deelnemers: 752 deelnemers in 
1995 (bezettingspercentage: 83 %) t.o.v. 734 deelnemers in 1994 
(bezettingspercentage: 88 %). 
In 1995 werd een poging ondernomen om ook sportkampen in half-externaat te 
organiseren. Dit initiatief kende een beperkte belangstelling: 19 deelnemers op 60. 
De bezetting van de sportklassen daalde met 281 deelnemers: 1.752 in 1995 t.o.v. 2.033 
in 1994. 
De sportlessen kenden minder succes dan in 1994: 213 deelnemers in 1995 t.o.v. 247 in 
1994. 

Manifestaties 
29-30/4 
6-7/5 
6-7/5 
19-20/5 
10-11/6 
17-18/6 
12/9 

Jeugdtomooi voetbal KSVB 
Jeugdtomooi voetbal KSVB 
Internationale Tweedaagse Voettocht 
Tweedaags turnfeest Rust Roest 
Zaalvoetbaltomooi brandweer 
Zaalvoetbaltomooi brandweer 
Internationale zaalvoetbalwedstrijd 
België - Engeland NMBS 

500 
600 

3.000 
700 
400 
400 

24 
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Toekomstperspectieven 
De sportaccommodatie is reeds 25 jaar oud. De gevolgen hiervan zijn voelbaar. 
Het instructiezwembad dat door tal van initiatieven meer en meer bezoekers telt, is 
dringend aan renovatie toe, zeker wat de kleedcabines en de bergkastjes betreft. Hier 
dient tevens rekening gehouden met de normen van Vlarem II. Tegen 1.1.1998 dringen 
zich namelijk verplichte werken op o.m. aanpassing van sanitair en bouwen van 
afzonderlijke opslagtanks. 
Zoals reeds gemeld in hetjaarverslag 1994 is de sporthal, met kleedkamers en sanitair, 
dringend aan vernieuwing toe. Met de stad Blankenberge werd een akkoord bereikt over 
een gezamelijke financiering voor de bouw van een nieuwe sporthal (op fifty/fifty 
basis). In het Bloso-investeringsprogramma 1996 wordt hiervoor 35 miljoen voorzien. 

3. Brugge 'Julien Saelens' 

Bezetting 
De bezetting van de sportkampen steeg met 101 deelnemers: 369 in 1995 
(bezettingspercentage: 80,5 %) t.o.v. 268 in 1994 (bezettingspercentage: 86 %). 
Alle Sportkampen kenden veel bijval, ook de 'nieuwe' initiatieven ('voetbal en 
omnisport', 'gymnastiek en omnisport', 'minitennis en omnisport', ' omnisport en jazz
dance'). 
Een gedeelte van de beschikbare sport- en verblijfsaccommodaties diende te worden 
voorbehouden voor Fedes (Federatie Dans en Sport), zoals voorzien in de gebruiks
overeenkomst afgesloten op 15 december 1990. 
In 1995 werd van de 1.056 beschikbare plaatsen in internaat de he~ft (528 plaatsen) voor 
Fedes voorbehouden. De overige 528 plaatsen werden benut voor Bloso-organisaties 
(sportkampen en stage V.A.L.). In vergelijking met 1994 werden voor Fedes 96 
plaatsen in internaat minder voorbehouden. 
Tijdens de laatste week van augustus werd in samenwerking met de V.A.L. een stage 
voor beloften georganiseerd met 85 deelnemers. 
De bezetting van de sportklassen steeg met 75leerlingen: 854 deelnemers in 1995 t.o.v. 
779 in 1994. 
Sportlessen worden in het Bloso-centrum 'Julien Saelens' niet georganiseerd. Dit zou 
een concurrentie betekenen voor het plaatselijk bloeiende clubleven in het Bloso
centrum. 

Manifestaties 
28/1 
23/2 
10-12/3 
11/3 
9/4 
23/4 
30/4 
3/5 
20/5 
24/5 
2-4/6 

Olva volleytomooi +Beker West-Vlaanderen lh finale 
Steinerschool - volleybaltomooi 
Eurocup rolstoelbasket (5 landen) 
V.A.L. jeugdproject 
Volleytomooi TIE-BREAK 
Atletiekmeeting Olympic Brugge 
Vlaamse All style Kendo 
Danshappening Fedes 
Atletiekmeeting Olympic Brugge 
S. V .S. -schoolsportmeeting atletiek 
Voetbaltomooi Europese ziekenhuizen 

145 
100 

80 
45 
60 

340 
250 

92 
250 
320 

66 
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17/6 
26/6 
28/6 
917 
7/8 
20/8 
25/8 
1/9 
919 
9/9 
16/9 
23/9 
24/9 
5/11 
6/12 

Torbaltornooi blinden Vigé Noordzee 
MPI Spermalie meeting (doven/blinden) atletiek 
SVS-schoolsport atletiekmeeting 
Guldensporenmarathon (opvang/douches) 
Masterclass dans Fedes 
Olva dames volleytomooi 
V.A.L.-meeting atletiek 
Atletiekmeeting Olympic Brugge 
Demonstratie volleybal Olva en Maldegem (1 ° kl.) 
Fedes dansinstuif 
Kriebelhappening (Bloso) 
Atletiekmeeting Olympic Brugge 
Vigé Noordzee torbaltornooi blinden 
Braziliaanse gevechtsdans "Kapoeera" 
M.P .1. Spermalie (doven) volleytomooi 

Toekomstperspectieven 

60 
46 
80 

675 
40 
90 
86 

100 
52 

114 
1.500 

225 
41 

135 
50 

Bij de verdere uitbouw van het centrum dient aandacht geschonken aan investeringen 
die de directe inkomsten kunnen verhogen : aanleg van tennisterreinen, renovatie van 
powerzaal en sauna. Voor de verdere uitbouw van de nieuwe atletiekpiste met 
kleedkamers en tribune wordt, gezien de grote betrokkenheid van de lokale ateltiekclub, 
gerekend op de bereidheid vanwege het Stadsbestuur om hierin te participeren. In het 
Bloso-investeringsprogramma 1996 wordt hiervoor 10,5 miljoen voorzien. 
Door het wegvallen van de activiteiten van de Vlaamse Dansacademie sinds 1 juli 1995 
is meer ruimte ontstaan voor andere organisaties. 

4. Brugge 'Sint-Pietersplas' 

Bezetting 
In tegenstelling tot de voorgaande jaren is de bezetting van de sportkampen lichtjes 
gedaald: 382 deelnemers in 1995 (bezettingspercentage: 86,3 %). t.o.v. 402 deelnemers 
in 1994 (bezettingspercentage: 88 %). 
Deze lichte daling is te wijten aan de mindere bezetting tijdens de derde week van juli 
(de verlofweek bij uitstek in de regio die zich steeds meer laat voelen) en een week in 
augU:StuS. Tijdens de overige weken werd een bezetting genoteerd van 96 %. 
Hoewel de sportkampen in dit watersportcentrum allemaal in externaat of half -externaat 
worden georganiseerd, blijkt toch dat 25 % van de deelnemers afkomstig is uit andere 
provincies. 
Bij de sportlessen wordt een lichte stijging genoteerd: 39 deelnemers in 1995 t.o.v. 25 
deelnemers in 1994. De 'bij scholingen zeilen' kenden een betrekkelijk succes met 23 
deelnemers. Deze bijscholingen werden georganiseerd om de kinderen die op het einde 
van een sportkamp om een of andere reden niet geslaagd zijn in de praktische proeven, 
de kans te bieden toch hun graad te behalen zonder het volledige sportkamp te moeten 
overdoen. 
In 1995 werd 1 sportklas in externaat georganiseerd met 14 deelnemers (1994: 20 
deelnemers.). 
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Manifestaties 
2/4 
22-23/4 
liS 
13/S 
10-11/6 
24/6 
23-24/9 
30/9 

Nationale Wedstrijd Fireball 
Europacup Vaurien 
Windsurfen B-cup Juniars en Masters 
Watersportdag Bloso 
Matchracing 
Open-clubdag 
Teamwedstrijd voor optimisten 
Kriebeldag 

Toekomstperspectieven 
Een watersportcentrum zonder ovemachtingsaccommodatie is beperkt in zijn 
mogelijkheden. 

24 
16 
ss 

29S 
32 
23 
18 
1S 

Dit zal in 1996 gedeeltelijk opgevangen worden door het programmeren van 
internaatskaropen waarbij de deelnemers overnachten in het Bloso-centrum Brugge 
J. Saelens. 
Dit is een noodoplossing waardoor evenwel de capaciteit van de intemaatskampen in 
J. Saelens gedrukt wordt. 
Het omvormen van de (geklasseerde) boerderij tot ovemachtingspaviljoen zou de 
mogelijkheden van dit centrum verhogen. Het centrum zou dan ook in het voor- en 
najaar kunnen geëxploiteerd worden en bovendien gebruikers van buiten de regio 
toelaten, zodat het centrum een bovenlokale impact zou krijgen. 

S.Dilbeek 

Bezetting 
Het aantal deelnemers aan de sportkampen steeg lichtjes: 334 in 199S (bezettings
percentage: 88 %) t.o.v. 321 deelnemers in 1994 (bezettingspercentage: 76 %). Alle 
sportkampen zijn goed tot zeer goed bezet, ondanks de beperkte infrastructurele 
mogelijkheden en het louter lokaal karakter van dit Bloso-centrum. 
De bezetting van de sportlessen gaat in dalende lijn: 29 deelnemers in 199S t.o.v. 40 
deelnemers in 1994. De interesse voor de tennislessen gaat sterk achteruit, wellicht 
wegens de slechte staat van de luchtdrukhal en de concurrentie door gelijkaardige 
organisaties van de gemeentelijke sportdienst, tegen goedkopere tarieven. 

Toekomstperspectieven 
De toestand van dit centrum wordt elkjaar problematischer. Het is een onverwachte 
meevaller dat de luchtdrukhal nog kan gebruikt worden. 
Een toekomstvisie voor dit centrum dringt zich op: wat nà de luchtdrukhal? Investeren 
in dit centrum betekent investeren in een totaal nieuw sportcentrum. 
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6. Genk 'Kattevenia' 

Bezetting 
Het aantal deelnemers aan de sportkampen bleef nagenoeg ongewijzigd: 1.247 
deelnemers in 1995 (bezettingspercentage: 87,3 %) t.o.v. 1.254 in 1994 
(bezettingspercentage: 86 %). Alle sportkampen in de krokusvakantie werden bij gebrek 
aan interesse afgelast. De sportkampen in de paasvakantie en de ~omervakantie kenden 
een bezetting van 93,7 %. Al deze sportkampen waren zeer goed tot uitstekend bezet. 
Specifiek voor dit Bloso-centrum zijn nog steeds de sportkampen 'omnisport en sterren
kunde' , 'paardrijden: ruitertoerisme', 'ski op kunstpiste', 'omnisport en sprokkelsport' 
en 'korfbal'. 
Het aantal deelnemers aan de sportklassen liep lichtjes terug: 1.473 deelnemers in 1995 
t.o.v. 1.584 in 1994. 
In 1995 werd een aanvang genomen met de organisatie van sportlessen 'paardrijden A
brevet' , 'paardrijden B-brevet' en 'muurklimmen'. De sportlessen 'paardrijden' kenden 
een beperkte belangstelling (48 deelnemers), de sportlessen 'muurklimmen' waren niet 
in trek (5 deelnemers). 
De klimmuur van het Bloso-centrum 'Kattevenia' wordt tijdens de dag voomarnelijk 
gebruikt door de deelnemers aan de sportkampen (vakantieperiodes) en sportklassen 
(schoolperiodes). 's Avonds wordt er geklommen door clubleden en individuelen, 
steeds onder deskundige begeleiding. 
Inschrijven voor een sportlessenreeks 'muurklimmen', met op voorhand vast bepaalde 
data en uren, is minder interessant, omdat geïnteresseerden over de mogelijkheid 
beschikken om willekeurig, op gelijk welk tijdstip en steeds onder begeleiding, in het 
Bloso-centrum te klimmen. 

Manifestaties 
10/3 
20-2115 
3-5/6 
21-24/7 
17/9 
26-27/8 
7-8/10 
16/10 

Officiële opening nieuwe sporthal 
Nationale Jumping 
Ronde van Limburg 
Military 
Opendeurdag · 
Nationale Jumping Kempische Regionale 
Mini-military 
Sportdag migrantenvrouwen Limburg 

Toekomstperspectieven 
Ondanks een drukke bezetting blijven de wintermaanden minder scoren. 

420 
210 

88 
350 
800 
260 
280 
300 

Door de bouw van een sporthotel met 64 bedden (voorzien voorjaar 1997) zal daar 
ongetwijfeld verandering in komen, vooral omdat men nu ook beschikt over een 
sporthal met klimmuur. 
Vooral sportweekends, trainingsstages en sportieve verblijven zullen dan kunnen 
gepromoot worden. 
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7. Gent 

Bezetting 
De bezetting van de sportkampen steeg met 111 deelnemers: 660 in 1995 (bezettings
percentage: 84,2 %} to.v. 549 in 1994 (bezettingspercentage: 68 %). Deze stijging is 
toe te schrijven aan het opdrijven van de maximum capaciteit van de sportkampen in 
internaat, terwijl de capaciteit van de sportkampen in externaat gevoelig werd 
verminderd. Ondanks de nog steeds primitieve overnachtingsaccommodaties 
(containers) zijn de sportkampen in internaat voor 93 % bezet. 
In 1995 ging voor de eerste maal een sportklas in externaat door, met 31leerlingen. 
In 1995 werd ook een poging ondernomen om de sportlessen 'tennis' weer van de grond 
te krijgen, met een heel beperkt succes: 20 deelnemers. 

Manifestaties 
4/2 
18/2 
25/2 
9/3 
11/3 

26/3 
114 
8/4 
9/4 
22/4 
23/4 
13/5 
16/9 
24/9 
22/10 
l/11 
4/11 
11111 

Forza Ritmica - turngala 
Sterk en Lenig • turnfeest 
Omloop Het Volk - wielerklassieker 
100 sportkriebels 
Vlaamse Turnliga - Belg. kampioenschap 
sport. rytm. gymnastiek 

Vlaamse Turnliga 
V.I.G.E. tornooi torbal 
Vl. Fed. voor jeugdhuizen - volleybal 
Pedaal fietshappening 
KWB verbond Gent- mini-voetbaltornooi 
KWB verbond Gent - volleybaltomooi 
Boccia - nationaal kampioenschap (Teams/Pairs} 
M.J.A.- jongerensportdag 
Massaloop van Gent 
Vlaamse tafeltennisliga - tomooi 
V.C. K. Van Wynendaele- bosveldfietstocht 
S.A.P.- mini-voetbaltomooi 
Rapid Gent - internationaal sportgala 

Toekomstperspectieven 

510 
1.000 

10.000 
540 

600 
380 
530 
350 
470 
620 
580 
400 
350 

1.200 
800 
700 
320 

1.000 

De geboden primitieve ovemachtingsmogelijkheden zijn nog dezelfde als vorig jaar 
hoewel toen reeds gesteld werd dat het verblijven in "containers" niet meer van deze tijd 
is. Het "comfort" dat geboden wordt is van een bedenkelijke kwaliteit. 
Een aantalaanpassings-en onderhoudswerken zijn gepland voor 1996: volledig nazicht 
van afvoer- en waterleidingen, herstelling verlichtingspunten, aanpassing sauna en 
herstelling buitengevel, renovatie botenloods. 
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8. Harelbeke 'Gavermeer' 

Bezetting 
De bezetting van de sportkampen steeg met 55 deelnemers: 833 deelnemers in 1995 
(bezettingspercentage: 76,4 %) t.o.v. 778 in 1994 (bezettingspercentage: 76 %). 
Dit Bloso-watersportcentrum onderscheidt zich van de overige watersportcentra door de 
organisatie van sportkampen 'onderwaterzwemmen' en 'onderwaterzwemmen en 
recreatiesport', beide voor praktisch 100% volzet. 
Het aantal deelnemers aan de sportlessen ging verder bergafwaarts: nog 106 deelnemers 
in 1995 t.o.v. 172 in 1994. Het centrum is tevens de thuisbasis van 'Windsurfclub 
Gavermeer' (+/- 700 leden) en dit doet zich gevoelen in de participatiecijfers aan de 
Bloso-sportlessen. 
De 'bijscholingen zeilen'kenden een beperkt succes met 24 deelnemers. Deze 
bijscholingen worden georganiseerd om de kinderen die op het einde van een sportkamp 
om een of andere reden niet geslaagd zijn in de praktische proeven, de kans te bieden 
toch hun graad te behalen zonder het volledige sportkamp te moeten overdoen. 
De bezetting van de sportklassen daalde met 209leerlingen: 356leerlingen in 1995 
t.o.v. 565 in 1994. 

Manifestaties 

13/5 
23/5 
19-20/8 

Watersportdag Bloso 
Provinciale sportdag minder validen 
24 uren windsurfen - windsurfclub Harelbeke 

Toekomstperspectieven 

1.250 
800 

Als watersportcentrum is het Bloso-centrum Harelbeke in de winter beperkt in zijn 
activiteiten. 
Een aantal renovatie- en aanpassingswerken dringen zich op zoals het herstellen van de 
vloer in de ontspanningszaal en het vernieuwen van de voorgevels van de 
overnachtingschalets. 

9. Hasselt 'De Schaverdijn' 

Bezetting 
In 1995 werden in de ijshal 'De Schaverdijn' 160.463 bezoekers geteld (clubbeurten en 
deelnemers aan de eigen organisaties niet meegeteld). Dit zijn 6.340 personen méér dan 
in 1994. De inkomsten stegen in vergelijking met 1994 met 2.155.762 fr. of +14,8% 
(16.661.900 fr. in 1995 t.o.v. 14.506.138 fr. in 1994). 
Het aantal schaatsbeurten van clubs en groepen steeg met 2.572 eenheden: 20.131 in 
1995 t.o.v. 17.559 in 1994. 
In 1995 werden voor de eerste maal in het Bloso .... centrum 'De Schaverdijn' te Hasselt 
zomersportkampen in externaat en half -externaat geprogrammeerd, met de bedoeling de 
ijsbaan ook in de zomer een nuttige bestemming te geven. 
Het ging over volgende sporttakken en combinaties : 

• handbal en omnisport: 1 week in half -externaat; 
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+ tafeltennis en omnisport: 1 week in externaat; 

+ zwemmen en omnisport: 1 week in externaat en in half-externaat; 

+ omnisport en jazz-dance: 1 week in externaat en in half -externaat. 

Dit initiatief bleek echter geen succes: al deze sportkampen werden bij gebrek aan 
inschrijvingen afgelast, voornamelijk omdat het enkel sportkampen in externaat en half· 
externaat betrof. 
Het aantal deelnemers aan de sportlessen steeg van 60 in 1994 naar 146 in 1995. Het 
betrof hier sportlessen 'ijsschaatsen voor beginnelingen' en 'ijsschaatsen voor 
gevorderde beginnelingen'. 

Manifestaties 
27/2 
20/5 
25/5 
16/9 
21/9 

Camaval on ice 
Schaatsmarathon 
Ijshockeytomooi 
Rolschaatshappening 
Seniorensportdag Limburg 

Toekomstperspectieven 

237 
457 

80 
150 
600 

Dit centrum is, als ijshal, voldoende uitgebouwd om goede resultaten te bereiken. 
Dit blijkt duidelijk uit de goede bezettingscijfers terwijl het "boom-effect" van 1994, na 
jaren sluiting, verdwenen is. 
Hier dienen de investeringen toegespitst op aanpassingswerken die de kosten nog 
kunnen verminderen en/ of het centrum nog aantrekkelijker maken voor het publiek. Zo 
werd een aanbesteding uitgeschreven voor het plaatsen van een condensator waardoor 
de kosten van electriciteitsverbruik per maand met ongeveer 15.000 fr zouden kunnen 
verminderen. Er wordt ook gedacht aan het hergebruiken van het sneeuwwater. Ook dit 
kan een ernstige besparing betekenen vermits de factuur op jaarbasis voor water 
450.000 fr. bedraagt. 

10. Herentals 

Bezetting 
Het aantal deelnemers aan de sportkampen steeg met 182: 1.864 in 1995 (bezettings
percentage: 91,8 %) t.o.v. 1.682 in 1994 (bezettingspercentage: 94 %). Deze stijging 
wordt verklaard door de verdubbeling van het aantal 'avonturenkampen' (410 
deelnemers in 1995 t.o.v. 192 in 1994). Praktisch alle sportkampen waren bijgevolg zeer 
goed tot uitstekend bezet. Enkel 'oriënteringssport voor beginnelingen' werd bij gebrek 
aan inschrijvingen afgelast. 
Met 1.864 deelnemers op 13.247, is dit Bloso-centrum goed voor 14 % van het totaal 
aantal deelnemers aan de sportkampen in 1995. 
Tevens werd in samenwerking met de Nederlandstalige Badmintonliga voor de vierde 
opeenvolgende maal een stage voor beloftevolle jongeren georganiseerd met 12 
deelnemers. 
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De bezetting van de sportklassen daalde met 296leerlingen: 2.694 in 1995 met 52 
scholen t.o.v. 2.990 in 1994 met 57 scholen. De geïnteresseerde scholen blijken steeds 
meer nood te hebben aan betere verblijfsaccommodaties. De bouw van het nieuwe 
sporthotel in .1996 met 72 bedden zal de aantrekkingskracht van dit centrum 
ongetwijfeld vergroten. 
In 1995 werden enkele sportlessen 'tennis' geprogrammeerd; deze werden allemaal 
afgelast bij gebrek aan deelnemers. 
Het aantal gebruikers van de ijsbaan daalde in 1995 met 5.828 deelnemers: 47.749 in 
1995 t.o.v. 53.577 in 1994. De ijsbaan scoorde in 1995 sedert 1982 het laa~ste aantal 
gebruikers. De slechte weersomstandigheden in het vo01jaar hebben hierbij zeker een 
rol gespeeld. 
Het Bloso-centrum Herentais is tevens het Bloso-centrum met het grootste aantal 
overnachtingen: 21.567 op in het totaal114.308, of 19% van het totaal aantal 
overnachtingen van alle Bloso-centra. 
Het centrum kent nagenoeg een permanente bezetting van half januari tot half december. 
Naast de eigen organisaties, vonden tal van andere activiteiten plaats: 34 sportweekends 
met in het totaa12.030 deelnemers, 30 schoolsportdagen en bedrijfssportdagen met 
6.310 deelnemers en 67 belangrijke evenementen (tornooien, wedstrijden, stages). 

Manifestaties 
8/1 
14-15/1 
25/1 
27/1 
28/1 
28-29/1 
5/2 
12/2 
18-19/2 
22/2 
25-26/2 
5/3 
15/3 
18-19/3 
21/3 
26/3 
2/4 
15/4 
17/4 
19/4 
22-23/4 
27/4 
29/4 
115 
4/5 
6-7/5 
12/5 

Corpt)S sanum : turnshow 
Judotomooi Interclub 
Stichting Vlaamse Schoolsport indoormeeting atletiek 
Optreden Will Tura 
Sportraad huldiging laureaten 
A.C. Herentais veldlooptweedaagse 
V.T.T.L. tafeltennistomooi 
V. T .L. gymnastiekkampioenschappen 
V.T .L. gymnastiekkampioenschappen 
Stichting Vlaamse Schoolsport badmintontornooi 
Nationale kampioenschappen badminton 
V.T.L. Open Vlaamse kampioenschappen gymnastiek 
K.T.A. scholenveldloop 
Judotornooi Beker der Kempen 
S.V.S. zaalvoetbaltornooi 
Bloso sportkriebelfestival 
Karatetornooi provinciaal 
FEDES volleybaltornooi recr. 
V.T.T.L. tafeltennistomooi beker der Kempen 
S.V.S. tafeltennistomooi 
Taekwondo Open Belgische Kampioenschappen 
S.V.S. sportdag Bu.S.O. 
De Nieuwe Klok zaalvoetbaltomooi 
V. T .L. gymnastiekkampioenschappen 
Bloso seniorensportdag 
Antonius Herentais volleybaltomooi 
BRTN Speerpuntaktie Ruanda 

460 
60 

200 

700 
80 

100 
100 
100 
100 
70 

1.000 
400 

60 
1.500 

120 
100 
45 
90 

500 
600 

85 
100 
800 
150 
300 
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13/5 
18/5 
31/5 
3-4/6 
516 
24/6 
25/7 
11/8 
19-20/8 
20/8 
27/8 
2/9 
22/9 
1110 
4/10 
18/10 
21-22/10 
24/10 
29/10 
8/11 
19/11 
25/11 
3/12 
16/12 
23112 
28/12 

Sportraad Herentais boksmeeting 
S.V.S. sportdag type II B.L.O. 
S.V.S. tafeltennistomooi voor scholen 
Europese kampioenschappen liggende wip 
Veeprijskamp 
Bloso Dag van de Sportclub 
A.C. Herentais atletiekmeeting 
A.C. Herentais atletiekmeeting 
A.C. Herentais atletiekmeeting 
In-line skating toertocht 
Bloso jeugdsupergem 
AC Herentais atletiekmeeting 
AC Herentais atletiekmeeting 
V.T.T.L. tafeltennistomooi Coca-Cola beker 
S.V.S. atletiekmeeting 
S.V.S. Scholenveldloop College Herentais 
Judotomooi 
S.V.S. scholenveldloop 
Judotomooi 
S.V.S. scholenveldloop 
V. T. T.L. tafeltennistomooi 
Bloso finale avonturathlon 
Mountainbike club Sinterklaastoertocht 
A.C. Herentais indoor atletiekmeeting 
Radio Herentais Kerstshow 
St. Jozefcollege Herentais zaalvoetbaltomooi 

Toekomstperspectieven 

20 
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150 
100 
100 
100 
240 
150 
100 
100 
200 
100 

1.500 
150 

1.500 
60 

100 
70 

150 
1.200 

100 
40 
80 

De bezetting van de sportklassen en het sporthome in het algemeen gaat achteruit. Ook 
de weekendverblijven blijven dalen. 
De belangrijkste oorzaak hiervan is de toestand van de verblijfsaccommodatie. Het 
overnachten in slaapzalen is niet meer van deze tijd. 
De verblijvers hebben nood aan meer comfort, wat ook niet kan gegeven worden bij 
verblijf in de chalets. De bouw van het nieuw sporthotel, eerste fase voorzien in 1996 
met 72 bedden, zal de aantrekkingskracht van dit centrum vergroten. 
De voortdurende daling van de inkomsten van de tennisterreinen dient bijgestuurd. De 
tennisterreinen en bijkomende accommodaties zullen enkel optimaal kunnen gebruikt 
worden wanneer er een clubwerking kan ontwikkeld worden. 
Grote manifestaties en activiteiten blijven goed scoren. De ruime sportaccommodaties 
en de mogelijkheid ook de nevenactiviteiten bij grote manifestaties goed te verzorgen 
zijn daarbij de hoofdtroeven. 
Het is duidelijk dat dit centrum enorme mogelijkheden heeft, maar dat het naar de 
toekomst toe beter dient te worden gepromoot. 
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11. Hofstade 

Bezetting 
Wegens de bouw van het nieuwe sporthotel konden in 1995 in het Bloso-domein Hofstade 
geen sportkampen in internaat doorgaan. Een uitzondering hierop vormden de 
'avonturenkampen', die in 1995 voor de eerste maal, en met succes (80 deelnemers op 
maximum 82), werden georganiseerd. 
De programmatie van de sportkampen 1995 werd daarom maximaal georiënteerd naar 
sportkampen in half -externaat. Deze sportkampen waren echter niet in trek. Enkel 
'windsurfen 1ste graad' (61 deelnemers op 83) en 'jeugdzeilen 1ste graad (46 deelnemers 
op 47) kenden een degelijke bezetting. In vergelijking met 1994 daalde de bezetting met 
269 deelnemers: 299 in 1995 (bezettingspercentage: 32,4 %). t.o.v. 568 in 1994 
(bezettingspercentage: 65 %) . 
Wegens de verbouwingswerken was het ook niet mogelijk om sportklassen te organiseren. 
Eens het nieuwe sporthotel klaar is, zal het Bloso-domein Hofstade aan de geïnteresseerde 
scholen een uitgebreid en gevarieerd sportpakket kunnen aanbieden. De bezetting van de 
sportklassen 1996 wijst in de goede richting: reeds 10 scholen zullen tijdens de maanden 
april-mei-juni hun sportklas in het domein organiseren. Deze scholen hadden 
oorspronkelijk geboekt voor het Bloso-centrum Herentals, doch werden wegens de 
geplande renovatiewerken aan het sporthome, doorverwezen naar Hofstade. 
Wat de sportlessen betreft, kende enkel 'aquarobics' succes (50 deelnemers). Van de 
geplande watersportlessen (windsurfen en jeugdzeil en), kende enkel 'windsurfen' een erg 
beperkte belangstelling met 6 deelnemers voor 1 cursus. In 1994 gingen in het Bloso
domein geen sportlessen door. 

Manifestaties 
22/1 
29/1 
11/2 
18/2 
5/3 
3/4 
27/4 
13/5 
27/5 
3/6 
4-5//6 
9/6 
10-11/6 
24/6 
25/6 
28/6 
9n 
5-6/8 
21-25/8 
24/8 
26-27/8 

Zwemfeest VZSH 
Zwemfeest VZSH 
Zweminstuif Rijmenam 
Turnfeest Thorho 
Mechelse Mountainbike wedstrijd 
Paasaktie 
Internationaal Turnfeest PM GYM 
Watersportdag Bloso 
Internationaal Zwemfeest Strorobeek 
Zwemfeest Chiro Rijmenam 
Dag van de sportclubs 
Bloso-personeelsfeest 
Skateboardhappening 
Dag van de sportclub Zaalvoetbal en Turnen 
Dag van de sportclub Volley, Judo en Basket 
Gert en Samson 
Aqua Family Day 
Beachvolleybal tomooi 
Sportweek gemeente Zemst 
Thriathlon 
A vanti basket challenge 

118 
101 
151 
268 

2.922 
3.234 

228 
255 
119 
164 

450 
28 
85 

106 
7.044 

19.446 
16.500 

40 
250 
138 
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16/9 
17/9 
1110 
15/10 
5/11 
3/12 
20/12 

Feest Wit Geel Kruis 
Jeugdsportival 
Zwemfeest VZSH 
Zwemfeest VZSH 
Zwemfeest VZSH 
Zweminstuif chiro Zemst 
Zwemmarathon SVS 

Toekomstperspectieven 

500 
3.000 

128 
89 
94 

168 
229 

De gerenoveerde verblijfsaccommodatie zal vanaf 1996 het centrum in staat stellen zijn 
activiteiten weer ten volle te ontplooien. 
Naast de afwerking van het sporthotel zal in 1996 ook gestart worden met de aanleg van 
de buitenomgeving, de renovatie van het strandgebouw en de renovatie van het dak van 
het zwembad en de sporthal. 
Het Bloso-domein Hofstade is niet enkel een sportcentrum maar ook een recreatief 
domein. 
De recreatieve bezoekers hebben andere verwachtingen dan de sportieve bezoekers. 
Regelmatige vernieuwingen om een bezoek aan het domein attractief te maken zijn dan 
ook aangewezen. 

12. Liedekerke 'Heuvelkouter' 

Bezetting 
In het totaal werden in 1995 in de Bloso-ijshal 'Heuvelkouter' 107.686 schaatsers 
geteld. Dit zijn er 4.447 minder dan in 1994. De inkomsten daalden lichtjes met 
139.945 fr. : 11.610.530 fr. in 1995 t.o.v. 11.750.475 fr. in 1994. 
In 1995 werden voor de eerste maal zomersportkampen in half-externaat 
geprogrammeerd, met de bedoeling de ijsbaan tijdens de zomer ook nuttig te gebruiken 
(cfr. ijshal 'De Schaverdijn' te Hasselt). 

Het ging hier over volgende sporttakken en combinaties : 

• ornnisport en jazz-dance: 1 week; 

• tafeltennis en omnisport: 1 week; 

• zwemmen en omnisport: 2 weken. 

Al deze sportkampen werden echter bij gebrek aan inschrijvingen afgelast, voomarnelijk 
omdat het sportkampen in half -externaat betrof. 
Het aantal deelnemers aan de sportlessen steeg lichtjes: 166 deelnemers in 1995 t.o.v. 
154 in 1994. Het betreft hier sportlessen 'ijssschaatsen voor beginnelingen (6 cur
sussen), 'ijsschaatsen voor gevorderde beginnelingen (3 cursussen) en ' ijsschaatsen 
voor gevorderden' (2 cursussen). 

Manifestaties 
14-15/1 
4/3 
15/3 

Vlaamse Kampioenschappen snelschaatsen 
Testen alle plakketten-kunstschaatsen 
Dag Stichting Vlaamse Schoolsport 

67 
30 

516 
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22/4 
20/5 
23/9 
11/11 

Ijsgala kunstschaatsen 
Beker van Brabant en Antwerpen - kunstschaatsen 
Opendeur snelschaatsen 
Beker van Brabant kunstschaatsen 

Toekomstperspectieven 

350 
50 
15 
35 

Evenals voor Hasselt, is de kosten-batenanalyse in Liedekerke gunstig. Met 
uitzondering van enkele jaarlijkse schommelingen kan men er op een trouw publiek 
rekenen. 
Ook hier dienen de investeringen zich toe te spitsen op renovatie- en aanpassings
werken. De dakspanten van de ijshal vragen een dringende behandeling. 
De start van een ijshockeyclub opent nieuwe perspectieven om het centrum attractiever 
te maken bij het publiek. Om wedstrijden mogelijk te maken dienen eerst bescherm
netten rond de ijspiste voorzien te worden. Een ijshockeycompetitie kan de doelgroep 
+ 14 jaar misschien opnieuw naar de ijshal brengen. Deze doelgroep laat het de laatste 
jaren meer en meer afweten. 

13. Nieuwpoort 

Bezetting 
De bezetting van de sportkampen steeg met 60 deelnemers: 1.309 in 1995 
(bezettingspercentage: 94,3 %). t.o.v. 1.249 in 1994 (bezettingspercentage: 93 %). 
Bij het bepalen van de maximum bezetting van de sportkampen in de verschillende 
zeildisciplines en -graden moet worden rekening gehouden met een aantal 
determinerende factoren zoals het gradensysteem en het optimaal benutten van het 
aanwezige watersportmateriaal. Bovendien wordt bij de zeilopleiding rekening 
gehouden met de vorming van toekomstige lesgevers. 
Vanaf de zomer 1995 was het Bloso-centrum 'Havengeul' weer volledig operationeel. 
Vooral de hogere zeilgraden kwamen er aan bod: ' zeilen met zwaardboten 2de, 3de 4de 
en Sde graad', 'zeilen voorbereiding A-brevet', 'toerzeilen 1ste en 2de graad'. 
De onzekerheid over de juiste openingsdatum van het Bloso-centrum 'Havengeul' liet 
echter niet toe voor 1995 reeds een optimale bezetting te realiseren. 
Voor de hogere zeilgraden blijkt de duur van een sportkamp (5 dagen) te kort om het 
volledige leerprogramma van deze graden naar behoren te kunnen·afwerken. In de 
programmatie van de sportkampen 1997 zal worden voorgesteld deze sportkampen te 
sprei~en over 2 x 5 dagen. 
Specifiek voor Nieuwpoort zijn de sportkampen 'zeilen voor 30+, 1ste graad', 
'toerzeilen 1ste en 2de graad', 'zeilen voorbereiding A-brevet' en 'kajaktrekkings '. 
Het Bloso-centrum Nieuwpoort voert vooral op sporttechnisch niveau renovaties door. 
Om de deelnemers aan de sportkampen de kans te bieden ook buiten de 
vakantieperiodes te zeilen, wordt voor hen in 1996 in 4 Bloso-centra (Sint-Jan-In
Eremo, Sint-Niklaas, Harelbeke en Nieuwpoort) een regelmatigheidscriterium 
georganiseerd: de 'Bloso-optimistenregatta' , voor zeilers van 10 tot 14 jaar. 
Het aantal deelnemers aan de sportklassen steeg spectaculair: 1.306 deelnemers in 1995 
t.o.v. 911 in 1994 of een stijging met 44 %, met als gevolg een verhoging van de 
inkomsten met 1.015.203 fr. (3.833.427 fr. inkomsten in 1995 t.o.v. 2.818.224 fr. in 
1994). 
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Manifestaties 
13/5 
1-12/7 

1-6/7 

Watersportdag Bloso 
Zeilwedstrijd "Nieuwpoortweek" in het kader van 
"Elfdaagse Vlaanderen-Europa" 
Zeilwedstrijd "SPA Regatta" 

Toekomstperspectieven 

80 
600 

300 

De vernieuwde infrastructuur van het centrum Havengeul sinds juli 1995 zal er mede 
voor moeten zorgen dat het bezettingspeil van dit centrum opnieuw het peil bereikt van 
vóór de sluiting. 

14. Oordegem 'Putbosstadion' 

Bezetting 
De bezetting van de sportkampen steeg met 27 deelnemers: 400 in 1995 
(bezettingspercentage: 75,6 %) t.o.v. 373 in 1994 (bezettingspercentage: 82 %). 
De sportkampen in de krokusvakantie werden bij gebrek aan inschrijvingen afgelast. 
De zomersportkampen zijn goed tot zeer goed bezet. 
Het Bloso-centrum 'Putbosstadion' is het enige Bloso-centrum waar 'omnisport en 
computer' op het programma staat. Deze programmatievorm is een goed alternatief voor 
de paasvakantie (40 deelnemers op max. 41). 
Specifiek voor dit centrum zijn de sportkampen 'omnisport en boogschieten' (44 
deelnemers op 44). 
Tevens ging in 1995 voor de 4de maal, met matig succes, in samenwerking met de 
V .A.L. een stage 'atletiek' door voor beloftevolle jon geren (7 deelnemers}. 
Het aantal deelnemers aan de sportklassen steeg lichtjes met 27leerlingen: 260 in 1995 
(9 scholen) t.o.v. 233 in 1994 (8 scholen). 
De sportlessen gaan verder bergafwaarts: nog slechts 5 deelnemers in 1995 t.o.v. 14 
deel-nemers in 1994, wat ook al geen denderend resultaat was. Ondanks pogingen om 
lessenreeksen 'tennis' te propageren, bestaat er in de streek hiervoor totaal geen 
belangstelling. De gemeentelijke sportdiensten hebben deze initiatieven overgenomen. 
In het Bloso-centrum 'Putbosstadion' werden in 1995 de Belgische kampioenschappen 
atletiek en tal van atletiekmeetings (door Vlierzele Sportief en Atletiekclub Lokeren) 
georganiseerd. 

Manifestaties 
4/3 Provinciaal kampioenschap cross 480 
15-16/7 Belgisch kampioenschap atletiek 1.000 
9-10/9 Belgisch kampioenschap atletiek kadetten en scholieren 1.100 
17/4, 1/5,20/5, 5/6, 11/6,21/7,23/7, 12/8, 15/8, 24/8,26/8,27/8,22/10 

25/6,2/9 
Meetings atletiek Vlierzele sportief 
Meetings atletiekclub Lokeren 

Toekomstperspectieven 

3.000 
350 

De organisatie van sportklassen komt niet echt van de grond. Eén van de belangrijkste 
redenen hiervoor is de beperkte ovemachtingscapaciteit (48 personen). Grotere groepen 
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of 2 klassen die samen wensen te komen dienen dus geweigerd te worden. De bouw van 
een bijkomend overnachtingspaviljoen zou hier een oplossing bieden. 
De vervanging van de 20 jaar oude versleten luchtdrukhal is eveneens noodzakelijk. 
Voor de organisatie van grotere competities wordt in 1996 door Bloso 25 miljoen 
voorzien voor de bouw van een tribune (700 personen), administratieve lokalen en 
sanitair. 

15. Oostende 'Spuikom' 

Bezetting 
De globale bezetting van de sportkampen is met 47 deelnemers gestegen: 766 
deelnemers in 1995 (bezettingspercentage: 72 %) t.o.v. 719 deelnemers in 1994 
(bezettingspercentage: 75 %). Het bezettingspercentage voor de sportkampen internaat 
bedraagt 86,9 %, voor de sportkampen externaat 56,7 %. 
De niet-watersportdisciplines 'voetbal' en 'tennis en omnisport' werden georganiseerd 
tijdens de paasvakantie en zijn, gezien de onzekere weersomstandigheden in het . 
voorjaar, een goed alternatief voor dit watersportcentrum. 
Het aantal deelnemers aan de sportlessen blijft aan de lage kant: in het totaa136 deel
nemers in 1995 t.o.v. 38 deelnemers in 1994. Een poging om 'windsurfen 1ste graad' 
weer van de grond te krijgen, mislukte volledig. De plaatselijke V.V.W.-club 
organiseert gelijkaardige cursussen, met goedkopere tarieven dan Bloso. 
De 'bijscholingen zeilen' kenden een betrekkelijk succes met 32 deelnemers. Deze 
bijscholingen werden georganiseerd om de kinderen die op het einde van een 
sportkamp om een of andere reden niet geslaagd zijn in de praktische proeven, de kans 
te bieden toch hun graad te behalen zonder het volledige sportkamp te moeten overdoen. 
Deze 32 deelnemers maken het grootste deel uit van de bezetting van de sportlessen. 
Het aantal deelnemers aan de sportklassen steeg met 52 deelnemers: 444 in 1995 t.o.v. 
392 in 1994. Meer en meer scholen vinden stilaan de weg naar dit centrum, wellicht 
wegens de nieuwe en comfortabele overnachtingschalets aan het 'Sluisplein' (klaar 
sinds juli 1994). 

Toekomstperspectieven 
De nieuwe ovemachtingspaviljoenen vallen blijkbaar in de smaak. 
De afstand die moet afgelegd worden tussen het Sluisplein (slaappaviljoenen) en het 
onthaalcentrum (refter, recreatiezaal, leslokaal) wordt wel als een minpunt ervaren. Het 
zou àangewezen zijn op het terrein van het Sluisplein een polyvalente zaal met refter in 
te planten. 
Er werden reeds contacten gelegd met de stad Oostende om te participeren in het 
bouwenvaneen sporthal. 
Sinds 1989 reeds wordt een opslag- en werkloods gehuurd op enige afstand van het 
centrum. Gezien de grote uitgaven aan huur en grondlasten (600.000 fr/jaar) zou het 
ongetwijfeld voordeliger zijn een loods in eigendom te hebben nabij de burelen. 
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16. St .. Jan .. ln .. Eremo 'Boerekreek' 

Bezetting 
Het aantal deelnemers aan de sportkampen steeg met 15 eenheden: 615 in 1995 
(bezettingspercentage: 99,9 %) t.o.v. 600 in 1994 (bezettingspercentage: 96 %). All~ 
sportkampen waren voor praktisch 100 % volzet. De vraag overstijgt ruimschoots het 
aanbod, ondanks de nogal primitieve ovemachtingsaccommodatie (schuur). 
De bezetting van de sportlessen steeg lichtjes met 10 deelnemers: 143 in 1995 t.o.v. 133 
in 1994. De 12 sportlessen 'ponyrijden' waren goed voor 118 deelnemers, de 4 
sportlessen 'windsurfen lste graad' telden 25 deelnemers, terwijl de sportles 
'jeugdzeilen 1ste graad' bij gebrek aan interesse werd afgelast. 
Het aantal deelnemers aan de sportklassen (plattelandsklassen) daalde met 138 
leerlingen: 959 (28 scholen) in 1995 t.o.v. 1.097 (32 scholen) in 1994. 

Manifestaties 
13/5 

10/6 
14/10 

Watersportdag Bloso 
Vijfdorpenspel Plattelandsklassen 
Triathl on 
Belgische Bond voor Rijwieltoerisme : mountainbike 

Toekomstperspectieven 
Het Bloso-centrum St. Jan blijft een attractief centrum voor de jeugd. 

350 
200 
100 
300 

De aangeboden ovemachtingsaccommodatie en bijhorend sanitair'bieden echter geen 
enkel comfort. De bouw van een ovemachtingspaviljoen is dan ook een noodzaak. 
Dit centrum heeft zijn sporen verdiend zowel op watersportgebied als op gebied van 
ponyrijden. De huidige ponystallen zijn bouwvallig en dienen dan ook dringend 
gerenoveerd. 
De overdekking van de ponypiste dient eveneens te gebeuren. 

17. St-Ni klaas 'De Ster' 

Bezetting 
De bezetting van de sportkampen is met 94 deelnemers of 14 % gestegen: 795 in 1995 
(bezettingspercentage: 70,4 %) t.o.v. 701 in 1994 (bezettingspercentage: 76 %). Het 
Bloso-centrum 'De Ster' biedt een zeer gevarieerd programma aan met 18 verschillende 
sporttakken en combinaties, gaande van omnisport (tennis, rolschaatsen, recreatiesport, 
voetbal en atletiek) tot watersport (zeilen, surfen en kajak). 
Voor de sportkampen internaat werden, zoals in 1994, overnachtingsaccommodaties 
ingehuurd van de stadSt-Niklaas (Heywijck). 
Dit Bloso-centrum is het centrum met het grootste aantal deelnemers aan sportkampen 
in externaat, namelijk 67ldeelnemers, of 29,2% van het totaal aantal deelnemers aan de 
sportkampen externaat voor alle Bloso-centra. 
Het aantal deelnemers aan de sportlessen is lichtjes gestegen: 293 deelnemers in 1995 
t.o.v. 266 deelnemers in 1994. Alle geprogrammeerde sportlessen waren goed bezet, 
behalve 'windsurfen 2de graad' waarvoor geen belangstelling bestond. 
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Het aantal deelnemers aan de sportklassen daalde ongeveer met de helft: 50 deelnemers 
in 1995 (2 scholen) t.o.v. 116 deelnemers in 1994 (3 scholen). De prognoses voor 1996 
zijn echter hoopvol. 

Manifestaties 
25/2 
13/5 
30/5 
24/6 
30/9 
25/11 

Sterwedstrijd rolschaatsen 
Watersportdag Bloso 
Ontdek de Ster : sportdag andersvaliden 
Dag van de Sportclub 
Nationale rolschaatstesten 
Kunstfeest rolschaatsen 

Toekomstperspectieven 
Rekening houdend met de beschikbare accommodatie is de bezetting van de 
sportkampen maximaal. 

123 
433 

1.100 
3.422 

96 
122 

Door een verhoging van het inhuren van het gemeentelijk centrum Heywijck kan de 
bezetting van de intemaatskampen nog opgedreven worden. Dit betekent evenwel een 
vermindering van deelnemers aan sportkampen externaat. 
De inplanting van dit centrum maakt een uitbreiding ervan niet mogelijk. 
In dit centrum dient de nadruk gelegd te worden op renovatie- en aanpassingswerken 
o.m. van het dak. 

18. St-Uiriks-Kapelle 'Domein Ter Wilgen' 

Bezetting 
Het aantal deelnemers aan de sportkampen daalde met 8 eenheden: 223 in 1995 
(bezettingspercentage: 93,3 %) t.o.v. 231 in 1994 (bezettingspercentage: 95 %), toe te 
schrijvenaan de armuiatie van het sportkamp in de herfstvakantie in 1995, bij gebrek 
aan voldoende interesse (18 deelnemers in 1994). 
De organisatie van de sportlessen 'paardrijden' (1ste graad, A-brevet, B-brevet en 
dressuur) kende een lichte terugval: 103 deelnemers in 1995 t.o.v. 133 in 1994. 
Dit centrum onderscheidt zich van de overige Bloso-centra door de organisatie van 
sportkampen en sportlessen 'dressuur' . 
Dit Bloso-centrum is tevens de thuisbasis van de vzw 'Vlaamse Rijkunst Academie', die 
met ~4leerlingen de verblijfsinfrastructuur en de sportaccommodaties gebruikt voor 
zijn activiteiten van de dressuurschooL 

Manifestaties 
26/3 
20/5 
2/10 

Gala avond Vlaamse Rijkunst Academie 
Opendeurdag 
Lippizanerkeuring 

Toekomstperspectieven 

250 
300 

50 

Door de werking van de Rijkunstacademie VZW heeft het centrum een permanente 
bezetting van 11 uur/dag. 
Alle ruiteractiviteiten moeten gebeuren in de enige ruimte die beschikbaar is nl. de 
overdekte manège. 
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In 1995 was de buitenpiste totaal onbruikbaar. De heraanleg van de buitenpiste is een 
absolute noodzaak zowel voor de leerlingen van de dressuurschool als voor de 
deelnemers aan de sportkampen. Het gebruik van de buitenpiste zal de bezetting met de 
helft doen stijgen. 
Het centrum wordt beschouwd als een dressuurcentrum van hoog niveau. Er is een 
wachtlijst voor nieuwe pensionpaarden; deze dienen thans geweigerd te worden bij 
gebrek aan stallen. Het stallen van pensionpaarden is zowel organisatorisch als 
financieel aantrekkelijk: er zijn meer paarden die kunnen bereden worden en de 
eigenaars van de pensionpaarden betalen voor de stalling. Dit betekent dat het inplanten 
van bijkomende stallen dient bekeken i.f.v. een algemeen structuurplan van dit centrum. 

19. Waregem 'Gaverbeek' 

Bezetting 
De bezetting van alle sportkampen was nagenoeg maximaal. Vooral door de stijging 
van het aantal deelnemers aan de sportkampen in half-externaat kon de bezetting in 
1995 worden opgedreven tot 836 deelnemers (bezettingspercentage: 99,6 %), dit is 72 
deelnemers méér dan in 1994 (bezettingspercentage: 91 %). 
De half-externaatskaropen 'ponyrijden' zijn in de streek een echte rage geworden. Vele 
geïnteresseerden dienen te worden geweigerd. 
De sportlessen blijven een succes in het Bloso-centrum 'Gaverbeek'. Kinderen, 
jongeren en volwassenen komen uit Gent, Roeselare, Oudenaarde, Ronse en de regio 
Waregem om wekelijks een uurtje te dj den. Dit resulteerde in 1.558 deelnemers aan de 
sportlessen in 1995, of 295 méér dan in 1994. Deze 1.558 deelnemers zijn goed voor 
maar liefst 52 % van het totaal aantal deelnemers aan de Blosa-sportlessen (3.034 
deelnemers). 
De bezetting van de sportklassen daalde met 88 leerlingen: 165 deelnemers (9 scholen) 
in 1995 t.o.v. 253 deelnemers (13 scholen) in 1994. Scholen zijn blijkbaar minder te 
vinden voor .de organisatie van een specifiek en exclusief ruitersportprogramma V oor 
de niet-paardenliefhebbers onder de leerlingen dient een alternatief sportprogramma te 
worden uitgewerkt 

Manifestaties 
15/1 
12/2 
5/3 
8/3 
14-17/4 
1617 
8-10/9 
16-17/9 
23-24/9 
29/8 
1/10 
8/10 
11/11 
17/12 

Indoor-jumping rijvereniging De Gaverbeek 
Indoor-jumping rijvereniging De Gaverbeek 
Clubkampioenschap jumping 
Interscholencompetitie Stichting Vlaamse Schoolsport 
Internationale jumping 
Dressuurwedstrijd rijvereniging De Gaverbeek 
Internationale Menwedstrijd 
Internationale Dressuur Le Quadrille 
Nationale Military Waregem 
Waregem Koerse 
Jumping rijvereniging De Gaverbeek 
Jumping rijvereniging De Gaverbeek 
Indoor-jumping rijvereniging De Gaverbeek 
Dressuurwedstrijd rijvereniging De Gaverbeek 

265 
283. 
212 
134 
235 
112 
216 
143 
120 
125 
263 
227 
262 
119 
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Toekomstperspectieven 
Door het stijgend succes van de sportkampen en sportlessen dient dringend geïnvesteerd 
te worden in de verblijfsaccommodatie. 
De huidige overnachtings- en verblijfsinfrastructuur is totaal versleten. 
De realisatie van een derde indoorrijbaan dringt zich op gezien steeds meer geïnteres
seerden dienen geweigerd te worden wegens plaatsgebrek. 
Het centrum heeft in de laatste 20 jaar een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling 
van de ruitersport in Waregem en omgeving. Indien het centrum verder zou uitgebouwd 
worden kan het Bloso, zoals voorheen, rekenen op de inbreng van het gemeentebestuur 
voor de aankoop van de gronden. Deze gronden worden dan, in uitbreiding van de 
bestaande erfpachtovereenkomst, gratis ter beschikking gesteld van het Bloso. 

20. Willebroek 'Hazewinkel' 

Bezetting 
De bezetting van de eigen organisaties (sportkampen en sportklassen) is sterk afhanke
lijk van de aanvragen voor organisaties van stages en wedstrijden van binnen- en 
buitenlandse topatleten. 
Het aantal deelnemers aan de sportkampen daalde met 200 eenheden: 508 in 1995 
(bezettingspercentage: 84,5 %) t.o.v. 708 in 1994 (bezettingspercentage: 79 %). 
Wegens de organisatie van talrijke wedstrijden en stages van binnen- en buitenlandse 
topatleten tijdens de zomermaanden werd de maximum bezetting van de sportkampen in 
1995 met 309 plaatsen verminderd t.o.v. 1994. Het bezettingspercentage was in 1995 
weliswaar hoger dan in 1994. 
Specifiek voor het Bloso-centrum Hazewinkel zijn de sportkampen 'waterski' (72 
deelnemers op 72), 'kajakpolo' (9 deelnemers op 12) en de combinatiesportkampen met 
roeien, windsurfen, kajak en jeugdzeilen. 
Het aantal deelnemers aan de sportlessen steeg lichtjes: 68 in 1995 t.o.v.65 in 1994. 
Het aantal deelnemers aan de sportklassen ging lichtjes achteruit: 1.036 in 1995 t.o.v. 
1.208 deelnemers in 1994. 
Als topsportcentrum voor roeien, kano en kajak kende het Bloso-centrum 'Hazewinkel' 
ook in 1995 een druk werkingsjaar: 48 stages van Vlaamse federaties met in het totaal 
434 deelnemers en 1.534.648 fr. aan inkomsten; 33 stages van buitenlandse federaties 
met 
589 atleten en 5.143.155 fr.aan inkomsten; 26 manifestaties met 5.454 deelnemers en 
963. ?65 fr. aan inkomsten; 8 kleinere evenementen. 

Manifestaties 
21-22/1 
5-6-7/5 
13/5 
2-3/6 
14/6 
8/7 
2-3/9 
30/9-1/10 
2-3/12 

Internationale Sledehondenwedstrijd 
Internationale Olympische Kanoregatta 
Watersportdag Bloso 
Internationale Lotto Hazewinkel Roeiregatta 
Triatbion van de Rijkswacht 
Internationale zwemdoortocht en waterpolo-tomooi 
Belgische Kampioenschappen Kano 
Belgische Kampioenschappen Roeien 
Internationale Broekventjestocht 

110 
430 

1.474 
570 
150 
350 
250 
290 

2.000 

100 



Toekomstperspectieven 
Bij de evaluatie van de cijfers dient men ermee rekening te houden dat in dit centrum de 
kosten voor voeding hoger liggen dan in de centra waar men de maaltijden zelf bereidt. 
Nochtans is het uitbesteden van de catering in een seizoensgebonden centrum zoals 
Hazewinkel financieel de meest gunstige oplossing. 
Bij het uitbesteden van de catering is immers de personeelskost van het keuken
personeel inbegrepen. Dit komt niet tot uiting in de cijfervergelijking met andere centra 
vermits daar de personeelsuitgaven niet worden gerekend. 
In Hazewinkel kost de voeding 6,9 miljoen, personeel inbegrepen. Slechts 35% hiervan 
wordt besteed aan aankoop van voedingswaren (2,4 miljoen}. De overige onkosten zijn 
voor personeel, energie en onderhoud. Bovendien zijn hier ongeveer 50% van de maal
tijden voor topsporters die een uitgebreider en aangepaste voeding vereisen. 
Indien we de bezetting van dit centrum willen verhogen, moet tevens het sportaanbod 
bijgestuurd worden. Voor de organisatie van trainingskampen voor kanovaren en roeien 
heeft het centrum Hazewinkel op internationaal vlak een behoorlijke reputatie opge
bouwd. Vooral tijdens de maanden april-mei en juli is de vraag naar verblijfsaccom
modatie voor de organisatie van trainingskampen groter dan het aanbod. 
Willen we echter ook buiten het watersportseizoen de verblijfsaccommodaties benutten, 
dan moet ook de mogelijkheid bestaan om "indoor-accommodatie" aan te bieden. De 
bouw van een sporthal blijft dus aangewezen (dit werd ook reeds vermeld in het jaar
verslag van 1994). 
In een tweede fase dient ook de bouw van extra botenloodsen en van een sporthotel met 
60 bedden overwogen te worden. De huidige slaapgelegenheden voldoen niet aan de 
normen voor topatleten, die toch 50 % van de overnachtingen vertegenwoordigen. 

21. Woumen 'De Rhille' 

Bezetting 
Zoals in 1994 waren de sportkampen in het Bloso-centrum 'De Rhille' voor praktisch 
100% bezet: 915 deelnemers in 1995 t.o.v. 916 deelnemers in 1994. Dit kindvriende
lijke ruitersportcentrum is bij de deelnemers zeer geliefd o.a. door de organisatie van 
specifieke nevenactiviteiten, de 'recreactiva' :creatief-actief bezig zijn (toneel, 
boetseren, schilderen, enz.}. 
Met de bezetting van de sportklassen was het minder goed gesteld: slechts 91 deel
nemers (6 scholen) in 1995 t.o.v. 153 (5 scholen} in 1994. Door de aan gang zijnde 
infrastructuurwerken was het gedurende bepaalde periodes in het voorjaar 1995 niet 
mogelijk over de noodzakelijke rijbanen te beschikken. In onderlinge afspraak met de 
aannemers werd nagegaan om tussendoor toch aan enkele scholen (4) de mogelijkheid 
te bieden hun sportklas in 'De Rhille' te kunnen organiseren. Wegens de onzekerheid 
over de voltooiing van de werken, kon aan de geïnteresseerde scholen na de plannings
vergadering in oktober 1994 niet medegedeeld worden of 'De Rhille' in het najaar 1995 
wel operationeel zou zijn. Hierdoor schreven in het najaar 1995 slechts 2 scholen in. 
Het is duidelijk dat, nu alle infrastructuurwerken voltooid zijn, een afdoend promotie
plan nodig is om potentiële deelnemers voor de sportlessen en vooral de sportklassen 
weer de weg naar 'De Rhille' te tonen. Scholen opteren echter minder en minder voor 
een specifiek en exclusief ruitersportprogramma (cfr. Waregem}. Daarom wordt 
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gedacht aan een specifiek programma voor de sportklassen met ponyrijden 
gecombineerd met recreactiva, een succesformule bij de sportkampen. 

Toekomstperspectieven 
De huidige uitbouw van dit centrum garandeert de mogelijkheid om opnieuw tot een 
optimale bezetting te komen. 
Bij gebrek aan een berging voor hooi en stro werd voor 1996 een opslagplaats gehuurd. 
Dit is een voorlopige oplossing in afwachting van de bouw van een hooischuur (1996-
1997). 

3. PERSONEELSBESTAND 

1. Personeelsleden op permanente basis. 

Eind 1995 telden de 21 Bloso-centra en het onderbaudsatelier Pathoekeweg een 
gezamelijke bezetting van 335 permanente personeelsleden (exclusief 
seizoenpersoneel en jobstudenten). 

Tegenover 1994 betekent dit een vermindering van het permanent personeelsbestand 
met 19. Deze vermindering is toe te schrijven aan natuurlijke afvloeiingen (pensioen en 
overlijden) en ontslagen, waarbij niet in vervanging werd voorzien. Enkel afvloeiend 
hulppersoneel werd vervangen, binnen het contingent van 155 hulppersoneelsleden. 

Vastgesteld wordt dat dit de tweede belangrijke vermindering is sedert 1993. Toen 
daalde het personeelsbestand reeds met 15. Op twee jaar tijd daalde het aantal 
permanente personeelsleden met 34, dit is 10% van het personeelsbestand van de centra 
of bijna twee personeelsleden per centrum. 

2. Seizoenpersoneel. 

In 1995 werden voor alle Bloso-centra samen 747 manmaanden seizoenpersoneel 
voorzien. Dit stemt overeen met 62 1A voltijdse equivalenten, of een stijging van 20 3A 
veltijdse equivalenten tegenover 1994 (498 manmaanden). Deze stijging is toe te 
schrijven aan het sterk verminderde aantal permanente personeelsleden èn de stijging 
van het aantal verlofdagen van 24 naar 35 (nieuw Bloso-statuut). 
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4. FINANCIËLE RESULTATEN 

1. Inkomsten 
De inkomsten van de Bloso-centra omvatten de ontvangsten uit: 
• bijdragen van deelnemers aan eigen organisaties en verblijven: sportkampen, 

sportlessen, sportklassen, schoolsportkampen en blijf-fit verblijven. 
• verblijfs- en gebruiksinkomsten van organisaties door derden (inclusief buitenlandse 

groepen) sportkampen, stages, trainingen, weekends, schoolsportdagen e.a. 
Aangezien voor de meeste schoolsportdagen geen beroep wordt gedaan op eigen 
lesgevers worden de schoolsportdagen ingedeeld in de categorie organisaties door 
derden. 

• het verhuren van sportaccommodaties aan federaties, clubs en individuelen voor 
trainingen, stages, wedstrijden, tornooien, e.a. 

• andere : concessies cafetaria, permanente gebruiksovereenkomsten voor 
watervlakken, telefoon, postkaarten, stortbaden, maaltijden e.a. 

De tarieven van de eigen organisaties (sportkampen en sportlessen) bleven in 1995 
ongewijzigd, uitgezonderd de tarieven voor de Blijf-fit verblijven. De verblijfstadeven 
en de tarieven voor het gebruik van sportinfrastructuur werden vanaf 1 september 1995 
aangepast. De verblijfstarieven werden aangepast aan de evolutie van de index der 
consumptieprijzen (april '95 tegenover april '93) en verhoogd met gemiddeld 4%. Voor 
de gebruikstarjeyen echter werd per centrum de situatie vergeleken met plaatselijke 
gemeentelijke sportcentra. Indien de Bloso-tarieven duidelijk lager lagen werden deze 
opgetrokken tot een vergelijkbaar niveau. 

inkomsten 
1994 1995 Verschil 

Eigen organisaties 111 .352.160 111 .203.712 -148.448 
Organisaties door derden 27.344.817 26.599.688 -745.129 
Verhuur sportinfrastructuur 47.520.525 48.797.603 +1.277.078 
Diverse inkomsten 19.023.068 27.875.252 +8.852.184 
Totale inkomsten 205.240.570 214.476.255 +9.235.685 

In vergelijking met 1994 stegen de totale inkomsten in de Bloso-centra met 9.235.685 
fr. Dit betekent een stijging van 4,5%. 

• De inkomsten uit de eigen organisaties bleven nagenoeg status-quo. 

• De inkomsten uit organisaties door derden lagen in ' 95 ongeveer 2, 7% lager dan het 
jaar ervoor. Door de verbouwingswerken in het Bloso-centrum Hofstade vielen de 
inkomsten van de sportweekends in het centrum praktisch volledig weg. Dit werd 
evenwel gedeeltelijk goed gemaakt door een stijging van de inkomsten van de 
schoolsportdagen. 

• De stijging van de inkomsten van de verhuur van sportinfrastructuur is enerzijds te 
verklaren door de verhoging van de tarieven en anderzijds door het in gebruik nemen 
van de sporthal en klimmuur in het Bloso-centrum Genk. 
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+ De sterke stijging van de diverse inkomsten heeft twee hoofdredenen. 

• In het Bloso-centrum Hofstade werd het tarief voor de parking vanaf 1 januari '95 
verhoogd van 50 fr.per wagen naar 100 fr.overdag en 60 fr. na 16 uur. Deze 
aanpassing zorgde voor een meerinkomst van 2,3 miljoen fr. 

* Door financiële problemen van de cafetaria uitbater in het Bloso-centrum 
Herentais en het daaropvolgend faillissement werden de achterstallen van '93 en 
'94 pas in '95 gestort. Aangezien de nieuwe uitbater de concessiegelden voor '95 
eveneens in '95 stortte liepen de inkomsten van de cafetaria in het Bloso-centrum 
Herentais op tot 3,65 miljoen fr. 

2. De gederfde inkomsten 

Omwille van promotionele en sociale doeleinden derft het Bloso een aantal inkomsten. 
Deze gederfde inkomsten omvatten vooral een pakket kortingen (o.a. schoolsportkaart, 
minder-validen, grote gezinnen, Bloso-personeel, kinderkortingen op gewone 
verblijven, gangmakers), opvang en begeleiding van buitenlandse delegaties i(l het kader 
van internationale culturele akkoorden en de ondersteuning van het topsportbeleid 
waarbij gratis gebruik van de sportaccommodaties wordt verleend aan topatleten alsook 
voor federale en nationale stages, kortingen op verhuur van accommodaties en gratis 
maaltijden. 

De gederfde inkomsten in 1995 bedroegen 23.874.735 fr.wat overeenstemt met het 
bedrag in '94. Voor '94 vertegenwoordigde dit bedrag 11,6% van de totale inkomsten, 
voor '95 komt dit overeen met 11,1% van de totale inkomsten . 

. • 

Verdeling gederfde inkomsten naar soort: 

+ Eigen organisaties (kortingen) 75% 

+ Buitenlandse verblijven/topsport 15% 

+ Verhuur sportaccommodaties (kortingen) 4% 

+ Gratis maaltijden 8% 

3. Uitgaven 
De uitgaven voor de Bloso-centra gebeuren op : 
+ Sectie II Buitendiensten: de kredieten worden besteed voor onderhouds-en 

herstellingswerken, energie-uitgaven en allerlei kosten i.v.m. de algemene werking 
van de centra. 

+ Sectie 111 Vlaams Sportfonds: de kredieten worden in de Bloso-centra besteed voor 
de organisatiekosten van de eigen activiteiten (kampen, sportklassen, ... ) 
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Sectie 11 Buitendiensten 
Deze uitgaven omvatten de volgende artikels : 

• 12.11 Algemene werkingskosten sportcentra 

* verbruiks- en onderhoudsuitgaven: water, energie, onderhoud van lokalen, 
meubilair en machines, onderhoud van voertuigen, onderhoudsprodukten, 
verfraaiing centrum en klein materiaal voor de centra en voor de mobiele ploeg 

* leveren van goederen en diensten: frankering brieven, telefoon, aanschaf werken, 
drukwerken, belastingen, bureaubenodigdheden, kleding, beroepsopleiding en 
benzine. 

Uitgaven 1994: 74.215.191 fr. 
Uitgaven 1995: 71.809.331 fr. 

In '95 werd voor algemene werkingskosten 2.405.860 fr.minder uitgegeven dan in '94. 
De uitgaven voor verwarming daalden met 1,65 miljoen fr., de algemene kosten (kledij, 
verfraaiing, onderhoudscontracten voor lokalen, machines en meubilair, klein materiaal 
en onderhoudsprodukten) daalden eveneens met 1,65 miljoen fr .. de uitgaven voor 
belastingen daalden met 0, 7 miljoen fr. en de administratieve kosten daalden eveneens 
met 0, 7 miljoen fr. De verminderde belastingsuitgaven zijn volledig toe te schrijven aan 
het Bloso-centrum Hofstade. De gemeentetaksen op de parking werden gehalveerd en 
de milieubelasting voor waterverbruik werd niet betaald aangezien hiervoor bezwaar 
werd ingediend. 
Daarentegen stegen de electriciteitsuitgaven met 1,4 miljoen fr. en de kosten voor het 
wagenpark, inclusief de uitgaven voor de benzinekaarten, met 0,9 miljoen fr. 

Het toegekend budget voor algemene werkingskosten bedroeg initieel 65 miljoen fr. 
Aangezien dit meer dan 9 miljoen minder was dan de reële uitgaven in '94 werd op de 
Raad van Bestuur van 29.11.95 beslist dit bedrag te verhogen met 8 miljoen fr. 

• 12.13 Huur onroerende goederen 

Inhuringen onroerende goederen zoals bergloodsen, botenloodsen, erfpachten, Flanders
Expo t.v.v. de V.A.L. 

Uitgaven voor 1994: 
Uitgaven voor 1995: 

8.109.996 fr. 
8.257.106 fr. 

De meeruitgaven t.o.v. '94 van 147.110 fr.zijn hoofdzakelijk indexaanpassingen. 

• 12.14 Lopende uitgaven voor sportinstallaties 

* contractuele onderbaudsuitgaven: antivuilmatten, afval- en opslagcontainers, 
onderhoudscontracten technische installaties, herstel- en onderhoudswerken door 
een firma of door de mobiele ploeg van toestellen en machines en herstellingen 
watersportmateriaaL 
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* aankoop niet-duurzame goederen, niet-duurzaam sportmateriaal en 
keukenmateriaaL 

Uitgaven voor 1994: 
Uitgaven voor 1995: 

31.657.556 fr. 
21.160.212 fr. 

Tot 1994 werden op dit budget ook uitgaven gedaan voor onderhoudswerken met 
infrastructureel karakter. Vanaf 1995 gebeurden deze uitgaven op artikel12.16 sectie II, 
renovatiewerken. Dientengevolge werd het budget voor lopende uitgaven en 
sportinstallaties met 11,3 miljoen fr. verminderd. 

Deze kredieten waren weliswaar ontoereikend voor alle herstellingen van toestellen en 
machines. Op de Raad van Bestuur van 29.11.95 werd dan ook beslist de kredieten van 
dit artikel op te trekken van 20,7 miljoenfr.tot 21,2 miljoen fr. 

+ 12.16 Renovatiewerken 

Uitgaven voor 1994: 
Uitgaven voor 1995: 

15.982.236 fr. 
11.498.759 fr. 

In '95 werden op dit artikel voor 4.483.477 fr.minder uitgaven gedaan dan in '94. Het 
toegekend krediet voor renovatiewerken voor '95 bedroeg 9,5 miljoen fr. Met dit krediet 
moesten zowel de renovatiewerken als alle andere infrastructurele herstel- en 
onderhoudswerken gebeuren. In '94 werd in totaal hiervoor op de begroting 24,6 
miljoenfr.voorzien (8,6 miljoenfr.voor herstel- en onderhoudswerken op art 12.14 
sectie II en 16 miljoenfr.voor renovatiewerken op art. 12.16 sectie 11). Tegenover '95 
betekent dit een globale vermindering van 15,1 miljoen fr. of 60,6%. In deze 
omstandigheden kon slechts gevolg gegeven worden aan de meest dringende projecten. 
Op de Raad van Bestuur van 29.11.95 werd dan ook beslist voor renovatiewerken 
2 miljoenfr.extra te voorzien. 

+ 7 4.11 Materiaal uitrusting centra 

Investeringen duurzame goederen : machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen 
voor de centra en de mobiele ploeg. 

Uitgaven voor 1994: 
Uitgaven voor 1995: 

17.652.705 fr. 
9.678.353 fr. 

De uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen zijn in '95 tegenover '94 gedaald 
met 7.974.352 fr. of 45%. Initieel was er op de begroting '95 14 miljoen fr. voorzien. 
Op de Raad van Bestuur van 29.11.95 werden deze kredieten verminderd met 4,3· 
miljoen fr. om enigszins de verhoging van de kredieten voor de artikels 12.11 sectie 11: 
algemene werkingskosten, 12.14 sectie II: lopende uitgaven sportinstallaties en 12.16 
sectie II: renovatiewerken, te compenseren. 
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Zodoende moesten enkele aankoopdossiers, waaronder meubels voor het centrum 
Woumen (±1 miljoen fr.), fotofinish en timingsyteem voor het centrum Hazewinkel 
(±0, 7 miljoen fr.) en traktor voor het centrum Herentais (±0,8 miljoen fr.) uitgesteld 
worden tot '96. 

• 74.15 Aankopen duurzaam watersportmateriaal 

Uitgaven voor 1994: 
Uitgaven voor 1995: 

4.597.213 fr. 
3.295.881 fr. 

Naar analogie met artikel 74.11 sectie 11, werd ook dit artikel met 1,2 miljoen fr. 
verminderd bij de begratingswijziging van 29.11.95. 

De uitgaven in '95 zijn 1.301.332 fr.lager dan in '94. Voor de aankoop van duurzaam 
watersportmateriaal werd trouwens, naar analogie met artikel 7 4.11 aankoop duurzame 
goederen, op de Raad van Bestuur van 29.11.95 beslist de toegekende kredieten te 
verminderen van 4,5 miljoen fr. naar 3,3 miljoen fr. 

De totale uitgaven op sectie II voor 1995 bedroegen: 125.699.642 fr.tegenover 
152.214.897 fr. in 1994. Dit is een verlaging van 26.515.255 fr. of 17,4%. 

Sectie 111 Vlaams Sportfonds 
Deze uitgaven omvatten volgende artikels: 

• 12.44 Lesgevers eigen organisaties 

De vergoedingen lesgevers eigen organisaties omvatten de werkvergoedingen, RSZ -
bijdragen, de verplaatsingskosten en de vakantiegelden. 

De tarieven van de lesgeversvergoedingen bleven in 1995 ongewijzigd, de 
kilometervergoedigen werden evenwel vanaf 1 januari '95 verhoogd van 5 fr.per km 
naar 7,6 fr.per km. 

Uitgaven voor 1994: 
Uitgaven voor 1995: 

• 12.46 Werkingskosten eigen organisaties 

38.500.000 fr. 
38.606.582 fr. 

Werkingskosten sportcentra: voeding eigen keuken, voeding traiteurs, inhuringen 
vervoer-gebouwen-materiaal-watervlak -video/tv-frisdrankautomaat, uitgaven voor was, 
aankoop sporttechnische documenten, apotheek, benzine voor boten, verzorging en 
voeding paarden. 

Uitgaven voor 1994: 
Uitgaven voor 1995: 

66.346.910 fr. 
60.515.098 fr. 

De uitgaven voor ' 95 liggen 5.831.812 fr. of 8,8% lager dan in ' 94. 

107 



Het oorspronkelijk krediet bedroeg 61,2 miljoenfr.maar werd op de Raad van Bestuur 
van 29.11.95 verminderd met 0,3 miljoenfr.Wegens de beperkte kredieten werd beslist 
geen promotiemateriaal voor de sportkampen (cfr. T-shirts in '93 en petten in '94) aan 
te kopen en uitgaven voor een folder voor elk Bloso-centrum uit te stellen tot '96. 
De totale uitgaven op sectie 111 voor 1995 bedroegen 100.677.160 fr. t.o.v. 106.715.329 
fr. in 1994. Dit is een verlaging van 6.038.169 fr. 

4. Overzicht inkomsten-uitgaven 

Ove~ieht inkomsten-uitgaven1994-1995 
1994 1995 verschil 

Inkomsten 205.240.570 214.476.255 +9.235.685 
Uitgaven 258.923.138 226.376.802 -32.546.336 
Verschil -53.682.568 -11.900.547 + 41 .782.021 

Het financieel resultaat van de Bloso-centra verbeterde in '95 tegenover het jaar ervoor 
met maar liefst 41,8 miljoen fr. Dit is voor bijna één vierde te wijten aan een stijging 
van de inkomsten en voor iets meer dan drie vierden aan de beheersing van de uitgaven. 
De stijging van de inkomsten is niet zozeer het resultaat van meer organisaties of 
deelnemers maar eerder van tariefaanpassingen (verblijfstarieven, gebruikstarleven 
sportinfrastructuur en parkinggeld in Hofstade). 

Door het beperken van de toegekende kredieten op de begroting '95 drong zich een 
verdere beperking van de uitgaven op. Bepaalde aankopen en herstellingen moesten 
hierdoor evenwel noodgedwongen uitgesteld worden tot '96. Dit resultaat in 1995 is dan 
ook eerder uitzonderlijk te noemen en kan niet zonder meer beschouwd worden als een 
trend voor de komende jaren, tenminste als alle 21 centra verder geëxploiteerd worden. 

Zoals gebruikelijk werd bij de exploitatiegegevens geen rekening gehouden met de 
uitgaven voor personeel, evenmin als met de investeringen voor infrastructuur. 
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5. GLOBAAL OVERZICHT 1991-1995 
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Bovenstaande grafiek geeft het verloop weer van 1991 tot 1995 van enerzijds de 
uitgaven, de inkomsten en het saldo van de Bloso-centra en anderzijds het aantal 
deelnemers aan de eigen organisaties. 

inkomsten 

saldo 

deelnemers 

Zoals in hetjaarverslag ' 94 werden enkel de centra die nu nog geëxploiteerd worden 
opgenomen in de grafiek. Dit om een adekwate vergelijking over de laatste vijf jaar 
mogelijk te maken (dus zonder alle inmiddels afgestoten centra). Als referentie werd 
enkel het aantal deelnemers aan de eigen organisaties (sportkampen, sportklassen, 
sportlessen en blijf -fit verblijven) weerhouden. 
De inkomsten vertonen een steeds stijgend verloop, alhoewel het laatste jaar de stijging 
beperkt bleef tot 4,5%. De uitgaven die normaliter een stijgend verloop kennen, daalden 
voor de eerste maal in '95. 
Bij de uitgaven zijn naast de personeelskosten en de investeringen, ook de 
renovatiekosten, de terugbetalingen en de uitgaven voor de mobiele ploeg niet 
inbegrepen, m.a.w. er wordt alleen rekening gehouden met de echte werkingskosten, in 
de e~ge zin van het woord. 

Het aldus verkregen positief saldo(= 2,2 miljoen fr.) maakt duidelijk dat de inkomsten 
van de centra in '95 in principe zouden volstaan hebben om de werkingskosten te 
financieren. 

In vergelijking met 1991 is het aantal deelnemers aan de eigen organisaties met ruwweg 
1.000 deelnemers gestegen. In '95 was dit aantal praktisch even hoog als het jaar 
daarvoor (een vermindering van slechts 0,6%). De capaciteit van de eigen organisaties 
bereikt bij de meeste centra nagenoeg een saturatiepunt Enkel in de centra met 
vernieuwde infrastructuur, in casu Hofstade en Woumen, kan de capaciteit nog 
uitgebreid worden. 
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Wel moet er naar gestreefd worden de bezettingsgraad nog op te voeren. Wat de 
sportkampen (bezettingsgraad 81%) betreft zou kunnen geopteerd worden zich enkel te 
richten op populaire sporttakken. Dit zou uiteraard de diversiteit van het huidig aanbod 
schaden. Deze optiek kadert anderzijds niet in de democratiseringsopdracht van de 
Bloso-centra. Ook de deelname aan de sportklassen kan nog opgevoerd worden mits 
betere promotie door de organiserende verenigingen van de onderwijsnetten. 

In vergelijking met '94 is in '95, ondanks de sterke daling van de financiële middelen, 
de capaciteit en het aantal deelnemers aan de eigen organisaties ongeveer gelijk 
gebleven. Met minder geld werd dus evenveel gerealiseerd als het jaar voordien. 

Uiteraard moet men ook oog hebben voor de kwaliteit van de geleverde diensten. Deze 
kan pas gehandhaafd blijven indien ook zowellogistieke als infrastructurele factoren in 
gunstige zin kunnen evolueren. 

Voor de komende jaren moet er in de eerste plaats naar gestreefd worden om de 
kwaliteit van de organisaties te verbeteren. 

6. BELEID M.B.T. DE BLOSO~CENTRA 

• Met het oog op een grondig debat over de toekomst van de Bloso-centra werd, op 
vraag van de Raad van Bestuur van 17 mei 1995, op 26 juli 1995 aan de leden een 
gedetailleerd en geactualiseerd dokument bezorgd (exploitatiejaar '90-'94). 

• In de Raad van Bestuur van 20 december 1995 werden de beleidsprincipes m.b.t. de 
Bloso-centra goedgekeurd. De opdracht van de Bloso-centra omvat: 

* Kaderopleidingen: dit betekent dat de centra maximaal ter beschikking moeten 
gesteld worden voor de opleidingscursussen, georganiseerd door de Vlaamse 
TrainersschooL Dit geldt eveneens voor de cursussen voor het begeleidingskader 
Gury, scheidsrechter, bestuurskader e.a.) georganiseerd door erkende 
sportfederaties. 

* Training en stage: als ondersteuning van de initiatieven van de erkende 
sportfederaties dienen de centra ter beschikking te staan voor de voorbereiding 
van topatleten en beloftevolle jongeren, evenals mogelijkheden voor stages van 
buitenlandse topatleten. 

* Grote organisaties: het is aangewezen dat de centra maximaal kunnen gebruikt 
worden voor topsportevenementen en -competities. 

* Sportpromotie: in het kader van de sportpromotionele opdracht van het Bloso zijn 
de Bloso-centra een belangrijk instrument. 
De organisatie van sportkampen en sportklassen hebben niet alleen een sterk 
sensibiliserende invloed maar bieden tevens de kans deze centra ook efficiënter te 
exploiteren. 
Voor schoolsportdagen en sportpromotieactiviteiten in het kader van sport
promotiecampagnes is het gebruik van deze centra vanzelfsprekend. 
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In de toekomst dient nagegaan in hoeverre de Bloso-centra (kunnen) voldoen aan de 
volgende criteria: 

• geschikt voor opleidingen van trainers en begeleidingskaders 
• geschikt voor de organisatie van trainingen en stages voor topatleten en beloftevolle 

jongeren 
• geschikt voor topsportevenementen, schoolsportdagen en allerhande 

sportpromotieactiviteiten en evenementen 
• een duidelijke bovenlokale functie 
• per provincie één centrum waarin ook de provinciale inspectie- en uitleendienst 

gehuisvest zijn 
• een evenwichtige regionale spreiding van de centra over de verschillende provincies, 

met minimum 1 groot polyvalent centrum per provincie en enkele gespecialiseerde 
centra volgens de noden 

• de evolutie van de bezettings- en exploitatiecijfers evenals de investeringen 
gedurende de voorbije jaren, alsook de toekomstige investeringen. 
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VIII. JACHTHAVENS 

1. ALGEMENE PROBLEMATIEK 

De problematiek van de jachthavens werd besproken op volgende bijeenkomsten van de 
Raad van Bestuur en van de gemengde commissie jachthavens (Raad van Bestuur 
Bloso-administratie): 

• Gemengde commissie van 18/1195 
• Gemengde commissie van 8/2/95 
+ R.v.B. van 15/2/95, document 263, notulen 40 
+ R.v.B. van 2116/95, document 283, notulen 44 
• R.v.B. van 29/9/95, document 296, notulen 47 

Naar aanleiding van de besprekingen i.v.m. het gebruik van het Dispatching Centrum 
stelde de Raad van Bestuur van 29/9/95 vast dat het dossier inzake de problematiek van 
de jachthavens was vastgelopen. De Raad van Bestuur gaf voorzitter J. VanGeet de 
opdracht om het dossier weer vlot te krijgen. 

1. Blankenberge 

Ligplaatsen 
Op de vergadering van de gemengde commissie jachthavens van 18/1195 werden de 
antwoorden van de Blankenbergse clubs op de vragen van hetBlosovan 16/12/94 (zie 
jaarverslag 1994) besproken. De gemengde commissie besloot de clubs uit te nodigen 
op de vergadering van 8/2/95. 
Op de agenda stond : 
+ De gebruiksovereenkomst 1995 
+ De verdeling van de 30 Bloso-ligplaatsen 
+ De betaling van de achterstallige liggelden 
+ De overeenkomst vanaf 1996. 

Alle uitgenodigde clubs waren aanwezig; zij werden bijgestaan door Mr. Verbaanderd. 

De clubs verklaarden zich over het algemeen akkoord met de inhoud van de 
gebruiksovereenkomst 1995, mits er enkele verfijningen aangebracht zouden worden. 
De gebruiksovereenkomst werd in die zin aangepast. 
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Wat betreft de verdeling van de 30 Bloso-ligplaatsen werd afgesproken dat deze 
verdeling en de eventuele meer rationele verdeling van de andere ligplaatsen in de 
jachthaven aan het Havenoverlegkomitee zou overgelaten worden. De besprekingen 
binnen HAVOKOM zouden wel plaats hebben in aanwezigheid van het Bloso. 

Op een vergadering van 19/4/95 van HAVOKOM (in aanwezigheid van het Bloso) werd 
de volledige verdeling van de ligplaatsen uitgewerkt. Tevens werd afgesproken dat de 
vergadering tegen 115/95, zowel in de oude als in de nieuwe jachthaven, het precieze 
aantal beschikbare ligplaatsen aan het Bloso zou worden medegedeeld. 
Het voorstel van verdeling werd op 22/5/95 aan het Bloso meegedeeld. De definitieve 
verdeling van de steigers en de ligplaatsen werd pas op 1111195 aan het Bloso 
voorgelegd. 
Deze verdeling ziet er als volgt uit: 

Oude jaçh~haven 
Steigers Club Ligplaatsen 
A, B, Gen D VONA 51 
E VNZ 37 
F, Gen H Scarphout 89 

177 

Nleuwe jachthaven 
Steigers Club Ligplaatsen 
1, 2A VNZ 79 
2B tot 6 Scarphout 148 
7 VVHV 19 
8 VONA 18 
9 tot 15 VVW-Biankenberge 182 

446 

Totaal p~r club 
VNZ 116 
Scarphout 237 
VVHV 19 
VONA 69 
VVW-Biankenberge 182 

623 

Op 9/11195 werd de laatste achterstallige ligplaatsvergoeding door de V.O.N.A. betaald. 
Ook de V.V.H.V. telde onder haar leden in de jachthaven van Blankenberge geen 
wanbetalers meer. 
De V.N.Z. telde nog 1 wanbetaler, de Scarphout Yacht Club nog 10 en de V.V.W.
Blankenberge nog 2. Deze achterstallen vertegenwoordigden een bedrag van in totaal 
120.300 fr. 

Op 19/12/95 werd aan alle Blankenbergse clubs de gebruiksovereenkomst 1995 
opgestuurd. 
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Parkings 

De parkings Landtong en het Bevrijdingsplein werden vroeger jaarlijks in concessie 
gegeven. Eind 1994 werd een offertewedstrijd gehouden om vanaf 111195 deze parkings 
voor 3 jaar in concessie te geven. 
De parking Bevrijdingsplein werd voor 3 jaar toegewezen aan de V.V.W.-Blankenberge 
tegen eenjaarlijkse concessievergoeding van 135.000 fr. (dit is 10.000 fr.meer dan in 
1994). 
De parking Landtong werd voor 3 jaar toegewezen aan de B.V.B.A. Debacker G. tegen 
een jaarlijkse concessievergoeding van 1.400.000 fr. (dit is 400.000 fr. meer dan in 
1994). In 1991 (vóór de oprichting van de pararegionale Bloso) bedroeg de jaarlijkse 
concessievergoeding amper 200.000 fr. 

De Raad van Bestuur van 18/5/94 verleende een gunstig advies voor het toekennen van 
een erfpachtrecht van 30 jaar door de Vlaamse Gemeenschap aan de Scarphout Y acht 
Club Blankenberge voor de bouw van een nautisch centrum op de parking Landtong. 
De bouw van dit nautisch centrum werd begin '95 voltooid. Zoals voorzien in de 
overeenkomst met de B.V.B.A. Debacker zou de concessievergoeding verminderd 
worden in functie van het aantal parkeerplaatsen dat door de bouw van het nautisch 
centrum verloren zou gaan. De Scarphout Y acht Club Blankenberge dient voor de 
erfpacht een jaarlijks geïndexeerd bedrag van 120.000 fr. betalen. 
De B.V.B.A. Debacker en de Scarphout Yacht Club Blankenberge deelden in onderling 
akkoord het Bloso op 15/12/95 mede dat er 45 parkeerplaatsen minder zijn. 
De concessievergoeding van de B.V.B.A. Debacker wordt hierdoor tot 1.210.241 fr.per 
jaar verminderd. 

2. Brugge Flandria. 

Op de vergadering van de gemengde commissie jachthavens van 18/1/95 werd het 
antwoord van de V.V.W.-Brugge Flandria op de vragen van hetBlosovan 16/12/94 
besproken. De gemengde commissie besloot de club uit te nodigen op de vergadering 
van 8/2/95. 
Op de agenda stond : · 
• De gebruiksovereenkomst 1995 
• De betaling van de achterstallige liggelden 
• De overeenkomst vanaf 1996. 

De club verklaarde zich akkoord met de gebruiksovereenkomst 1995 en een 
overeenkomst vanaf 1996. Zij was ook bereid alle medewerking te verlenen om de 
leden aan te zetten tot betaling van de achterstallen. 

114 



Aanvankelijk bleek de club slechts bereid om 35 van de 60 ligplaatsen in gebruik te 
willen nemen. Anderzijds bleek zij fel gekant tegen het voornemen van het Bloso om in 
dat geval de resterende ligplaatsen aan een andere club toe te kennen. Na een 
vergadering met haar bestuur bleek zij uiteindelijk bereid te willen tekenen voor 50 
ligplaatsen (waar zij er nu 43 bezet). 
Op 5/7/95 echter liet de jachtclub het Bloso weten dat de raad van bestuur van de club 
van oordeel was dat de club de achterstallen van de leden zelf niet kon betalen en dat het 
voor de club tevens statutair onmogelijk was om de ligplaatsvergoedingen zelf bij de 
leden te innen. De club stelde ook dat het M.B. van 1112/92 niet op de jachthaven van 
Brugge van toepassing is. 
Het Bloso antwoordde dat de gebruiksovereenkomst niet voorziet dat de club de 
ligplaatsvergoedingen zelf bij haar leden moet innen, maar wel dat de club een vaste 
vergoeding per ligplaats betaalt waarna zij de ligplaatsen vrij kan beheren en 
exploiteren. 

De gebruiksovereenkomst voor 1995 werd niet opgestuurd omdat er voor '94 nog 6 
wanbetalers blijven. Verwacht mag worden dat de toepasselijkheid van het M.B. van 
1/12/92 op de jachthaven van Brugge voor de rechtbank aangevochten zal worden. 

3. Nieuwpoort 

Ligplaatsen 

Vanwege de Nieuwpoortse clubs kwam geen rechtstreeks antwoord op de door het 
Blosovoorgelegde vragen. Zij werden bijgevolg ook niet uitgenodigd voor de 
vergadering met de gemengde commissie van 8/2/95. 
Op deze vergadering was de directeur van de V.V.W.-Nieuwpoort, Dhr. S. Desloovere 
wel aanwezig maar als afgevaardigde van de federatie V.V.W. die m.b.t. de ligplaatsen 
in Blankenberge aangeschreven was. 

Pas op 13/2/95 kwam een antwoord van de V.V.W.-Nieuwpoort op de vragen van het 
Bloso. De V.V.W.-Nieuwpoort deelde mee principieel niet geïnteresseerd te zijn in een 
gebruiksovereenkomst voor één jaar maar eventueel wel als dat een overgang zou zijn 
tot een overeenkomst voor langere termijn. 
Zij dl:ukte de wens uit om tot onderhandelingen te kunnen komen. 
Op 6/3/95 stuurde de W.S.K.Lum. een identiek schrijven 

In uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 21/6/95 stuurde het Bloso 
op 2/10/95 de drie Nieuwpoortse clubs een aangetekend schrijven waarbij ze verzocht 
werden de lijst van leden-ligplaatsgebruikers voor 1994 (voor de K.Y.C.N. ook die voor 
'93) aan het Bloso te bezorgen. 
Enkel de K.Y.C.N. antwoordde op 13/10/95 op deze aanmaning; de K.Y.C.N. weigerde 
de lijsten door te sturen en beriep zich daarvoor plots op de wet van 8/12/92 op de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het Bloso heeft deze argumentatie 
weerlegd op 13/11/95. 
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Het Dispatching Centrum 

Enkel de V.V.W.-Nieuwpoort bleek geïnteresseerd te zijn in een overeenkomst voor het 
Dispatching Centrum in zijn geheel. 
In aanwezigheid van de architect van hetBlosoen van de V.V.W.-Nieuwpoort werd dan 
ook een plaatsbeschrijving opgemaakt op 25/1/95 en 1/2/95. 

Over de inhoud van de gebruiksovereenkomst 1995 werd met de V.V.W.-Nieuwpoort 
verder onderhandeld. Een aantal problemen werd daarbij opgelost, zoals het 
onderhoudscontract met Fläk.t Service (door het Bloso op 28/2/95 opgezegd vanaf 
1/6/95) en de verzekering. 
De gebruiksovereenkomst werd, om de V.V.W.- Nieuwpoort terwille te zijn, in die zin 
aangepast. De aanpassingen van de gebruiksovereenkomst 1995 werden aan de leden 
van de gemengde commissie voorgelegd en schriftelijk door hen goedgekeurd, met de 
bedoeling de gebruiksovereenkomst 1995 tegen 115/95 te laten ondertekenen. 

Gelet op de start van het vaarseizoen op 1/4/95 werd ten behoeve van de V.V.W.
Nieuwpoort al een gebruiksovereenkomst voor de maand april opgesteld voor het 
gebruik van het sanitair blok van het Dispatching Centrum. 

De gebruiksovereenkomst 1995 voor het Dispatching Centrum werd eind april aan de 
V.V.W.-Nieuwpoort ter ondertekening voorgelegd. Op 15/6/95liet de V.V.W.
Nieuwpoort echter weten opnieuw een aantal aanpassingen aan de overeenkomst te 
willen aanbrengen én ook niet langer geïnteresseerd te zijn in het gebruik van het 
gebouw in zijn geheel. Het Bloso antwoordde hierop deze houding te betreuren en 
drong alsnog aan op de ondertekening van de overeenkomst. 

Met een kabinetsnota van 2717/95 verzocht minister L. Martens de Raad van Bestuur 
om een nieuwe bestemming te overwegen voor het Dispatching Centrum. Hij vertolkte 
de interesse in het gebouw vanwege de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van 
Europese programmatie in de regio. 
Deze voorstellen werden besproken op de Raad van Bestuur van 29/9/95. De Raad van 
Bestuur stelde vast dat het dossier inzake het Dispatching Centrum eens te meer 
volledig was vastgelopen en gaf voorzitter J. VanGeet de opdracht om het dossier 
inzake de jachthavens weer vlot te krijgen. 

Begin november '95 stelde het Bloso vast dat het Dispatching Centrum feitelijk reeds in 
gebruik was genomen. Op 31110/95 vond de installatievergadering plaats van het 
Managements-en Toeziehtscomité van het doelstelling Sb-programma Westhoek en van 
het Managementscomité voor het communautair Initiatief Pesca ter ondersteuning van 
de Zeevisserij. 
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Op 15/12/95 werd een voorstel van overeenkomst voor de huur van het Dispatching 
Centrum tegen een maandelijkse vergoeding van 26.126 fr.naar het Managements
comité opgestuurd. Tegelijk werd de overeenkomst met de V.V.W.-Nieuwpoort voor 
het gebruik van het sanitair blok - die stilzwijgend verlengd was - aan de nieuwe situatie 
aangepast en naar de V.V.W.-Nieuwpoort opgestuurd. Beide overeenkomsten zouden 
aanvangen op 1/11195 en een duurtijd van 2 maanden hebben. Het was de bedoeling dat 
vanaf 1/1196 de Vlaamse Gemeenschap opnieuw het beheer van het gebouw zou 
waarnemen. Na 2 maanden zou de overeenkomst van maand tot maand stilzwijgend 
verlengd werden (indien de overname niet zou gebeurd zijn) behoudens opzeg door een 
der partijen 8 dagen voor de vervaldag. 
Deze ontwerpen dienden eind december opnieuw aangepast te worden met betrekking 
tot de betaling van de facturen voor de nutsvoorzieningen. 
De gewijzigde voorstellen van overeenkomst werden begin 1996 opgestuurd. 

4. Oostende 

Vanwege de R.Y.C.O. en de N.S.Y.C. werd geen rechtstreeks antwoord ontvangen op 
de vragen van het Bloso. 
In hun brief van 30/1195 verwezen de beide Oostendse clubs wel naar de brief van Mr. 
Verbaanderd van 19/1/95. 
Zij werden bijgevolg niet uitgenodigd voor een gesprek. 

In uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 21/6/95 stuurde het Bloso 
op 2/10/95 de R.Y.C.O. een aangetekend schrijven waarbij deze verzocht werd de lijst 
van leden-ligplaatsgebruikers voor 1994 aan het Bloso te bezorgen. 
De R.Y.C.O. antwoordde op 28/10/95 dat dit onmogelijk was gelet op de wet van 
8/12/95 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; dit werd door het Bloso 
weerlegd (cfr. brief K.Y.C.N.}. 

5. Zeebrugge 

Vanwege de R.B.S.C. werd geen rechtstreeks antwoord ontvangen op de vragen van het 
Bloso; de R.B.S.C. werd dan ook nog niet uitgenodigd voor een gesprek. 

In uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 21/6/95 stuurde het Bloso 
op 2/10/95 de R.B.S.C. een aangetekend schrijven waarbij deze verzocht werd de lijst 
van leden-ligplaatsgebruikers voor 1994 aan het Bloso te bezorgen. 
Ook de R.B.S.C. antwoordde op 27/10/95 dat de wet op de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer hen niet toeliet de ledenlijsten aan het Bloso door te sturen. 
Dit werd door hetBlosoweerlegd (cfr. brief K.Y.C.N.). 
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6. lnvorderingsprocedure via het Ministerie van Financiën 

Op een vergadering met Voorzitter Diegenant werd beslist om voor de invordering van 
de achterstallige ligplaatsvergoedingen, krachtens de wet van 18/12/1986 en het decreet 
van 23/12/1986, een beroep te doen op de ambtenaren van de administratie van de 
B.T.W., registratie en domeinen. 
Deze invorderingsprocedure werd begin 1995 opgestart. 
In afspraak met adjunct-auditeur A. Jacobs van de Centrale Administratie van de 
B.T.W., registratie en domeinen werd de selectie beperkt tot schuldenaars die in het 
Vlaamse landsgedeelte wonen en tot een viertal dossiers per ontvangstkantoor. 

Na de selectie van een aantal wanbetalers werden 23 dossiers op 28/3/95 naar de 
bevoegde plaatselijke ontvangkantoren verstuurd. Op 19/6/95 werden daar nog acht 
dossiers aan toegevoegd. 
In totaal zijn hierin 211igplaatsvergoedingen 1992 en 10 ligplaatsvergoedingen 1994 
begrepen. 

Aantal dossi~rs per club 
K.Y.C.N. 
V.V.W.-Nieuwpoort 
R.Y.C.O. 
V.V.W. -Brugge 
V.N.Z. 
W.S.K.Lum. 
Scarphout Vacht Club Blankenberge 
V.O.N.A. 
V.V.W.- Blankenberge 
V. V.H. V. 
Totaal 

10 
5 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

31 

In 7 van deze 31 dossiers heeft de betrokkene betaald; 6 keer gebeurde dit door toedoen 
van het ontvangkantoor. 

In drie dossiers hebben de betrokkenen een beroep gedaan op Mr. Verbaanderd die de 
heffing van de ligplaatsvergoeding door het Bloso op juridische gronden aanvecht. 
Een gerechtelijke procedure mag verwacht worden wanneer de plaatselijke ontvanger 
uiteindelijk een dwangbevel zal betekend hebben aan de schuldenaar. 

Op 31112/95 diende er voor de ligplaatsvergoedingen 91-94 nog ruim 26 miljoen geïnd 
te worden. 
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2. AANTAL LIGPLAATSEN 

A~ntal ligplaats~n 1995 
Jachthaven Naam van de club Aantal 

Blankenberge Scarphout Yachting Club 
Vrije Noordzeezeilers 
V.V.W.-Biankenberge 
V.O.N.A. 
Bloso-steigers: V.V.H.V. 

Totaal 
Nieuwpoort Kon. Yacht Club Nieuwpoort* 

Watersportkring Luchtmacht* 
V. V. W. -Nieuwpoort* 
V. V.H. V. 
Bloso-steigers 

Totaal 
Oostende Royal Yacht Club Oostende* 

V.V.H.V. (aan de R.Y.C.O.-steigers) 
North Sea Vacht Club** 

Totaal 
Zeebrugge Royal Belgian Sailing Club* 
Brugge V.V.W.-Fiandria** 
Algemeen totaal 
* Het aantal ligplaatsen werd geraamd op bas1s van het aantal ligplaatsen 1n 1 993 aangezien er 

voor 1994 en 1995 geen ledenlijsten beschikbaar waren. 

** Het aantalligplaatsen werd geraamd op basis van het aantal ligplaatsen in 1994 aangezien er 
voor 1995 geen ledenlijsten beschikbaar waren. 

3. FINANCIËLE RESULTATEN 

1. Inkomsten 
De inkomsten omvatten de liggelden, de opbrengsten van de electriciteitskasten, 
verhuringen en diversen. 

INKOMSTEN JACHTHAVENS 1995 
Liggelden jachthavens 2.340.710 
Jachthaven Blankenberge (electriciteitskasten en verhuur parkings) 1.801 .080 
Jachthaven Nieuwpoort (verhuringen) 95.680 
Diverse ontvangsten (vnl. terugbetaling facturen Disp. Centrum) 321.305 
Totaal 4.588.775 

De totale inkomsten voor de jachthavens bedroegen in 1995 amper 4.588.775 fr. terwijl 
er in de begroting '95 voor 29,8 miljoen inkomsten voorzien waren. 
De volgende elementen kunnen dit verschil verklaren : 

+ Wegens aan gang zijnde besprekingen met de Blankenbergse clubs en de V.V.W.
Flandria Brugge voor het sluiten van de gebruiksovereenkomst voor 1995, werden er 
bij de individuele leden van deze clubs geen ligplaatsvergoedingen voor 1995 
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623 
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335 
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16 
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1595 
150 

11 
30 
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93 
44 

2546 



ingevorderd. Uiteindelijke kon er toch voor 1995 geen gebruiksovereenkomst 
gesloten worden. 

+ De andere clubs werden met betrekking tot de ligplaatsvergoeding 1995 in 1995 niet 
aangeschreven wegens het weigeren van de clubs om hun ledenlijsten ter beschikking 
te stellen. 

+ Voor de jaren 91-92-93-94 dient in totaal nog ruim 26 miljoen aan achterstallen 
geïnd te worden. 

Achters~Uige ligplaatsvergoedingen (stand op 31/12195) 
Naam van de club 1991 1992 1993 1994 1995 

Vrije Noordzeezeilers (Blankenberge} 0 0 0 1 116 
Scarphout V achting Club Blankenberge 1 4 0 5 237 
V.O.N.A. (Blankenberge) 0 0 0 0 69 
V. V. W .-Blankenberge 0 0 0 2 182 
Royal Vacht Club Oostende 15 17 14 *150 150 
North Sea Vacht Club (Oostende} 1 21 17 5 30 
Watersportkring Luchtmacht (Nieuwp.) 0 7 10 *335 335 
V.V.W.-Nieuwpoort 1 19 25 *811 811 
Koninklijke Vacht Club Nieuwpoort 6 68 *335 *335 335 
Royal Belgian Sailing Club (Zeebrugge) 0 0 1 *93 93 
V. V. W.-Fiandria 0 0 0 6 44 
V. V.H. V: 0 0 0 1 19 
Totaal 24 136 402 1.744 2.421 

2. Uitgaven 

Totaal 
117 
247 
69 

184 
346 

74 
687 

1667 
1079 
187 
50 
20 

4.727 

De uitgaven voor de Bloso-jachthavens gebeuren op: Sectie II : de kredieten voor de 
onderhouds- en herstellingswerken, de energie-uitgaven en voor de algemene werking 
van de jachthavens. 

Sectie 11 Buitendiensten 
Deze uitgaven omvatten volgende artikelen: 

+ Artikel12.12: Algemene werkingskosten 

* verbruiks- en onderhoudsuitgaven: water, onderhoud lokalen, meubilair en 
machines, onderhoudsprodukten, klein materiaal, verfraaiing centrum. 

* leveren van goederen en diensten: telefoon, aanschaf werken, drukwerk, 
belastingen, bureaubenodigdheden, kleding, energie. 

Uitgaven 1994: 3.467.772 fr. 
Uitgaven 1995: 0 fr. 
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De begroting 1995 voorzag geen kredieten op dit artikel (beslissing van de Raad van 
Bestuur vanjuni '94). 
De gebruiksovereenkomst 1995legde de energie- en onderhoudskosten ten laste van 
de clubs. Aangezien er echter met de clubs voor 1995 geen overeenkomst bereikt 
kon worden, bleven de facturen voor de levering van gas, water, telefoon, in de 
jachthavens van Blankenberge, Brugge en Nieuwpoort die bij het Bloso terecht
kwamen onbetaald. 
Om verwijlinteresten en/of aanmaningen te vermijden besliste de administratie op 
8/6/95 om de kredieten voorzien op Sectie 11, art. 12.15: lopende uitgaven voor 
jachthavens en watervlakken te gebruiken om die facturen te betalen. 

+ Artikel12.15: Lopende uitgaven voor jachthavens en watervlakken 

* onderhoudsuitgaven: grote onderhoudsuitgaven jachthavens, afvalcontainers, 
herstel en onderhoudswerken 

* onderhoudscontracten technische installaties. 

Uitgaven 1994: 8.977.869 fr. 
Uitgaven 1995 3.997.802 fr. 

De kredieten op Sectie II, art. 12.15lopende uitgaven voor jachthavens en 
watervlakken werden op de Raad van Bestuur van 29/12/95 met 5 miljoen fr. 
verlaagd tot 4 miljoenfr.ter compensatie voor de verhoging van de kredieten op 
Sectie II, art. 12.11 algemene werkingskosten sportcentra, Sectie II, art. 12.14 
lopende uitgaven voor sportinstallaties en Sectie II, art. 12.16 allerhande uitgaven 
voor onderhoudswerkzaamheden ter vrijwaring van de centra. 

+ Artikel 12.17: Onderhouds- en renovatiewerken voorjachthavens en watervlakken 

Uitgaven 1994: 6.489.428 fr. 
Uitgaven 1995: 7.000.000 fr. 

Overzicht ui~gaven 1'995 artikels 12.15 en 12. 1'7 
Jachthaven art. 12.15 art. 12.17 

Blankenberge 2.567.495 6.855.635 
Brugge 278.369 15.420 
Zeebrugge 0 0 
Oostende 0 0 
Nieuwpoort 8.109 4.000 
Dispatching Centrum 1.043.242 
Algemeen jachthavens 100.587 124.945 
Totaal 3.997.802 7.000.000 
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In 1995 werden volgende werken gestarten/of uitgevoerd: 

Jachthaven Blankenberge: 

• herstellingswerken aan de meervlotters in de oude jachthaven (1.823.936 fr.) 

• renovatiewerken aan de buispalen, trap en meervlotters in de nieuwe jachthaven 
(6.609.109 fr.). 

Ingevolge de vermindering van de kredieten op Sectie 11, art. 12.15 met 5.000.000 fr.tot 
4 miljoen fr. (zie hoger) werden de geplande renovatiewerken in de jachthaven van 
Zeebrugge door de administratie waterwegen en zeewezen voorlopig uitgesteld tot 
1996. 

In enkele jachthavens blijven zich grote herstellingen en renovaties opdringen 

* Blankenberge (oude jachthaven): verrotting van pontonbevloering, ontoereikend 
drijfvermogen van catways, slecht functionerende electriciteitskasten en 
muntautomaten; veel kleine herstellingen dringen zich op (las- en schilderwerk, 
vervanging klampen), glijpalen aan drie steigers. 

* Blankenberge (nieuwe jachthaven): verrotting van pontonbevloering, veel kleine 
herstellingen wegens verrottingen aan loopbruggen, herstel bruggehoofd van 
ponton 2 (pijlers gescheurd). 

* Nieuwpoort: ook de houten vloeren van de jongste steigers (in de nieuwe 
vlotkom) lijden aan verrotting. 

* Oostende: enkele ijzeren vlotterlichamen van de RYCO-jachtclub zijn aan 
vervanging toe; een metalen steunpaal (A) is gebarsten. 

* Zeebrugge: de aanmeerinfrastructuur en de toegang tot deze infrastructuur zijn in 
slechte staat en gevaarlijk; nieuwe buispalen. 

• Artikel 74.12: Materiaaljachthavens 
Uitgaven 1994: 87.521 fr. 
Uitgaven 1995: 0 fr. 

De begroting 1995 voorzag geen kredieten op dit artikel. 

De totale uitgaven 1995 op Sectie 11 Buitendiensten Qachthavens) bedroegen 
10.997.802 fr. 

OVE-RZICHT INKOMSTEN- UITGAVEN 19~5 
INKOMSTEN I UITGAVEN 

4.588.7751 
Saldo -6.409.027 

10.997.802 
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IX. SPORTKADEROPLEIDING 

1. VLAAMSE TRAINERSSCHOOL 

In het decreet bestuurlijk beleid van 12 december 1990 (art. 35, par. 2, 7°) werd het 
Bloso belast met de organisatie van de kaderopleiding via het vastleggen van de 
vormingsprogramma's en de organisatie van de vormingscursussen voor 
sporttechnische-en bestuurskaders. 

De doelgroep zijn en blijven de duizenden vrijwilligers, die als niet-gediplomeerd 
trainer werken in de clubs, evenals de gewezen (top)sporters die zich op dergelijke taak 
willen voorbereiden. 

De sportkaderopleiding wordt sinds 1.1.1994 gerealiseerd via de Vlaamse Trainers
school, als drieledig partnership tussen Bloso, sportfederaties en Vlaamse universiteiten. 

De stuurgroep van de Vlaamse Trainersschool bepaalt de algemene krachtlijnen en de 
principes van de sportkaderopleiding, die verder in specifieke denkcellen worden 
uitgewerkt. In elk van deze denkcellen zijn de drie partners vertegenwoordigd. 
De stuurgroep is daarnaast verantwoordelijk voor de oprichting en de begeleiding van 
de denkcellen. Ook de coördinatie van de verschillende instanties die 
sportkaderopleidingen organiseren, behoort tot de taken van de stuurgroep. 

De denkcellen bepalen de cursusprogramma's en de toelatingsvoorwaarden die onder
worpen zijn aan de goedkeuring van de stuurgroep. Zij werken de cursusteksten uit, zijn 
verantwoordelijk voor de erkenning van docenten, organiseren indien nodig qocenten
opleidingen of bijscholingen, leggen de splitsingscriteria vast, enz. 

2. FINANCIËLE WEERSLAG 

+ UITGAYEN 

De kredieten voor de sportkaderopleiding zijn voorzien op Sectie 1 (art. 12.04, art. 
74.13 en art. 12.15) en Sectie 3 (art. 12.43 en art. 12.53). 

* Sectie 1 (Hoofdbestuur) 
• Art. 12.04 niet-duurzaam didactisch materiaal: 146.931 
• Art. 74.13 duurzaam didactisch materiaal: 462.238 
• Art. 12.15: drukwerken: 1.587.264 
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* Sectie 3 (Vlaams Sportfonds) 
• Art. 12.43: 17.362.892 
• Art. 12.53: 678.850 

Terugbetalingen van cursusgeld voor: 
- afgelaste cursussen (1 00 %) 
- volledig werklozen die slaagden voor het examen (50 %) 
- annulaties (100% -20% voor administratiekosten met maximum van 700 fr.). 

+ INKOMSTEN 

* De inkomsten 1995 bedroegen 11.419.170 fr.waarvan 11.379.770 fr. 
cursusgelden en 39.400 fr.uit verkoop van cursusteksten aan niet-cursisten. 

* Kortingen: 
houders van een recente Blosa-gangmakerskaart bekomen 25 % korting 
houders van een C.J.P. (cultureel jongeren paspoort) genieten 250 fr. korting. 
Bloso-personeel geniet 50 % korting. Bloso personeelsleden die een opleiding 
volgen in het kader van de dienstvereisten kunnen gratis deelnemen. 
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N 
Vl 

SECTIE 1 

ART. 12.14 NIET -DUURZAAM DIDACTISCH MATERIAAL 

ART. 74.13 DUURZAAM DIDACTISCH MATERIAAL 

ART. 12.15 DRUKWERKEN 

SECTIE 3 ART. 12.43 

DOCENTEN, TECHNISCH DIRECTEUR,CURSUSVERANTWOORDELIJKE 
EXAMENS,REISKOSTEN,RSZ 
VERGADERVERGOEDINGEN +REISKOSTEN 
HUUR 
OPSTELLEN EN TYPEN CURSUSSEN 
AANKOPEN CURSUSBOEKEN e.d. 
ALLERLEI (diploma-uitreiking, cursuspromotie) 

I 12241 

405.438 

483.862 

1.551.505 

11.808.508 

660.004 
986.009 
794.175 
30.900 

260.669 

14.540.265 

1.225.1 

146.931 

462.238 

1.587.264 

14.850.208 

1.014.716 
1.067.025 

360.263 
6.273 

64.407 

17.362.892 

VERSCHIL 

-258.507 

-21.624 

+35.759 

+3.041.700 

+354.712 
+81.016 

-433.912 
-24.627 

-196.262 

+2.822.627 

Commentaar: de hogere uitgaven op Sectie 3 Art. 12.43 zijn hoofdzakelijk te wijten aan de verhoogde prestatievergoedingen voor de losse 
medewerkers (gemiddeld 20%) en aan de reiskostenvergoeding die van 5 fr. op 7,60 fr.werden gebracht met ingang van 1.1.1995 . 
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N 
0\ 

~ 

CURSUSGELDEN 8.011.250 

VERKOOP CURSUSSEN 79.000 

8.090.250 

COMMENTAAR 

.1225_ 

11.379.770 

39.400 

11.419.170 

VERSCHIL 

+3.368.520 

-39.600 

+3.328.920 

In 1994 bedroegen de inkomsten 8.090.250 fr.waarvan 8.011.250 fr. cursusgelden en 79.000 fr.uit verkoop van cursusteksten aan niet-cursisten. 
Er is dus een verhoging van de inkomsten van 3.368.520 fr.niettegenstaande er 394 minder deelnemers inschreven dan in 1994.Er dient te 
worden op gewezen dat vanaf 1995 de vroegere ABO cursus volledig werd geïntegreerd in de drie laagste niveaus. In 1994 namen nog 300 
cursisten deel aan de cursus ABO-Trainer B. 
Verder blijkt dat het slaagpercentage van de deelnemers aan de VTS cursussen in 1995 82.,3% bedroeg tegenover 78,8% in 1994. 
Op het eerste gezicht kan hieruit worden afgeleid dat de hogere financiële drempel ook een grotere kwalitatieve selectie heeft meegebracht. 



3. WERKING 

1. DENKCELLEN 

In 1995 waren er 92 vergaderingen van de 51 denkcellen. In 1995 werden 4 nieuwe 
werkgroepen opgericht nml. Natuurgebonden sporten.(intussen genoemd avontuurlijke 
sporten), Aerobics, Rope Skipping, Aquafitness. Verder werden de volgende nieuwe 
opleidingen door de stuurgroep aanvaard: Jeugddansen, Snowboard en Zaalvoetbal. 

Hieronder volgt een overzicht van het aantal vergaderingen van de denkcellen: 
Algemene Gedeelten (vroeger ABO) (1), Atletiek (3), Badminton (2), Baseball (3), 
Basketbal (1), Bergsport (bergbeklimmen, bergwandelen, rotsklimmen, muurklimmen) 
(4), Bestuurskader (2), Boogschieten (0), Gymnastiek (artistiek turnen, sportieve 
ritmische gymnastiek, acro gym+ tumbling, trampoline, aerobic, rope skipping) (4), 
Handbal (1), Hengelen (0), Ijsschaatsen (snelschaatsen, kunstschaatsen, ijshockey) (6), 
Jazz-dans (0), Judo (2), Ju-Jitsu (1), Kajak (1), Karate (2), Korfbal (3), Krachtbal (0), 
Oriëntatiesport (2), Paardrijden (3), Parachutisme (0), Petanque (1), Recreatiesport (4), 
Redden (hoger reddersbrevet, redder op zee) (5), Roeien (0), Rolschaatsen (0), Rugby 
(2), Schermen (2), Schieten (pistool, karabijn, klei) (2), Seniorensport (2), Ski (alpine 
ski, ski op kunstpiste, langlauf, snowboard) (3), Speleologie (0), Sportduiken (2), 
Sportfunctionaris (sportfunctionaris, beheerder sportaccommodaties, zwembadmeester, 
technisch beheer en onderhoud sportinfrastructuur) (4), Sport Gehandicapte Personen 
(1), Squash (0), Standaarddansen fjeugddansen) (2), Taekwondo (0), Tafeltennis (1), 
Tennis (3), Vechtsporten (0), Voetbal (voetbal,minivoetbal,zaalvoetbal) (2), Volleybal 
(3), Waterski (4), Wielrennen (2), Windsurfing (1), Zeilen (zwaardboten, catamaran
zeilen) (1), Zeilwagenrijden (0), Zweefvliegen (0), Zwemmen (zwemmen, kunst
zwemmen, schoonspringen, waterpolo, aqua-fitness) (4). 

2. STUURGROEP 

In 1995 vergaderde de stuurgroep van de Vlaamse Trainersschool4 keer runl. op 
17/2/95, 19/5/95, 6/10/95 en 15/12/95. 

+ 17 februari 
* Heropstarten denkcel ijsschaatsen met M yriam Dewael als directeur 

sportkaderopleiding. 
* Voor de denkcel ABO wordt de naam veranderd in "werkgroep ABO" - de functie 

van directeur sportkaderopleiding ABO wordt opgeheven. 
* De stuurgroep blijft bij de eerder genomen beslissingen omtrent de samenstelling 

van de denkcellen : multisportfederaties worden slechts aanvaard als 
denkcelpartner voor een betrokken sporttak wanneer er voor die sporttak geen 
erkende unisportfederaties bestaan. Voor de unisportopleidingen waar wel (een) 
erkende unisportfederatie(s) bestaat, kunnen multisportfederaties desgewenst 
helpen bij het beleidsvoorbereidend werk (in werkgroepen) waarin naast 
denkcelleden ook waardevolle auteurs en docenten hun bijdrage kunnen leveren, 
ongeacht in welke federatie zij actief zijn. 
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* De stuurgroep beslist om de gegradueerden in de L.O. (afgestudeerden PARNAS) 
dezelfde vrijstellingen voor de algemene gedeelten te verlenen als de regenten 
L.O. en de graduaat-gediplomeerden in te schalen op hetzelfde niveau als de 
regenten L.O. (m.a.w. op het niveau Initiator/Jeugdsportbegeleider voor de 
sporten op het vast curriculum). 

+ 19 mei 

* Een nieuw reglement "erkende cursussen" wordt besproken en goedgekeurd. 
* Het licht wordt op groen gezet voor het uitwerken van een aantal nieuwe 

opleidingsinitiatieven : aerobics, rope skipping, snowboard, jeugddansen, 
aquafitness, natuurge-bonden sporten (ondertussen veranderd in "avontuurlijke 
sporten") - er worden waar nodig werkgroepen opgericht. 

* De universiteiten formuleren een voorstel tot actualisering van het 
samenwerkingsverband Vlaamse Trainersschool - universiteiten waarbij de 
krachten worden gebundeld enerzijds voor de opleiding tot Toptrainer en Trainer 
A en anderzijds voor de eenvormige universitaire post-graduaatsopleiding G.G.S. 
(= Gediplomeerde Gespecialiseerde Studies in Bewegings- en Sportweten
schappen). De stuurgroep geeft zijn principieel akkoord waarbij in een eerste fase 
de docentenbijscholingen zouden worden aangepakt. later kunnen de opleidingen 
tot Toptrainer en, daar waar mogelijk, de cursussen Trainer A volgen. 

* De stuurgroep is principieel akkoord voor mogelijke inschaling tot op niveau 3 
(=Trainer A) voor afgestudeerden Lic. L.O. met bijzondere bijvoegdheid, ook 
voor disciplines buiten de sporten op het vast curriculum voor zover aan alle 
kwaliteitscriteria van de erkende cursussen wordt beantwoord. 

* Het voorstel van verkorte cursussen voor (ex-)competitiespelers van hoog niveau 
voor de cursussen Initiator/Jeugdsportbegeleider Tennis en Trainer B Tennis 
wordt aanvaard. 

* De doorlichting van de denkcelwerking 1994 wordt besproken en op basis hiervan 
worden voorstellen geformuleerd m.b.t. de cursussen 1996. 

+ 6 oktober 

* De invulling van de afzonderlijke themagerichte gespreksavonden voor de 
opleiding bestuurskader krijgt vaste vorm. Volgende onderwerpen komen aan bod : 
sportbeleid en -structuur, verzekeringsmanagement (en clubsponsoring), 
sportwetgeving, verzekering, fiscaliteit en boekhouding, public relations, gespreks
en vergadertechnieken en jeugdsportbegeleiding. 

* Alexis De Clercq wordt aangesteld als directeur sportkaderopleiding 
bestuurskader voor de periode 1.1.96 tot 31.12.96. 

* Er worden een aantal werkgroepen opgericht met het oog op het concretiseren van 
nieuwe opleidingsinitiatieven : aerobics en rope skipping (werkgroepen van de 
denkcel gymnastiek), aquafitness (werkgroep van de denkcel zwemmen), 
natuurgebonden sporten (werkgroep van de stuurgroep zelf). 

* Het voorstel tot actualisering van het samenwerkingsverband Vlaamse 
Trainersschool -universiteiten wordt ingevuld voor het jaar 1996 : 
• de doelgroep wordt bepaald als volgt: studenten G.G.S., Bloso

gediplomeerden (vnl. trainers A en (kandidaat-)toptrainers) en docenten 
Vlaamse TrainersschooL 
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• er zullen twee programma's worden aangeboden gedurende drie weekdagen en 
één weekend (één in het voorjaar omtrent biomechanica en één in het najaar 
omtrent motorische vaardigheden). 

• het budget valt volledig ten laste van de Vlaamse TrainersschooL 
• belangrijk hierbij is wel dat de regeling voor 1996 een experiment is, zowel op 

inhoudelijk als op budgettair gebied en dus zeker geen precedent mag vormen 
voor de toekomst. 

* Er is een positieve evolutie in de programmatie van de cursussen : er worden 
minder cursussen afgelast en er is een betere doorstroming naar de hogere 
niveau's. 

+ 15 december 

* De pilootcursussen voor de opleiding tot Initiator/Jeugdsportbegeleider Aerobics 
en Initiator/Jeugdsportbegeleider Rope Skipping kunnen worden georganiseerd. 

* De stuurgroep is principieel akkoord met de samenstelling van een basispakket 
vrijstellingen voor afgestudeerde Lic. L.O. voor de opleiding tot sportfunctionaris. 
De juiste samenstelling van dit pakket wordt later beslist. 

* Heropstarten van de denkcel Taekwondo. 
* In het kader van het nieuwe samenwerkingsverband Vlaamse Trainersschool -

universiteiten wordt benadrukt dat de dagen die worden voorzien voor de 
studenten G.G.S. eveneens worden opengesteld voor het publiek van de Vlaamse 
Trainersschool (docenten, trainers ... ) 

3. GEORGANISEERDE CURSUSSEN 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de cursussen met start in 1994 en examen in 
1995, de cursussen met start en examen in 1995, en de cursussen met start in 1995 en 
examen in 1996. 

Ook de door de Vlaamse Trainersschool erkende cursussen worden opgenomen. 
Erkende cursussen zijn opleidingen die door een partner (sportfederaties en 
universiteiten) van de Vlaamse Trainersschool of door een officieel erkende 
onderwijsinrichting worden georganiseerd onder de controle van de betrokken denkcel 
en mits wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse TrainersschooL De 
erkenningsaanvraag dient cursus per cursus te gebeuren door de betrokken partner of 
door de directeurs van de onderwijsinrichtingen. 
Voor de Vlaamse Trainersschool-partners wordt geen examengeld gevraagd, voor de 
andere organisatoren bedraagt het examengeld 700 fr. per deelnemer. 
Alle cursuskosten zijn ten laste van de organisator, behalve deze voor de extra-juryleden 
die door de betrokken denkcel aan het Vlaamse Trainersschool-secretariaat worden 
voorgesteld voor de examencommissie. In principe is de directeur sportkaderopleiding 
steeds de voorzitter van de examencommissie. 
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+ Cursussen met start in 1994 en examen in 1995 
* Unisport 

Sporttak Plaats 

ATLETIEK TA. B LOPEN Leuven 
ATLETIEK TA. B WERPEN Gordegem 
BADMINTON IN/JSB ERK Denderm. NBL 
BERGBEKLIMMEN IN/JSB Willebroek 
GYMNASTIEK IN/JSB Harentals 
GYMNASTIEK iN/JSB St Niklaas 
KAJAK IN/JSB ERK Heverlee 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Torhout VTI 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Heverlee LRV 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Heverlee LRV 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Heverlee LRV 
ROLSCHAATSEN IN/JSB St Niklaas 
ROTSKLIMMEN IN/JSB Ardennen 
ROTSKLIMMEN IN/JSB ERK Leuven KUL 
RUGBY IN/JSB Dendermonde 
SKI ALPIJNS IN/JSB Oostenrijk 
SKI ALPIJNS !NSTR. Oostenrijk 
SPORTDUIKEN APBO Heist o/d Berg 
SPORTDUIKEN APBO Brugge 
SPORTDUIKEN APBO Genk 
STANDAARDD.BALLROOM Averbode 
TENNIS IN/JSB Leuven 
TENNIS IN/JSB Boechout 
TENNIS IN/JSB Brugge 
TENNIS IN/JSB Genk 
TENNIS IN/JSB Hasselt 
TENNIS IN/JSB Wilrijk 
TENNIS JN/JSB Aalter 
TENNIS IN/JSB ERK Leuven KUL 
TENNISTR. B Mortsel 
VOLLEYBAL IN/JSB Leuven 
VOLLEYBAL IN/JSB Neerpelt 
WIELRENNEN IN/JSB ERK GentVWSch. 
WINDSURFING IN/JSB St Niklaas 
ZEEHENGELEN IN/JSB ERK Blankenb. WHV 
ZWEMMEN TR. B Hofstade 
Totaal 
Totaal: 36 cursussen waarvan 10 erkende 
Slaagpercentage: 74,6% 

* Sportmanagement beroepsgericht kader 
BEH.SPORTACCOMMODATIES 
SPORTFUNCTIONARIS 2e Jaar 
ZWEMBADMEESTER 
Totaal 
Totaal: 3 cursussen 
Slaagpercentage: 76,4% 

Gent 
Herentais 
Hasselt 

Cursusomvang Aantal Aantal 
deelnemers geslaagden 

sou 66 sa 
SOu 12 9 
42u 19 18 
160u 10 7 
86u 2S 24 
86u 30 28 
SS u 8 8 
84u 7 6 
84u 10 7 
84u 6 3 
84u 13 6 
50u 13 7 
?Ou 15 9 
70u 12 12 
48u 14 14 
82u 21 1S 
78u 1S 12 
26u 30 18 
26u 19 14 
26u 17 14 
120u 2S 13 
94u+20u st. 16 11 
94u+20u st. 16 11 
94u+20u st. 19 14 
94u+20u st. 16+1CE 12+1CE 
94u+20u st. 17 10 
94u+20u st. 16 12 
94u+20u st. 17 12 
94u+20u st. 4 ** 
9Su+20u st. 19+1CE 14+1CE 
52u 21 17 
52u 41 29 
38u 92 69 
49u 19 18 
48u 15 1S 
49u 2S 14 

742 554 
CE: Centrale Examencommissie 

*: cursus die nog niet afgelopen is 
** examen in 1996 

98u+2d st. 61 
74u+6d st. 19 
90U+8U St. 26 

106 
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* Recreatiesport 
RECREATIESP IN/JSB ERK 
RECREATIESP TR. B ERK 
Totaal 

Totaal: 2 erkende cursussen 

Slaagpercentage: 79,2% 

* Andere opleidingen 
HOGER REDDERSBREVET . 
HOGER REDDERSBREVET 
HOGER REDDERSBREVET 
HOGER REDDERSBREVET 
HOGER REDDERSBREVET 
HOGER REDDERSBREVET 
HOGER REDDERSBREVET 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
HOGER REDDERSBR. ERK 
Totaal 

Oostmalle BGJG 
Oostmalle BGJG 

Heist o/d Berg 
Hoboken 
Zwevegem 
Turnhout 
Dendermonde 
Gent 
Bree 
Merksem VRC 
Tienen VRC 
Heverlee VRC 
Wemmel Reg.LO 
Gent RUG-GUSB 
Gent RUG-LO 
Peutie KMILO 
Leuven KUL-LO 
Gent RUG-KINE 
Brussel St Thomas 
Meulebeke VILO 
Leuven KUL-KINE 
Leuven KUL-LO 
Leuven VRC 
Dilbeek VRC 
GentVRC 
Brussel VUB 

Totaal: 24 cursussen waarvan 17 erkende 

Slaagpercentage: 78,1% 

49U+6U St. 40 
35u+6u st. 13 

53 

40u 33 
40u 26 
40u 44 
40u 27 
40u 24 
40u 21 
40u 64 
40u 28 
40u 19 
40u 64 
40u 16 
40u 16 
40u 27 
40u 30 
40u 8 
40u 50 
40u 21 
40u 22 
40u 31 
40u 46 
40u 30 
40u 33 
40u 15 
40u 29 

724 

Algemeen totaal van de cursussen met start in 1994 en examen in 1995: 
65 cursussen waarvan 29 erkende 
1.625 deelnemers waarvan 1.243 geslaagd. 

Algemeen slaagpercentage: 76,4% 

+ Cursussen met start en examen in 1995 
* Unisport 

Sporttak Plaats 

ATLETIEK IN/JSB Turnhout 
ATLETIEK IN/JSB Brugge 
ATLETIEK Tr.B.Lopen Gordegem 
ATLETIEK Tr.B.Springen Leuven 
BADMINTON IN/JSB Deerlijk 
BADMINTON TR.B ERK Dendermonde 
BASKETBAL JN/JSB Hasselt 
BASKETBAL JN/JSB Zottegem 

Cursusomvang Aantal 
deelnemers 

52u 56 
52u 20+1CE 
70u 13 
70u 22 
41u 20 
sou 15 
56U+St. 17 
56U+St. 28 

131 

29 
13 
42 

29 
18 
34 
25 
20 
18 
58 
23 
13 
43 
12 
9 

24 
28 

6 
41 
10 
18 
27 
36 
17 
15 
13 
29 

566 

Aantal 
geslaagden 

51 
17+1CE 
12 
22 
18 
9 

13 
23 



BASKETBAL lN/JSB Willebroek 
BASKETBAL Trainer B Tielt 
BASKETBAL Trainer B Kontich 
lJSSCHAA TSEN lN/JSB Liedekerke 
IJSSCHAATSEN IN/JSB Hasselt 
JU-JITSU IN/JSB Mortsel 
JUDO IN/JSB Wilrijk 
KORFBAL IN/JSB Antwerpen 
KORFBAL IN/JSB Gent 
KORFBAL IN/JSB V osselaar 
ORIENTERINGSLOPEN IN/JSB Herentais 
PAARDRIJDEN IN/JSB Waregem 
PAARDRIJDEN IN/JSB Dendermonde 
PAARDRIJDEN IN/JSB Genk 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Oud Heverlee 
PAARDRIJDEN JN/JSB ERK Oud Heverlee 
PAARDRIJDEN JN/JSB ERK Meulebeke 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK St Ulriks Kapelle 
PAARDRIJDEN Trainer B Waregem 
PAARDRIJDEN Trainer B ERK St Uriks Kapelle 
REDDEND ZWEMMEN IN/JSB Leuven 
ROTSKLIMMEN Trainer B Willebroek 
SCHERMEN lN/JSB Brussel, Genk .. 
SCHIETEN PISTOOL 1/JSB ERK Turnhout 
TAFELTENNIS IN/JSB Hasselt 
VECHTSPORTEN IN/JSB Tongeric 
VOETBAL IN/JSB Riemst 
VOETBAL IN/JSB Kruishoutem 
VOETBAL IN/JSB Arendonk 
VOETBAL IN/JSB Mol 
VOETBAL IN/JSB Kontich 
VOLLEYBAL IN/JSB Beerse 
VOLLEYBAL IN/JSB Roeselare 
VOLLEYBAL IN/JSB Ninove 
VOLLEYBAL IN/JSB Hoboken 
VOLLEYBAL IN/JSB Genk 
VOLLEYBAL Trainer B Leffinge 
WATERSKIIN/JSB Antw/Tielrode 
WATERSKI IN/JSB Jabbeke 
WINDSURFING IN/JSB Maaseik 
WINDSURFING IN/JSB Harelbeke 
WINDSURFING IN/JSB ERK Oostende 
WINDS. BIJSCH. IN/JSB Harelbeke 
ZEILEN ASP.ZEILINSTR. Harelbeke 
ZEILEN INSTRUCTEUR Nieuwpoort 
ZWEMMEN IN/JSB Antwerpen 
ZWEMMEN JN/JSB Aalst 
ZWEMMEN IN./JSB Aarschot 
ZWEMMEN Trainer B Antwerpen 
ZWEMMEN Trainer B Evergem 
Totaal 
Totaal: 58 cursussen waarvan 8 erkende 
Slaagpercentage: 81,4 % 

S6U+St. 41 3S 
113u+30u st. 19 16 
113u+30u st. 30 23 
41u 11 8 
41u 17 16 
44u 27 1S 
48u 37 37 
SOu 11 10 
SOu 13 11 
SOu 21 17 
46u+1Su st. 14 13ST 
84u 13+1CE 6 
84u 9 9 
84u 7 3 
84u 10 3 
84u 11 9 
84u 4 3 
84u 7 6 
101u 10 5 
101u 5 4 
40u+5u st. 17 14 
81u 11 8 
72u 10 7 
32u 6 4 
48u+20u st. 18 15 
45u 18 12 
60u 17 15 
60u 33 28 
60u 17 1S 
60u 23 19 
60u 18 16 
S2u 20 18 
52u 12 11 
52u 21 13 
52u 37 25 
52u 33 32 
108u 38 2S 
34u+16u st. 18 15 
34u+16u st. 12 10 
48u 22 18 
48u 30 26 
48u 16 12 
48u 8 6 
42U+1W St. 33 33ST 
51U+1WSt. 9 ?ST 
63u 24 24 
63u 28 22 
63u 17 1S 
77u 1S 13 
77u 11 7 

1.102 898 
ST: cursisten moeten nog stage doen 
CE: Centrale Examencommissie 
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* Recreatiesport 
RECREATIESPORT IN/JSB Genk 
RECREATIESP.IN/JSB ERK St.Amandsb.KTA 
RECREATIESP.IN/JSB ERK Tongerlo Sparta 
RECREATIESP .IN/JSB ERK Lichtaart BGJG 
RECREATIESPORTL B ERK Oostmalle BGJG 
Totaal 

Totaal: 5 cursussen waarvan 4 erkende 
Slaagpercentage: 7 4 % 

53U+4U+6U st. 14 
53U+4U+6U st. 9 
53U+4U+6U St 35 
53u+4U+6U st 30 
55u + 6u st 12 

100 

Er werd bovendien een cursus recreatiesport voor jeugdbegeleiders uit de jeugdsector 

georganiseerd te Genk waaraan 23 kandidaten deelnamen. Dit was een cursus zonder 

examen en dus zonder V.T.S. getuigschrift. 

* Andere opleidingen 
HOGER REDDERSBREVET Izegem 
HOGER REDDERSBREVET Berchem 
HOGER REDDERSBREVET As se 
HOGER REDDERSBREVET Temse 
HOGER REDDERSBREVET Hasselt 
HOGER REDDERSBREVET Zottegem 
HOGER REDDERSBR. ERK Weiden BSD 
HOGER REDDERSBR. ERK Aarschot VRC 
HOGER REDDERSBR. ERK LommeJVRC 
HOGER REDDERSBR. ERK Merksem VRC 
Totaal 
Totaal: 10 cursussen waarvan 4 erkende 

Slaagpercentage: 86,7 % 

60u 
60u 
60u 
60u 
60u 
60u 
60u 
60u 
60u 
60u 

Algemeen totaal van de cursussen met start en examen in 1995 
7 3 cursussen waarvan 16 erkende 

1.413 deelnemers waarvan 1.155 geslaagd 

Algemeen slaagpercentage: 81,7 % 

+ Cursussen met start in 1995 en examen in 1996 

* Unisport 

22 
16 
17 
23 
33 
18 
14 
18 
25 
25 

211 

14 
1 

25 
24 
10 
74 

19 
15 
12 
17 
31 
16 
12 
16 
24 
21 

183 

Sporttak Plaats Cursusomvang aantal aantal 
deelnemers geslaagden 

ATLETIEK Tr. 8 Leuven 98u 43 42 
BASKETBAL JN/JSB Kortrijk 56U+St. 28 24 
BERGSP.MUURKL. IN/JSB Genk 40u 18 11 
BERGSP.ROTSKL. IN/JSB Boechout 71u 21 * 
GYMNASTJEK JN/JSB Leopoldsburg 78u 22 13* 
GYMNASTJEK JN/JSB Brugge 78u 23 17 
GYMNASTJEK JN/JSB Heverlee 78u 32 15* 
GYMNASTJEK JN/JSB He rentals 78u 35 32 
GYMN.ACRO GYM B Antwerpen 88u 11 * 
JUDO Trainer B Zele 88u 17 14 
JUDO Trainer A Zele 102u 24 23 
KAJAK Trainer B Lokeren BB u 8 3* 
KAJAK JN/JSB ERK Wemmel 55u 20 15* 
KAJAK JN/JSB ERK Lokeren 55u 20 12* 
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PAARDRIJDEN IN/JSB Westouter 
RUGBY Trainer B Antwerpen 
SKIIN/JSB MariaAlm 
SKIIN/JSB ERK Les Deux Alp. KUL 
SKI INSTRUCTEUR MariaAlm 
SKI SNOWBOARD IN/JSB MariaAlm 
SPORTDUIKEN APBO Brugge 
SPORTDUIKEN APBO Heist o/d Berg 
STANDAARDD. LATIN Averbode 
STANDAARDD. ASSISTENT Averbode 
TENNIS IN/JSB Wilrijk 
TENNIS IN/JSB Leuven 
TENNIS IN/JSB Hasselt 1 
TENNIS IN/JSB Hasselt2 
TENNIS IN/JSB Boom 
TENNIS IN/JSB Aalter 
TENNIS IN/JSB Boechout 
TENNIS Trainer B Mortsel 
TENNIS Trainer A Mortsel 
VOETBAL Trainer B Kontich 
VOLLEYBAL Trainer B Geel 
WIELRENNEN IN/JSB Brussel/Gent 
WIELRENNEN Trainer B Brussel/Gent 
Totaal 

* Totaal: 37 cursussen waarvan 3 erkende 

* Sportmanagement beroepsgericht kader 
BEH.SPORTACCOMMODATIES Harentals 
SPORTFUNCTIONARIS 2 JAAR Gent 
ZWEMBADMEESTER Hasselt 
Totaal 

Totaal: 3 cursussen 

* Recreatiesport 
RECREATIESP IN/JSB ERK St Amandsb. KT A 
RECREATIESP. B Hofstade 
RECREATIESP. A ERK Comblain Au Pont 
SENIORENSPORT IN Neerpelt 
Totaal 

Totaal: 4 cursussen waarvan 2 erkende 

* Andere opleidingen 
HOGER REDDERSBREVET Waregem 
HOGER REDDERSBREVET Hoboken 
HOGER REDDERSBREVET Mortsel 
HOGER REDDERSBREVET Bree 
HOGER REDDERSBR .ERK Meulebeke VILO 
HOGER REDDERSBR. ERK Peutie KMILO 
HOGER REDDERSBR. ERK Heverlee VRC 
HOGER REDDERSBR. ERK Poperinge VRC 
HOGER REDDERSBR. ERK Leuven VRC 
HOGER REDDERSBR. ERK Turnhout VRC 

84u 12 
76u 10 
100u 22 
100u 8 
100u 11 
100u 7 
26u 32 
26u 56 
116u 11 
130u 38 
94u+20u st. 15 
94u+20u st. 15 
94u+20u st. 16 
94u+20u st. 16 
94u+20u st. 17 
94u+20u st. 16 
94u+20u st. 17 
136u+20u st. 25 
118u+20u st. 12 
108u 21 
108u 12 
36u 42+2CE 
69u 59 

814 
CE: Centrale Examencommissie 
* cursus die nog niet afgelopen is. 

96u+2d st. 81 
76u+6d st. 42 
90U+8U St. 41 

164 

* cursus die nog niet afgelopen is 

53U+4U+6U St. 10 
55u+6u st. 11 
62u 8 
90u 13 

42 

* cursus die nog niet afgelopen is 

60u 24 
60u 21 
60u 21 
60u 30 
60u 
60u 35 
60u 37 
60u 17 
60u 14 
60u 38 
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27 
38 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

10* 
* 

17 
11 
20*+2C 
27* 

420* 

* 
* 

20 
20* 

* 
8* 
8 

13 
29* 

14* 
11* 
16* 

* 
* 

33 
28 
10 
8 
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HOGER REDDERSBR. ERK DilbeekVRC 60u 30 
HOGER REDDERSBR. ERK Eeklo VRC 60u 14 
HOGER REDDERSBR. ERK GentVRC 60u 15 
HOGER REDDERSBR. ERK Leuven KUL 60u 19 
HOGER REDDERSBR. ERK Leuven VLOK 60u 11 
HOGER REDDERSBR. ERK Leuven VLOK 60u 43 
HOGER REDDERSBR. ERK Leuven VLOK 60u 30 
HOGER REDDERSBR. ERK Leuven HILO 60u 
HOGER REDDERSBR. ERK Gent RUG 60u 6 
Totaal 302 

Totaal: 19 cursussen waarvan 15 erkende 
. * cursus die nog met afgelopen iS 

Van de erkende cursussen wordt alleen het aantal kandidaten gevraagd die effectief aan 
het examen deelnemen. 
Voor de erkende cursussen georganiseerd door de universitaire partners worden meestal 
alleen de geslaagden doorgegeven .. 

Algemeen totaal van de cursussen met start in 1995 en examen in 1996: 
63 cursussen waarvan 20 erkende 
1.050 deelnemers aan Vlaamse Trainersschool-cursussen. 
375 examinandi aan 18 erkende cursussen, voor 2 erkende cursussen zijn 
de examinandi nog niet gekend. 

SAMENVATTING GEORGANISEERDE CURSUSSEN 

• In 1995 waren er in totaal 2.398 geslaagden op 3.038 deelnemers aan 93 V.T.S.
cursussen en 45 erkende cursussen, d.i. samen 138 cursussen. 
Gemiddeld slaagpercentage: 78,9 %. 
Hiervan waren: 
-1.655 geslaagden op 2.072 deelnemers aan V.T.S.-cursussen. 

Slaagpercentage: 79,8 % . 
-7 43 geslaagden op 966 deelnemers aan erkende cursussen. 

Slaagpercentage: 76,9% 

• In 1995 startten 100 V.T.S.-cursussen en 31 erkende, d.i. samen 131 cursussen. 
-Hiervan zijn 57 V.T.S.-cursussen en 16 erkende cursussen afgesloten met 

respectievelijk 972 geslaagden op 1170 deelnemers (83 %) en 183 geslaagden op 
243 deelnemers (75,3 %). 
Totaal: 1.155 geslaagden op 1.413 deelnemers (81,7 %). 

-Voor de overige 43 V.T.S.-cursussen zijn 1.050 deelnemers ingeschreven; 
voor de overige 20 erkende cursussen zijn er op 18 cursussen samen 375 deel
nemers, van de andere 2 cursussen is het aantal deelnemers nog niet gekend. 
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+ In 1995 namen 5 deelnemers deel aan een examen voor de Centrale Examen

commissie (de resultaten zijn opgenomen in de cijfergegevens van de cursus waar het 

examen werd afgelegd) : 

1 Initiator/JSB tennis te Genk- geslaagd 

1 Initiator/JSB tennis te Mortsel - geslaagd 

1 Initiator/JSB paardrijden te Waregem- niet geslaagd 

2 Initiator/JSB wielrennen te Brussel/Gent - geslaagd 

+ Van de 100 V.T.S. cursussen die zijn gestart in 1995 werden er 29 gepland in een 

Bloso-centrum. Van deze 29 cursussen dienden er 5 te worden afgelast wegens 

onvoldoende belangstelling. 

ATLETIEK Brugge 
ATLETIEK Dordegem 
MUURKLIMMEN Genk 
ROTSKLIMMEN Willebroek 
BOOGSCHIETEN Dordegem afgelast 
GYMNASTIEK Brugge 23 
GYMNASTIEK Herentais 25 

Tr. B GYMNASTIEK SP .RITM.GYMN. Gent afgelast 
IN/JSB IJSSCHAATSEN Hasselt 17 
IN/JSB IJSSCHAATSEN Liedekerke 11 
IN/JSB OR JENTERINGSLOPEN Herentais 14 
IN/JSB PAARDRIJDEN Genk 7 
IN/JSB PAARDRIJDEN Waregem 9 
Tr. 8 PAARDRIJDEN Waregem 10 
IN/JSB RECREATIESPORT Hofstade afgelast 
IN/JSB REGREA TIESPORT Genk 14 
Tr. B RECREATIESPORT Hofstade 11 
IN/JSB ROLSCHAATSEN St. Niklaas afgelast 
IN/JSB SCHERMEN GentiGenk 10 
IN/JSB SKI ALPIJNS Willebroek 22 
INSTRUCT. SKI ALPIJNS Willebroek 11 
IN/JSB SKI SNOWBOARD Willebroek 7 
APBO SPORTDUIKEN Brugge 32 
2e Jaar SPORTFUNCTIONARIS Gent 42 
1e Jaar SPORTFUNCTIONARIS Herentais 81 
IN/JSB WINDSURFEN St. Niklaas afgelast 
IN/JSB WINDSURFEN Harelbeke 30 
AS-INSTA. ZEILEN Harelbeke 33 
INSTA. ZEILEN Nieuwpoort 9 

4. BIJSCHOLINGEN EN CLINICS 

• BIJSCHOLINGEN 

* Specifieke bijscholing tot lesgever 2de graad windsurfen in het Bloso-centrum 

Harelbeke op 10/9- 23/9/95 
doelgroep: houders van het getuigschrift Initiator/JSB van vóór 1995 
deelnemers: 8 waarvan 6 geslaagd 

136 



* Specifieke bijscholing voor lesgever zeilen op zee met zwaardboten tot 20 rn2 zeil
oppervlakte te Nieuwpoort van 28/4- 0115195 
doelgroep: gediplomeerde instructeurs 
deelnemers: 14 

* Sporttechnische bijscholing Jeugdsportbegeleider Karate te Gent op 10/6/95 
doelgroep: houders van het getuigschrift Initiator van vóór 1994 
deelnemers : 41 

* Docenten bijscholingen 

• Docentenbijscholing hoger redder te Leuven op 30/09/95 
52 deelnemers 

• Docentenbijscholing recreatiesport te Genk van 09/09 tot 10/09/95 
10 deelnemers 

+ CLINICS 

* Erkende algemene clinic te Antwerpen op 11/10/95, organisator Vlaamse 
Amateursport Confederatie 
Thema: colloqium Sport, Vrouw en Gezondheid 
sprekers : Minister Colla: Minister van Volksgezondheid en Pensioenen 

Prof. K. De Meirleir (VUB): Levenskwaliteit, -duur en sport 
Dr. R. Baeyens (VUB): Alles over de contraceptieve pil voor sportvrouwen 
Dr. J. Verstuyft (KUL): Lichaamsbouw, -samenstelling als oorzaak van 

sportletsels 
Dr. B. Drinkwater (USA): Het effect van sport op het bot 
Dr. J.R.Moughon (Schotland): Lichaamsbouw, -samenstelling en nutricie 

* Atletiek: specifieke clinic te Herentais op 17/06/95 
Thema: Krachttraining voor sport en verlengingssport 
Spreker: Toine van de Gooiberg (NL) 
Deelnemers : 3 

* Atletiek: specifieke clinic te Gent op 09112/95 
Thema: Recuperatie in alle atletiekdiciplines 
Spreker: Bram Van Dam (NL) 
Deelnemers: 5 
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* Basketbal: specifieke clinic te Aalst op 23/12/95, VTS in samenwerking met 
Oost-Vlaamse Coaches Vereniging JEBASOV, de Vormingscommissie 0-VL. en 
de Scheidsrechtersvereniging VOBS. 
Thema : Groei naar de top. 
Sprekers: Benny Mertens (Dir.Sportkaderopleiding) 

R. Van Bockxstaele (Docent VTS) 
H. Van Deuren (Docent VTS) 
D. De Waele (Trainer Prov. Selectie) 
F. De Boeck (Docent VTS) 
L. Van Kerschaever (Profcoach BBC Antw .) 
G. Van Huffel (Lid Centr. Comité) 

Deelnemers: 400 

* Volleybal: specifieke clinic te Vilvoorde op 18/03/95 
Thema: Load in volleybaH 
Sprekers: Michel Vandermeulen (Bondstrainer FIVB) 

Femand Walder (Bondstrainer) 
Deelnemers: 62 

* Volleybal: specifieke clinic te Brugge op 29/04/95 
Thema: Scouting in volleybal ondersteund door de technologie 
Sprekers: Stan De Schepper (Burgerlijk Ingenieur) 

Rik Luyten (Toptrainer) 
Julie Van De Vijver (ere-klasse trainer) 
Fridjov Wemer (Duitser- ANSA-Video: spielanalysen) 

Deelnemers: 16 

* Volleybal: specifieke clinic te Mechelen op 25/05/95, VTS in samenwerking met 
Topsport vzw. 
Thema: Volleybalspecifiek en mentale opbouw 
Sprekers: Markus Lerbach (Brazilië) - José Maria De Lima Santos (Brazilië) 
Deelnemers: 22 

* Volleybal: specifieke clinic te Brussel op 24/06/95 
Thema: Psychologie in de sport 
Spreker: Dr. José Moragues (Fr.) 
Deelnemers: 7 
Totaal8 clinics waarvan 1 erkende. 
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X. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

De Raad van Bestuur besliste op 17/5/95 om het I.O.S. (Interuniversitair 
Onderzoekscentrum voor Sportbeleid) onderzoeksprojekt 1994, 'Jeugdgerichtheid van 
de georganiseerde sport. Onderzoek naar de afstemming van het jeugdbeleid en de 
jeugdbegeleiding binnen de georganiseerde sport op de wensen en mogelijkheden van 
de jeugd', met 1 jaar te verlengen en uit te breiden. 

In 1994 werden 3 sportfederaties/sporttakken geanalyseerd nml tennis, volleybal en 
zwemmen. Voor het onderzoeksprojekt 1995 werd dit uitgebreid met gymnastiek, 
atletiek en vechtsporten. 

Het is de bedoeling nog meer gegevens te verzamelen over hoe de belangrijkste 
doelgroep, namelijk jongeren van 9 tot 16 jaar, in de georganiseerde sport (zowel 
recreatief als competitief) denkt over sporten in een sportclub en hoe ze dit beleven. 
Deze informatie is van primordiaal belang voor de sportclubs en federaties en kan 
bovendien nuttige gegevens opleveren voor de sportkaderopleidingen. 

Het eindrapport wordt einde '96 verwacht. 
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XI. SPORTPROMOTIE 

De 5 provinciale Bloso-inspectiediensten hebben een belangrijke taak inzake 
sportpromotie op het terrein. Van de oorspronkelijke inspectieopdrachten is men de 
voorbije jaren meer en meer geëvolueerd in de richting van promotionele taken. 

De provinciale Bloso-inspectiediensten organiseren sportpromotieactiviteiten, hetzij 
autonoom, hetzij in nauwe samenwerking met "derden", zoals de provinciale en 
gemeentelijke sportdiensten, de burensportdiensten, enz .... 
De provinciale Bloso-inspectiediensten ondersteunen ook activiteiten die door derden 
worden georganiseerd. 

In 1995 werden naast de provinciale speerpuntacties in elke provincie tal van 
evenementen georganiseerd in het kader van de Bloso-Jeugdsportcampagne. 

1. PROVINCIALE SPEERPUNT ACTIES 

1. Provincie Antwerpen 

• Seniorensportdag 
- Herentals, Bloso-Centrum- 4/5/1995 - 950 deelnemers. 

Recreatieve omnisportdag voor 50-plussers met 4 uren sportinitiatie in turnen, 
fietsen, wandelen, volksdansen, dansen, mini-golf, petanque, curve-bowls, 
boogschieten, aerobics, ... 

• De Fietseling 
-Merksem- 5/6/1995- 3.700 deelnemers (900 deelnemers tussen 12 en 18 jaar). 

De Stedelijke Sportdienst van Antwerpen, de Stedelijke Sportraad van Antwerpen, in 
samenwerking met de Bloso-Inspectiedienst, organiseerden de Fietseling te 
Merksem. 
Een keuze kon gemaakt worden uit fietstochten van 30, 40,60, 90 en 120 km, een 
mountainbiketocht van 20 km en 40 km, een wandelrally van 5 km, of wandeltochten 
van 5, 10, 15 en 20 km. 
Alle parcours vertrokken vanuit het Fort van Merksem. 

+ Jeugdsupergem 
- Herentais- BlosoCentrum - 27/8/1995 - 164 deelnemers. 

Aan deze intergemeentelijke jeugdsportcompetitie met sportactiviteiten zoals 
mountainbike, waterestafette en een hindemisparcours namen 41 ploegen deel 
bestaande uit 4 jongeren. Ploegsamenstelling : 4 jongeren waarvan minimum 2 
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meisjes, uit verschillende leeftijdscategorieën tussen 12-18 jaar. 
Deelnemende gemeenten : Brasschaat, Balen, Kasterlee, Herentals, Leopoldsburg, 
Schoten, Ranst, Herenthout, Brecht, Aartselaar, Bonheiden, Vorselaar, Beerse, 
Rumst, Bomem, Kalmthout, Tienen, Wijnegem. 
Eindklassement : 1. Brecht 2 - 2. Balen - 3. Kasterlee 2. 

+ Doe-aan-Sportbeurs 
-Mechelen- Nekkerhal ~ 26/6/1995, 27/6/1995 en 28/6/1995- 7.000 deelnemers. 

De Doe-aan-Sport-beurs is een organisatie van de Provinciale Stuurgroep Jeugdsport 
7.000 jongeren van 12 en 13 jaar uit 170 verschillende scholen van de Provincie 
Antwerpen konden kennis maken met 58 verschillende sporttakken. 
Jongeren die deelnamen aan minimum 8 verschillende sporttakken konden hun 
scorekaart inruilen tegen een sportbrevet 

2. Provincie Limburg 

+ Seniorensportdag 
-Hasselt - Bloso-Centrum - 21/9/1995 - 700 deelnemers. 

Donderdag 21 september 1995 was voor de Limburgse senioren een hoogdag in de 
Limburgse Seniorensportweek. In het Bloso-Centrum te Hasselt werd een 
Seniorensportdag georganiseerd met een ruim aanbod aan sportactiviteiten en 
animatie. Naast volksdansen, volkssporten, badminton, curve-bowling, 
zelfverdediging en fitheidstest werd initiatie gegeven in beugelen en boogschieten. In 
het nabijgelegen Kapermolenpark konden de senioren petanque spelen, mini-golfen 
ofwel gewoon deelnemen aan de wandeling met zoektocht door het park en de 
Japanse tuin. Ruim 700 senioren namen aan deze sportdag deel. Iedere senior mocht 
een aandenken ontvangen, verder waren er prijzen voor de oudste en jongste senior. 

+ Superprestige der Recreathlons 
Zonhoven- Overpelt-Beringen-Bocholt-Peer- Dilsen-Stokkern - Heusden Zolder 
- Borgloon - Kinrooi - Maasmechelen - Lanaken - Riemst - Hoeselt - Tongeren - van 
april t.e.m. augustus 1995- 1.831 deelnemers. 

Het Limburgse circuit van de recreatlllons telde in 1995 veertien organisaties. In 
totaal werden 1.831 deelnemers genoteerd voor 14 wedstrijden, wat een gemiddelde 
betekent van 130 atleten per wedstrijd. Hoeselt en Borgloon organiseerden naast de 
gewone recreatlllon ook een Kriebelrecreatlllon en dit in het kader van de Bloso
Jeugdsportcampagne. Het 2de Open Vlaams Kampioenschap Recreathlon nam 
Tongeren voor zijn rekening. 

3. Provincie Oost-Vlaanderen 

+ Regionale en Provinciale Seniorensportdagen 

- Hamme - 27/4/1995 - 350 deelnemers. 
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De Burensportdienst Schelde Dunne in samenwerking met de Bloso-Inspectiedienst, 
organiseerde een Seniorensportnamiddag onder de noemer "Mini-Senior-Sportief'. 
Een 350-tal senioren kregen 4 uur sportinitiatie: krulbollen, stoelaerobics,volksdans, 
petanque, boogschieten, wandelen, yoga, tai-chi, fitness-wandelen, hengelen, biljart 
en snooker. 

-Oudenaarde- 18/5/1995- 100 deelnemers. 
De Sportdienst van Oudenaarde in samenwerking met de Bloso-Inspectiedienst, 
organiseerde een Seniorensportnamiddag. Een 1 00-tal senioren wandelden eerst 
samen, waarna ze een sportpakket van 5 verschillende sporten aangeboden kregen 
(petanque, watergymnastiek, yoga, jazz-dance en volksspelen) waaruit ze 1 sport 
konden kiezen. 

- Temse - 8/6/1995 - 275 deelnemers. 

De Burensportdienst Waasland in samenwerking met de Bloso-Inspectiedienst, 
organiseerde een Seniorensportdag "In Beweging". 275 senioren konden 4 sporten 
kiezen uit volgend aanbod : zwemmen, bowling, petanque, curve bowls, 
stoelaerobics, strandvolley, tennis, volksspelen, zelfverdediging, volksdans, mini
golf, waterfietsen. 

- Haaltert - 22/2/1995 - 233 deelnemers. 

De Regio Sportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen in samenwerking met de Bloso
Inspectiedienst, organiseerde de Seniorensportdag "Senior en Sportief". De 
deelnemers konden kiezen uit volgend sportaanbod : volksdans, petanque, wandelen, 
stoelaerobics, volkssporten, curve bowls, new games en recreatieve spelen. De 
sportdag werd afgesloten met een muzikaal optreden van Jean Walter. 

- "Senior Sportief'- Deinze - 2119/1995 - 1.200 deelnemers. 

De achtste editie van deze provinciale sportdag voor senioren werd in 1995 opnieuw 
georganiseerd door de werkgroep "Senior Sportief', een samenwerkingsverband 
tussen de Bloso-Inspectiedienst, de Oostvlaamse Sportraad VZW, het stadsbestuur 
Deinze en de Burensportdienst Leie. 
Een 1.200-tal senioren konden kennis maken met een aantal nieuwe sporten of in 
groep initiatie volgen. 
De senioren kregen initiatie gedurende 1 uur in diverse sportactiviteiten (twee in de 
voormiddag en twee in de namiddag). 
Er was keuze uit : jazz-dance, new games, petanque, seniorendans, yoga, gymnastiek, 
zwemmen, watergymnastiek, stoelaerobics, wandelen, volksspelen, curve bowls, 
fietsen en tai -chi. 

-"Curve bowls ontmoetingen" - Landegem (Nevele) - 18/5/1995 en 26/10/1995-
104 deelnemers. 

Deze twee ontmoetingsnamiddagen werden georganiseerd door de Burensportdienst 
Leie. 
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+ Regionale Mindervalidensportdagen 
- "Sportspecial" - Ninove - 116/1995 - 233 deelnemers. 

Een organisatie van de Regio Sportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen, in samenwerking 
met de Bloso-Inspectiedienst. De deelnemers konden kiezen uit volgend sportaanbod: 
zwemmen, volksspelen, netbal, new games, trampolinespringen, atletiek, croquet, 
aerobics, volksdans, wandelen, unihoc en curve bowls. 

- "Sport Mee '95" - Aalter - 15/6/1995 - 250 deelnemers. 

Een organisatie van de Sportdienst van Aalter in samenwerking met de 
Burensportdienst Leiestreek, het Fonds ter Bevordering van Sport voor 
Gehandicapten, de Oostvlaamse Sportraad VZW, de Bloso-Inspectiedienst en Rotary 
Aal ter. 
250 volwassen mentaal gehandicapten namen deel aan de sportdag. Het programma 
bestond uit : boogschieten, behendigheidscircuit, zwemmen, atletiek, hindemispiste 
en balvaardigheidscircuit. 

-"Ontdek de Ster"- Sint-Niklaas - 30/5/1995 - 1.100 deelnemers. 

Een organisatie van de Burensportdienst Waasland, in samenwerking met de Bloso
Inspectiedienst. Het betreft hier een omnisportdag voor mentaal gehandicapten 
jongeren. De deelnemers konden kiezen uit volgend sportaanbod : mountainbike, 
superbal, volksspelen, trampoline, strandspelen, paardrijden, klimmen en klauteren, 
mini-golf, volksdans, hockey, aerobics, new games, petanque, rolschaatsen, zeilen, 
mini-tennis, waterfietsen, roeien, speleo en springkasteeL 

+ Sport overdag Special 
- Berlare- 16/2/1995- 155 deelnemers. 

De Burensportdienst Schelde-Durme in samenwerking.met de Bloso-Inspectiedienst, 
orgániseerde voor de eerste maal deze sportdag voor huisvrouwen en werklozen. 
De 155 deelnemers konden 4 activiteiten kiezen uit het volgende sportaanbod : 
stepaerobics, zelfverdediging, Eurofit-testbatterij, Afrikaanse dans, mountainbike, 
jazz-dance en yoga. 

+ Supergem 
- Wachtebeke -11/6/1995-50 deelnemers. 

Supergem is een sportieve competitie tussen Oostvlaamse gemeenten, georganiseerd 
door de Oostvlaamse Sportraad VZW in samenwerking met de Bloso-Inspectie
dienst. 10 gemeenten (elke ploeg bestaat uit 5 personen) namen deel aan deze 
avontuurlijke competitie bestaande uit 4 proeven nl. kano-varen, supergem-run, 
mountainbike en estafette handboogschieten. 
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4. Provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

+ Seniorensportdag 
-Universitair Sportcentrum Leuven- 30/511995 - 1.100 deelnemers. 

Met de medewerking van de Sportdienst Vlaams-Brabant en verschillende 
seniorenbonden werd op deze dag de sportbeoefening bij 50-plussers gepromoot door 
middel van verschillende initiaties en groepsactiviteiten : fietstocht, wandeltocht, 
volkssporten, petanquetomooi, zwemmen, volksdansen, badminton, boogschieten, 
curve bowls, hydrobics, jazz-dance, conditieturnen, senioretics, stoelaerobics, 
tafeltennis, tai-ji-quan, muurklimmen, netbal, relaxatie, zelfverdediging, seniorobics 
en een ludiek tornooi. 

+ Recreathlons Vlaams-Brabant 
-Oud-Heverlee- Diest-Landen- Heverlee - Kessel-La- Meise- Aarschot
Bierbeek- van rnaart t.e.m. oktober 1995- 3.000 deelnemers. 

In 8 gemeenten werden recreatieve triathlons of duathlons georganiseerd, met de 
ondersteuning van de Inspectiedienst Vlaams-Brabant en Brussel en de Provinciale 
Sportdienst Vlaams-Brabant. Extra aandacht werd besteed aan de recreanten en in het 
kader van de Bloso-Jeugdsportcampagne had elke deelnemende gemeente een 
speciaal programma voor de jeugd. 

+ De Fietseling 
-Aarschot- Begijnendijk-Diest - Scherpenheuvel-Zichem - 13/8/1995- 9.000 
deelnemers. 

Deze recreatieve manifestatie voor fietsers is gegroeid uit een intergemeentelijke 
samenwerking tussen de 4 betrokken gemeenten. Deelnemers konden een keuze 
maken uit een 1 0-tal verschillende fietsroutes, waaronder ook twee parcours speciaal 
uitgestippeld voor de alle-terrein-fietsers. Daarnaast werd er ook voor heel wat 
randanimatie gezorgd. 

+ Beachvolleybaltornooi 
-Bloso-Centrum Hofstade- 5 en 6/8/1995 - 811 deelnemers. 

Het Beachvolleybaltomooi vond voor de tweede keer plaats en was opnieuw een 
initiatief van het Bloso-Centrum Hofstade, de Bloso-Inspectiedienst en Dama 
volleybalclub uit Mechelen. 
Het tweedaagse tomooi richtte zich tot alle ploegen, zowel competitieve als 
recreatieve, zowel heren als dames, seniors en jeugd. 
In de landelijke reeksen werd er 2 tegen 2 gespeeld. In alle andere reeksen 3 tegen 3. 
Ook voor de tweede maal werd er een speciale oproep gedaan naar de jeugd (12-18-
jarigen) waarvoor 4 aparte reeksen voorzien werden. 
207 ploegen waren aanwezig waarvan 36 jeugdploegen. 
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• Stadskriebels 
-Centrum van Brussel- 21/5/1995 - 2.500 deelnemers. 

De Stadskriebels werden voor de tweede maal georganiseerd door de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie in samenwerking met de Bloso-Inspectiedienst in het hartje 
van Brussel. Er was een ruim en gevarieerd aanbod van 34 sportactiviteiten, 
voorafgegaan door een ontbijt in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg en een 
improvisatietheater door theatergezelschap Ivoor in zaal Les Tretaux. De idee van het 
gebruik van straten en pleintjes om te sporten en de combinatie met andere animatie 
maakte de dag uniek. 
's Avonds werd het geheel afgesloten met een prijsuitreiking en een slotoptreden van 
de Championettes. 

5. Provincie West-Vlaanderen 

• The Bloso-Challenge 
- Zwevegem- 2/6 & 3/6/1995 - 189 deelnemers. 

De actie ontstond in het kader van de campagne "West-Vlaanderen Sportief". Het 
was de zesde uitgave voor deelnemers vanaf 16 jaar. Het gaat over een avontuurlijk 
sportaanbod in competitievorm voor teams van 3 personen. 

• Seniorensportdag 
- Ingelmunster- 6/6/1995- 1.371 deelnemers. 

Een sportdag voor alle Westvlaamse 50-plussers. De actie ontstond ter gelegenheid 
van "West-Vlaanderen Sportief" en werd samen met het Regionaal Sportoverleg voor 
de 6de maal georganiseerd . 

• 
• Actie Sportsenior 

- Lendelede- Wervik- Wevelgem- Menen- 4/5-1115-15/6-29/6-14/9-21/9-
5/10/1995- 921 deelnemers. 

De Gewestelijke Sportwerking organiseerde in samenwerking met de Bloso
Inspectiedienst deze activiteit. Volgende sporttakken stonden op het programma : 
petanque, mini-golf, volkssporten, wandelen, fietsen en volksdansen. 

• Minder-validensport 
-Harelbeke- 23/5/1995 - 950 deelnemers. 

Deze omnisportdag is een initiatief van de provinciale sportdienst en de Bloso
Inspectiedienst en richt zich naar alle instellingen en verenigingen voor minder
validen. De klemtoon lag op de watersporten, maar ook fietsen, wandelen, petanque 
en volksdansen stonden op het programma. 
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2. PROVINCIALE ACTIES IN HET KADER VAN DE BLOSO
JEUGDSPORTCAMPAGNE 

1. Provincie Antwerpen 

+ Sportkriebelfestival 
- Herentais- Bloso-Centrum- 26/3/1995- 2.100 deelnemers. 

Het Sportkriebelfestival is een organisatie van de Provinciale Stuurgroep Jeugdsport. 
2.100 jongeren tussen 10-18 jaar konden proeven van niet minder dan 34 
sportkriebelactiviteiten : karate, petanque, atletiek, fietsen op rollen, baseball, 
jeugdvoetbal, trampoline-springen, toestel- turnen, speleobox, 3 x 3 basketbal, 
muurklimmen, ski-initiatie, mountainbike-tocht+ hindernissenparcours, Eurofit, 
skeeleren, badminton, hip-hop, rock en roU, frisbee-golf, fair-play, meerkamp, 
rolschaatsen, circusinitiatie, curve bowls, tafeltennis, rope-skipping, aerobics, funk, 
kick-boxen, korfbal, mini-tennis, judo, Afrikaans dansen en oriëntatielopen. 

• Avontuuratlon 

De Avontuuratlon is een organisatie van de Provinciale Stuurgroep Jeugdsport, in 
samenwerking met zes regio's van de Provincie Antwerpen. 
Tijdens de herfstvakantie 1995 werden in 6 regio's Avontuuratlons georganiseerd. 

Laakdal 2/1111995 110 deelnemers 
Boom 2/11/1995 90 deelnemers 
Brasschaat 3/1111995 200 deelnemers 
Turnhout 3/1111995 200 deelnemers 
Zandhoven 3/1111995 80 deelnemers 
Westerlo 4/11/1995 140 deelnemers. 

Jongeren tussen 12-18 jaar namen in teamverband (3 of 4 jongeren) deel aan 
avontuurlijke sporten : oriëntatielopen, run en bike, boogschieten, karabijnschieten, 
mountainbike-hindernissenparcours, speleobox, hindernisparcours, klimmuur. 

+ Finale Avontuuration + 25-Sportkriebels 
- Herentais- Bloso-Centrum- 25/11/1995- 2.300 deelnemers. 

De finale A vontuuratlon en de 25 Sportkriebels zijn een organisatie van de 
Provinciale Stuurgroep Jeugdsport. 
Per regio werden 12 ploegen van 4 deelnemers geselecteerd voor deelname aan de 
finale. 250 jongeren namen deel aan deze finaledag. 
2.050 jongeren tussen 10-18 jaar namen deel aan de "25-Sportkriebels" en konden 
een keuze maken uit volgende sporten : petanque, atletiek, fietsen op rollen, step
aerobics, kick-boxen, korfbal, trampoline-springen, rope-skipping, funk, aerobics, 
hip-hop, Afrikaans dansen, voetbal, skeeleren, rolschaatsen, mountainbiken, curve 
bow Is, hindernissenparcours. 
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2. Provincie Limburg 

• Watersportdag met "Jeugdsportinstuif en Watersportfeest" te Houthalen 
-Houthalen -13/5/1995- 3.850 deelnemers. 

Op 13 mei 1995 was het domein Kelchterhoef te Houthalen de "ankerplaats" van de 
Bloso-Watersportdag. De "Jeugdsportinstuif en Watersportfeest" werd een 
combinatie van watersporten en "droge sporten", alles samen goed voor een 40-tal 
sporttakken. Ruim 2.000 sportievelingen maakten dankbaar gebruik van dit 
uitgebreide sportaanbod op de muzikale tonen van Studio Brussel. Een muzikaal 
optreden van de groep "Noordkaap", gevolgd door een fuif, bezorgde's avonds aan 
de 1.850 deelnemers een onvergetelijke Watersportdag 1995. 

+ Limburgse kampkriebel 

Tijdens de zomermaanden organiseerde de Provinciale Sport- en Jeugddienst in 
samenwerking met de Bloso-Inspectiedienst voor de derde maal deze actie voor de 
Vlaamse jeugdverenigingen die in Limburg op kamp komen. Aan meer dan 5.000 
jongeren werd een gevarieerd aanbod gepresenteerd met : sport op de kampplaats, 
een militaire hindemissenbaan, een avonturentocht op het militair domein en een 
combinatie van hindemissenbaan en oriëntatieloop. 

+ Open-deurdag Bloso-centrum Genk 
-Genk- Bloso-Centrum- 17/911995-70 ploegen. 

Het Bloso-Centrum Kattevenia gooide op 17 september 1995 zijn deuren wagenwijd 
open voor alle geïnteresseerden. Ook de nieuwe sporthal, met ·haar modem uitgeruste 
klimmuur, kreeg veel belangstelling. In en rond het domein stonden tal van attracties 
opgesteld : huifkartochten, springkastelen, een space-swinger, en vele andere ... 
V oor jeugdsportverenigingen was er de derde uitgave van de Jeugdpentatlon. Maar 
liefst 70 ploegen ondergingen de 8 proeven en kregen een mooi aandenken mee naar 
huis. 

+ Schaats- en Sportkriebelfestival met Challenge Trophy 
-Hasselt- Bloso-Centrum- 29/9/1995- 84 ploegen- 5.200 deelnemers. 

Op vrijdag 29 september startte het seizoen in de Bloso-ijshal "De Schaverdijn" met 
speciale schaatsbeurten voor het buitengewoon onderwijs en discoschaatsen voor de 
Sportkriebelleden. Zaterdag konden de sportdiensten en zondag de jeugdvereni
gingen gratis schaatsen. 
Nog extra op zondag was de Challenge Trophy voor de jongeren. Ondanks de zeer 
slechte weersomstandigheden boden zich toch nog 84 ploegen aan met telkens 4 
personen om 16 uiterst avontuurlijke proeven af te leggen. 

147 



+ Doe-aan-Sportbeurs 
- Genk- 30/11 t.e.m. 112/1995 - 2.650 deelnemers. 

Deze derde editie van de Doe-aan-Sportbeurs richt zich tot de leerlingen uit het 6de 
leerjaar basisonderwijs en het eerste jaar secundair onderwijs uit de drie 
onderwijsnetten. Bloso, de Stichting Vlaamse Schoolsport, het B.O.I.C.ende 
Provinciale sportdienst boden drie volwaardige programma's aan: een binnen-, een 
buiten- en een watersportprogramma. Per groep kon men telkens gedurende één uur 
kennismaken met deze programma's. 

+ Kriebeltijdrit 

In het kader van de Bloso-Jeugdsportcampagne werd door de Provinciale Stuurgroep 
Jeugdsport aan de organisatie "Limburg fietst" een kriebeltijdrit voor 12 tot IS
jarigen toegevoegd. De finale van deze kriebeltijdrit ging door op de atletiekpiste van 
Kiewit Vijf gemeenten vaardigden een ploeg af. 

3. Provincie Oost-Vlaanderen 

+ Pro-Sportkriebels 
- Wachtebeke- 7/5/1995- 2.000 deelnemers. 

De Provinciale Stuurgroep Jeugdsport organiseerde deze omnisportdag in 
samenwerking met een 40-tal federaties en clubs in het Provinciaal Domein 
Puyenbroeck te Wachtebeke. De dag werd afgesloten met een optreden van de 
popgroep "Pop in Wonderland". 

+ Doe-aan-Sportbeurs 
-Gent- 26 t.e.m. 28/6/1995 - 5.500 deelnemers. 

De organisatie van deze Doe-aan-Sportbeurs was een samenwerking tussen het 
Bloso, de Oostvlaamse Sportraad vzw, het B.O.I.C. Oost-Vlaanderen, de Stichting 
Vlaamse Schoolsport en de Dienst Sport en Recreatie van de Stad Gent. 
5.500 laatstejaarsstudenten van het basisonderwijs werden ontvangen in de hallen 
van Flanders Expo door 40 sportfederaties die er hun sporttak voorstelden.Per halve 
dag doorliepen 1.200 jongeren sportstanden die in circuitvorm waren opgesteld (6 
stempels= brons, 12 stempels= zilver, 18 stempels= goud). 

+ Sportkriebelhappening 
-Gent- 23/1211995- 3.500 deelnemers. 

De Provinciale Stuurgroep Jeugdsport organiseerde de Sportkriebelhappening voor 
de derde keer in Flanders Expo. 
De jongeren konden kiezen uit een 50-tal sportdisciplines aangeboden door federaties 
en clubs. 
De dag werd afgesloten met een optreden van de popgroep "Good Shape". 
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4. Provincie Vlaams-Brabant en Brussel 

+ Doe-aan-Sportbeurs 
- Diest- 26,27 en 28/6/1995- 2.650 deelnemers. 

In de vorm van een instuif konden leerlingen uit het zesde leerjaar van het 
basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs een halve dag sporten. 
Er kon gekozen worden uit een 30-tal verschillende sportactiviteiten, waarvoor 
samengewerkt werd met verschillende sportfederaties. De organisatie gebeurde door 
de Provinciale Sportdienst Vlaams-Brabant, de Bloso-Inspectiedienst, de Stichting 
Vlaamse Schoolsport en het B.O.I.C. 

+ Adventure Trophy 
- Diest - Provinciaal Recreatiecentrum de Halve Maan - 7/5/1995 - 604 deelnemers. 

Het eerste provinciaal initiatief in het kader van de Jeugdsportcampagne was de 
Adventure Trophy, georganiseerd in samenwerking met de Provinciale Sportdienst 
Vlaams-Brabant. 
In groepjes van 4 personen werd aan deze avontuurlijke competitie deelgenomen. Op 
het programma stonden een 20-tal avontuurlijke proeven met ondermeer een 
hindemissenparcours, een apenbrug, vlottentocht, touwenparcours, deathride en 
andere spectaculaire proeven. 
151 ploegen van 4 personen hebben hier aan deelgenomen. 

+ Jeugdsportival 
- Hofstade- Bloso-Centrum - 17/9/1995 - 3.000 deelnemers. 

Jongeren tussen 12 en 18 jaar konden voor de vierde maal deelnemen aan het 
jeugdsportival. 
Doodopend van 10 u tot 16 u kon er een keuze gemaakt worden tussen 28 
verschillende sporten met als nieuwkomers een apenbrug, hip-hop en een 
hindernissenbaan. 
Deze sportieve happening werd afgesloten met een optreden van "Jean Bosco Safari" 
met special guests KidCocoen Walter Grootaerts. 
Alle jongeren die minstens drie sporten hadden beoefend, konden gratis naar dit 
optreden. 

5. Provincie West-Vlaanderen 

+ Jeugdsurvival 
-Deerlijk- 23/4/1995-212 deelnemers. 

Jeugdsurvival is een samenwerkingsverband tussen Bloso, de Burensportdiensten en 
talrijke clubs. 
Op het programma stonden een uitgebreide reeks avontuurlijke activiteiten. Via een 
fietsparcours konden de jongeren deelnemen aan de meest uiteenlopende opdrachten. 
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De proeven vergden zware fysieke inspanningen. Als afsluiter was er een alcohol
vrije Hotdog-party. 

+ 30 sportkriebels 
- Jabbeke- 20/5/1995- 1.857 deelnemers. 

Aan de jeugd werden voor de 2de maal, door Bloso in samenwerking met IGOS 
(Intergemeentelijk Overleg van de Sport), 40 verschillende, uitdagende, avontuurlijke 
sporten aangeboden. 

+ Doe-aan-Sportbeurs 
-Kortrijk- 20-21-22/6/1995 - 6.200 deelnemers. 

Voor de 3de maal werd op initiatief van de Westvlaamse Sportraad in samenwerking 
met de Provinciale Stuurgroep J eugdsport, de provinciale afdelingen van de 
federaties en het B.O.I.C.inde Hallen van Kortrijk deze Doe-aan-Sportbeurs 
georganiseerd. 

+ Kriebelhappening 
-Brugge- 16/9/1995- 982 deelnemers. 

Deze Sportkriebel avonturendag gaf jongeren tussen 12 en 18 jaar de kans om met 
diverse sporten kennis te maken. 

• VISO-country-kriebelroute 
- Staden - 17/9/1995 - 170 mountainbikers 

Inspelend op de belangstelling voor het mountainbiken werd de VISO-country
kriebelroute in 1995 opnieuw georganiseerd. 170 deelnemers namen er de start en 
waagden zich op een 45 km lang parcours waarvan een groot deel onverhard. 

+ Adventure Rock 
- Beernero- 30/8/1995 - 214 deelnemers. 

Voor de eerste maal stond er op het programma avontuur en muziek. Op een eiland 
tussen een oude en een nieuwe kanaalarm werden een twintigtal avonturensporten 
a~geboden. Tussen het sporten door kpnden de jongeren genieten van het optreden 
van een viertal muziekgroepen. 

3. ONDERSTEUNINGSMIDDELEN 
Om hun promotionele taak en begeleiding van gemeentelijke sportdiensten, sportraden 
en gangmakers uit te voeren beschikken de Bloso-inspectiediensten over een aantal 
ondersteuningsmiddelen zoals : 

* Gratis Sport+ verzekering 
* Abonnementspolis : verzekering voor sportactiviteiten met een meer permanent 

karakter 
* Lesgevershulp 
* Fit-o-meterpanelen 
* Prijzen en trofeeën. 
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De aanvragen van al deze ondersteuningsmiddelen gebeuren door de gangmaker, de 
sportraad of de sportdienst 
In 1995 waren er in Vlaanderen 749 gangmakers, 272 sportraden, 146 erkende 
gemeentelijke sportcentra en 191 gesubsidieerde sportfunctionarissen op een totaal van 
308 Vlaamse gemeenten en 19 Brusselse gemeenten. 

Provincie Gangmakers Sport- Sport- Sportfunc· 
raden diensten tionaris 

Antwerpen 166 68 30 
Limburg 350 43 32 
Oost-Vlaanderen 106 59 24 
Vlaams-Brabant en Brussel 84 43 16 
West-Vlaanderen 43 59 44 
TOTAAL 749 272 146 

Gratis sport+verzekering 
Voor éénmalige of jaarlijkse activiteiten met een wisselend aantal niet-aangesloten 
deelnemers. 

40 
42 
31 
24 
54 

191 

PROVfNClE AANTAL AANVRAGEN AANTAL DEELNEMERS 
Antwerpen 2.730 527.243 
Limburg 3.088 662.500 
Oost-Vlaanderen 3.125 496.124 
Vlaams-Brabant en Brussel 1.267 282.978 
West-Vlaanderen 2.900 504.808 
TOTAAL 13.110 2.473.653 

Abonnementspolis 
Een verzekering voor sportactiviteiten met een meer permanent karakter voor recreatie
clubs die niet aangesloten zijn bij een erkende sportfederatie, en sportactiviteiten organi
seren met een permanent karakter. 

PROVINCIE AANtAl CLUBS 
Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams-Brabant en Brussel 
West-Vlaanderen 
TOTAAL 

Lesgeverskredieten 
Voor een lessenreeks van 10 uren initiatie in een welbepaalde sporttak, wordt een 
lesgever gratis ter beschikking gesteld voor initiatieven in het kader van de Bloso
Jeugdsportcampagne, voor startende clubs of verenigingen en voor projectgemeenten 
(bijvoorbeeld bij de opening van een sporthal). 
Aantal uren initiatie: 8.622 
Aantal deelnemers: 179.132 

63 
96 
62 
69 
76 

366 

PROVIN Cl!;: AANTAL UREN INITIATIE AANTAL DEELNEMEFIS 
Antwerpen 2.009 37.480 
Limburg 2.202 53.839 
Oost-Vlaanderen 1.495 18.934 
Vlaams-Brabant en Brussel 1.300 41.529 
West-Vlaanderen 1.616 27.350 
TOTAAL 8.622 179.132 
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Fit-o-meter 
Er werden 337 fit-o-meter-panelen ter beschikking gesteld van ondermeer gemeente
besturen, socio-culturele verenigingen, enz. 

Prijzen en trofeeën 
V oor provinciale, regionale en gemeentelijke sportontmoetingen met een recreatief 
karakter, werden gratis bekers, medailles, sportzakjes, big shoppers, stylo's, diploma's, 
zweetband jes, ... ter beschikking gesteld. 

4. UITLENING VAN SPORTMATERIAAL 

Bij het Bloso kan gratis sportmateriaal worden geleend voor belangrijke manifestaties, 
voor sportweekends en tijdens de vakantieperioden. 
Hiervoor komen de erkende Vlaamse sportfederaties en hun aangesloten clubs in 
aanmerking, alsook socio-culturele verenigingen, jeugdbewegingen, gemeentebesturen, 
enz ... . Bovendien kunnen startende clubs gedurende hun eerste bestaansjaar sport
materiaal ontlenen. 

In het verleden werd slechts materiaal uitgeleend in de Bloso-opslagplaats te Macheten 
en in het Bloso-centrum te Gent. Medio 1993 werd ook materiaal ter beschikking 
gesteld vanuit de Bloso-centra te Brugge-Pathoekeweg, Hasselt en Herentals. Per 
provincie is er dus een Bloso-uitleendienst. 

In vergelijking met 1994 steeg het aantal ontleningen met bijna 4 % (van 2.242 naar 
2.322). 

Aantal toegestane uitleningen per uitleencentrum in 1995 
Uitleencentrum Brugge Gent Hasselt Herentais Machelen 

Aantal toegestane uitleningen 
in 1995 80 538 267 345 1.092 
Aantal toegestane uitleningen 
in 1994 104 532 347 218 1.041 
Verschil -24 +6 - 80 + 127 +51 

Vooral de stijging in de provincie Antwerpen is opmerkelijk; anderzijds is er een daling 
vast te stellen in de provincies Limburg en West-Vlaanderen. 
Wat de ontleners betreft doen vooral clubs, jeugdverenigingen, gemeentebesturen en 
scholen een beroep op de Bloso-uitleendienst. 

152 



De werking van de· uitleendiensten In 1995 
Uitleendienst Brugge Gent Hasselt He rentals Machelen Totaal1995 Totaal1994 

Toegestane 80 538 267 345 1092 232-2 2242 
uitleningen 
Geogratj~~be ~a:.u:ei~ 
ding van de aanvragen 

Antwerpen 0 7 4 313 408 732 592 
Vlaams Brabant 0 4 7 12 550 573 559 
Limburg 1 0 256 8 65 330 405 
Oost~ Vlaanderen 1 497 0 10 46 554 554 
West-Vlaanderen 78 30 0 2 23 133 158 
Aamt:[agen Pt[ 
sportdiscipline 

Alpinisme 0 0 0 0 0 0 1 
Atletiek 6 51 4 11 51 123 128 
Badminton 6 16 32 20 11 85 81 
Baseball 2 10 7 16 2 3.7 23 
Basketbal 1 3 6 2 19 31 38 
Eurofit 0 0 32 31 0 78 73 
Gehandicaptensport 0 3 0 0 5 8 a· 
Gymnastlek 6 76 24 20 136 262 269 
Handbal 2 22 22 6 15 67 91 
Hockey 4 18 20 14 12 68 37 
Jeugdpentatlon 0 0 25 18 5 48 156 
Judo 0 0 0 0 117 117 124 
Konditietrainlog 0 13 9 0 8 30 16 
Kortbal 7 6 6 9 2 30 30 . 
Medecinebal 5 0 0 4 1 6 6 
Mini Basket 0 1 4 2 4 11 10 
Minivoetbal 1 20 25 17 26 89 47 
Om nisport 31 179 7 63 530 817 678 
Oriëntatieloop 0 4 0 1 0 1 7 
Rugby 0 1 0 0 0 1 3 
Tafeltennis 3 26 2 6 20 57 52 
Tennis 0 8 0 3 38 49 19 
Volleybal 6 68 46 80 78 278 288 
Watersport 0 13 22 9 12 56 58 
Diversen 27 2 29 27 
VBT-materiaal 66 66 

Ergtiel vim de 
aaov[age[ 

Bloso + federaties 2 51 14 70 104 241 (10~4 %) 311 
Scholen 112 111 76 57 93 349 (15,0 %) 282 
Clubs 36 182 15 80 299 612 (26,4 %) 596 
Jeugdbeweging 20 113 51 62 340 586 (25,3 %) 442 
Gemeenten 10 81 106 69 211 477 (20,6 %) 576 
Bedrijven 0 5 7 45 57 (2.5 %) 61 
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5. LANDELIJKE ACTIES 

1. Migrantensport 

+ Meisjessportdag. 

Inspelend op de onderzoeken naar de integratiemogelijkheden via de sport, heeft het 
Bloso speciale aandacht besteed en specifieke initiatieven genomen voor islamitische 
migrantenmeisjes, door de jaarlijkse organisatie van een meisjessportdag. 

Op vrijdag 26/511995 had in de Sporthal "De Rode Loop" in Merksem de derde 
meisjessportdag (voor meisjes tussen twaalf en achttien jaar) plaats. 

Er waren 516 vrouwelijke deelnemers waarvan een meerderheid migrantenmeisjes 
(via de meisjeswerkingen) en éénderde Vlaamse meisjes uit de provincie Antwerpen 
(via de jeugdverenigingen, de scholen en de Sportkriebelclub). 

Opzet van de organisatie was de deelname van migrantenmeisjes aan sportactivi
teiten aanmoedigen, rekening houdend met hun specifieke noden en wensen. Enkele 
van de desiderata waren : alleen vrouwelijke lesgeefsters, aantrekkelijke en avontuur
lijke sporttakken, ruime sportinfrastructuur, afsluiting van de dag met een fuif (enkel 
voor meisjes), ... Er werden 14 verschillende sporttakken aangeboden: aquagym, 
zweminstuif, jiu-jitsu, aerobics, Afrikaans dansen, step aerobics, netbal, atletiek, 
skeeleren, rope-skipping, trampoline, speleobox, Eurofit-conditietests, klimmuur. 

+ Sportdag voor migrantenvrouwen 

Op 16/1111995 ging voor de derde maal de Sportdag voor migrantenvrouwen door. 
Ditmaal opteerden de organisatoren, Bloso en het Provinciaal Integratiecentrum voor 
een meer open locatie namelijk het Bloso-centrum Kattevenia te Genk. Ook het 
sportaanbod werd gevoelig uitgebreid met o.a. figuurtraining, mini-golf, mountain
bike, muurklimmen, new games, paardrijden, petanque, skiën, wandelen en zelfver
dediging. Meer dan 290 sportieve migrantenvrouwen werden geteld, nagenoeg een 
verdubbeling van het aantal deelnemers in vergelijking met 1994. 

+ Initiatieven in het kader van de Bloso-Jeugdsportcampagne. 

Naast de specifieke migrantenprojecten stonden alle initiatieven in het kader van de 
Bloso-Jeugdsportcampagne open voor migrantenjongeren. 

Voorbeelden hiervan zijn de provinciale acties "Avontuuratlon" op 2, 3, 4/11/1995, 
Sportkriebelfestival op 26/3/1995, de Watersportdag met "Jeugdsportinstuif en 
Watersportfeest" op 13/5/1995 in Houthalen, de Prosportkriebels op 26, 27, 
28/5/1995, de Sportkriebelhappening op 23/12/1995. Op al deze jeugdhappenings 
wordt een percentage van 7 % tot 10 % migrantenjongeren genoteerd. 
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• Kadervorming 

De programmabrochure 1995 met de sportkaderopleidingen van de Vlaamse 
Trainersschool, werd verstuurd naar alle lokale en regionale integratiecentra 
teneinde de deelname van migrantenjongeren aan de opleidingscursussen te 
stimuleren. 

Aan alle cursussen van het eerste niveau (Initiator/Jeugdsportbegeleider) werd een 
hoofdstuk "omgaan met migranten" toegevoegd. 

• Sportkampen 

De brochure Blosa-sportkampen 1995 werd eveneens verstuurd naar alle regionale en 
lokale integratiecentra, teneinde de deelname van migrantenjongeren aan de Blosa
sportkampen te stimuleren. 

• Lesgevershulp 

Op aanvraag van de migrantenwerkingen werden door het Bloso gratis gekwali
ficeerde lesgevers ter beschikking gesteld voor initiatiereeksen (10 uur) in een 
welbepaalde sporttak. 

In de provincie Antwerpen hadden 7 lessenreeksen plaats (dansen, zwemmen (2 x), 
omnisport, korfbal (3 x)), in de provincie Limburg 8 lessenreeksen (karate, jazzdans, 
petanque, paardrijden, mountainbike, omnisport) en in de provincie Oost-Vlaanderen 
39 lessenreeksen (zwemmen, aerobics, new games, korfbal, judo, volksdans, tafel
tennis, voetbal, omnisport, zaalsporten, turnen, conditiegym, basket, zelfverdediging, 
hockey). 

• Tentoonstelling "Gelijk Geaard" 

Bloso heeft meegewerkt aan de infobeurs en tentoonstelling over multicultureel 
samenleven in Vlaanderen, georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap die 
doorging van 20 tot en met 30/11/1995 in het Boudewijngebouw te Brussel. 

Er werd een stand opgebouwd met specifiek fotomateriaal over sportieve Bloso
initiatieven voor migranten. Daarnaast werden publicaties, brochures en tijdschriften 
ter beschikking gesteld ten behoeve van organisaties die initiatieven nemen rond 
participatie van migranten aan de georganiseerde en niet-georganiseerde sport. 

• Studiedag "Sportclubs bekennen kleur" 

Op 22/1111995 werd in het auditorium van het Boudewijngebouw een studienamid
dag georganiseerd rond het thema : sportparticipatie van migrantenjongeren in 
sportclubs. De organisatie was in handen van Bloso en de Koning Boudewijn
stichting. 

Een 90-tal geïnteresseerden uit sportfederaties en sportdiensten waren aanwezig. 
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+ Samenwerkingsverbanden 

Blosowerkt samen met de Koning Boudewijnstichting in de Stuurgroep "Jeugd en 
Sport". 

Het Provinciaal Integratiecentrwn coördineert het migrantenvrouwenwerk in 
Limburg via het platform Regionaal Overleg Migrantenvrouwen Limburg (ROML). 
Voor het geven van initiatiereeksen en de organisatie van de sportdag deed ROML 
beroep op het Bloso (provinciale Inspectiedienst), de Provinciale Sportdienst en 
VLABUS. In 1995 werden zo voor 20 vrouwengroepen sportactiviteiten georgani
seerd. 

2. Natuurgebonden sporten. 

1. Werkgroepen "Natuur en Sport'' 

De provinciale werkgroepen "Natuur en Sport" zijn een gezamenlijk initiatief van Bloso 
en Aminal, het bestuur voor natuurbehoud en natuurontwikkeling ; zij werden opgericht 
in 1993. Opdracht van deze werkgroepen is de toenemende problemen rond sporten in 
de natuur en milieubescherming te bekijken en concreet aan te pakken. In 1995 werd 
verder aandacht besteed aan de problematiek rond mountainbike met nadruk op de 
uitbouw van permanenteBlosomountainbike routes. De meeste provinciale werk
groepen speelden hier goed op in. 

Daarnaast werden ook andere problemen gesignaleerd en behandeld, gaande van 
oriëntatielopen, kano-kajak tot visserij in de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. 

Er was ook overleg tussen Bloso en de Vlaamse Hoge Raad voor Riviervisserij over de 
relatie tussen de vissers en de "kano-kajak" -beoefenaars in Vlaanderen. Er werd een 
inventaris opgemaakt van de waterlopen welke door de "kano-kajak"-recreanten en de 
hengelaars worden gebruikt. Aan de hand van deze lijsten zullen in overleg met de 
gebruikers richtlijnen worden uitgewerkt voor het gebruik van de verschillende soorten 
waterlopen. 

+ A~twerpen 

* 02/02: bespreking en voorstelling van permanente mountainbike route Beerse
Lille. Bespreking politiereglement mountainbike route Kasterlee-Herentals. 
Bespreking vergadering Mol mbt. uitbouw permanente mountainbike route. 

* 13/06: evaluatie opening en persconferentie mountainbike route Haarlebeek 
(Beerse-Lille). Bespreking nieuwe mountainbike routes Essen en Mol. Bespreking 
financiering van de permanente mountainbike routes. 

* 20/09: uiteenzetting over procedure Bloso subsidiëring 1995 voor permanente 
mountainbike routes. Voorstelling veldtoertochtorganisator Fietspromo. 
Bespreking met de werkgroep Sport van BeN eGo, het Belgisch Nederlands 
Grensoverleg mbt. de uitbouw van grensoverschrijdende mountainbike routes. 
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• Brabant 

* 22/03: vergadering omtrent de bostoegankelijkheid voor wandelaars, fietsers, 
mountainbikers, ruiters en koetsen in de domeinbossen van Meerdaal, Heverlee en 
Eggenhoven. 

* 16/05: bespreking ontwerpkaart bosrecreatie Heverlee- Meerdaal en onderzoek 
concept van de fit-o-meter in hogervermelde domeinbossen. 

* 21111: voorbereiding studieavond Sport en Natuur van de provincie Vlaams 
Brabant. Strategiebepaling voor de toekomst van de werkgroep met aandacht voor 
reglementering rond oriëntatielopen, ruiterpaden, kajakken en hengelsport, 
begeleiding en milieusensibilisering van recreanten en een project rond de aanleg 
van fietspaden langs onbevaarbare waterlopen. 

• Limburg 

* 21104: evaluatie mountainbikeseizoen 1994-1995. Kalendervoorstellen en werking 
mountainbikeseizoen 1995-1996. Overlopen en actualiseren bestaande plannen 
van éénmalige mountainbike routes. ToelichtingBlosovisie permanente 
mountainbike routes. 

* 15/06: vergadering over de problematiek van kajakken op de Dommel. 

* 07/09: bespreking voorstel vanuit de kajaksport en de verhuurbedrijven mbt. het 
gebruik van de Dommel. 

* 26/10: problematiek kajakken op.de Dommel. Er werd geen consensus bereikt. 
Werkgroep zal compromis voorstellen aan de Bestendige Deputatie. Stand van 
zaken mbt. oriëntatielopen, mountainbike en motorcross. 

• Oost-Vlaanderen 

* 14/02: bespreking overziehtslijst van alle éénmalige mountainbike routes, 
gecontroleerd door de verschillende diensten. Planning van nieuwe en potentiële 
permanenteBlosomountainbike routes: Geraardsbergen, Kluisbergen, Erpe-Mere, 
Oudenaarde en Ronse. Toelichtin~ door SVS ivm. organisatie oriëntatielopen in 
Oost-Vlaanderen en dan vooral in het Kluisbos. Voostel mogelijke oplossingen 
voor de bescherming van natuurlijke gebieden. 

* 13/06: stand van zaken van de éérunalige en permanente mountainbike routes en 
van het oriëntatielopen. Toelichting omtrent het bosdecreet en voorstel van 
bespreekbare onderwerpen voor volgende vergaderingen, vnl. gebruik van de 
waterlopen. 

* 27/11: stand van zaken van de éérunalige en permanente mountainbike routes en 
het oriëntatielopen. Toelichting van hetBlosoproject subsidiëring 1995 
mountainbike routes. Uiteenzetting over de hengelsport en de provinciale 
visserij commissie. 
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+ West-Vlaanderen 

* 22/03: bespreking mountainbike organisatie: intern reglement, stand van zaken 
Zuid-West-Vlaanderen, erkenning mountainbike route Beemem. Inventaris van de 
natuurgebonden sporten. 

* 27/06: bespreking voorstel van de dienst Milieu van de Provincie aan de 
Bestendige Deputatie over: recreatief medegebruik - behoefteninventaris - klacht 
van de vissers over toenemend recreatief gebruik van de Damse Vaart - ter 
beschikking stellen van hengelkaarten door WVT. 

* 11/09: voorstellen atlas der buurtwegen. Bespreking overleg met Frankrijk over 
systeem van bewegwijzering. Inventaris van natuurgebonden sporten. Onderzoek 
over samenstelling brochure "Natuur en Sport West-Vlaanderen" (analoog met 
Limburg). 

2. Permanente Bloso mountainbike routes 

In de loop van 1995 werden verschillende permanente mountainbike routes uitgetekend 
en aangelegd in samenwerking met de gemeentes, vaak ook in samenwerking met het 
provinciebestuur. 

Blosozorgt telkenmale voor een belangrijke logistieke steun via de levering van de 
bewegwijzeringspiaatjes en de aankondigingsborden op de verschillende startplaatsen. 
De gemeentebesturen zorgen voor de bewegwijzeringspalen, de aanleg en het 
onderhoud van de route. 

+ Mountainbike route "Beernern" 

De route bestaat uit één lus met een totaalafstand van 32 km. Er is één startplaats. 
De plechtige opening gebeurde op zaterdag 22 april1995 in aanwezigheid van Bloso, 
lokale mandatarissen, vertegenwoordigers van de sportraad, de provincie, de 
Belgische wielrijdersbond afdeling mountainbike en de pers. 

+ Mountainbike route "Campinapad" in Dessel 

Deze route bestaat uit één omloop van 2 op elkaar aansluitende lussen met een 
totaalafstand van 32 km. Er zijn 2 startplaatsen. 

+ Mountainbike route "Ringslot" in De Panne 

Deze route bestaat uit één lus met een totaalafstand van 30 km. Er is één startplaats. 
De plechtige opening had plaats op 28 mei 1995 in aanwezigheid van het Bloso, 
lokale mandatarissen, de sportraad en de pers. 

+ Mountainbike route "Haarlebeek" in Lille-Beerse 

Deze route bestaat uit één omloop opgebouwd uit 3 op elkaar aansluitende lussen met 
een totaalafstand van 42 km. Er zijn 3 startplaatsen. 
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De plechtige opening had plaats op 4 juni 1995 in aanwezigheid van het Bloso, 
lokale mandatarissen, de provincie, de sportraad en de pers. 

• Mountainbike route "Gooik" 

Deze route bestaat uit één omloop opgebouwd uit 3 op elkaar aansluitende lussen met 
een totaalafstand van 42 km. Er zijn 2 startplaatsen. 
De plechtige opening had plaats op 23 juni 1995 in aanwezigheid van het Bloso, 
lokale mandatarissen en de pers. 

+ Mountainbike route "Affligem" 

Deze route bestaat uit één lus met een totaalafstand van 28 km. Er is één startplaats. 

• Mountainbike route "De Akspoele" in Tielt 

Deze route bestaat uit één omloop opgebouwd uit 3 op elkaar aansluitende lussen met 
een totaalafstand van 42 km. Er zijn 3 startplaatsen. 

t Mountainbike route "De Bekentocht" in Meulebeke 

Deze route bestaat uit één omloop opgebouwd uit 3 op elkaar aansluitende lussen met 
een totaalafstand van 42 km. Er is 1 startplaats. 

+ Mountainbike route "Schorre Oostende" 

Deze route bestaat uit één lus met een totaalafstand van 25 km. Er is één startplaats. 

• Mountainbike route "Geraardsbergen" 

De route bestaat uit één omloop van 3 op elkaar aansluitende lussen en met een 
totaalafstand van 44 km. Er is één startplaats. 
De plechtige opening had plaats op zaterd~g 2 december 1995 in aanwezigheid van 
het Bloso, lokale mandatarissen, de sportraad, de provincie, de moutainbike-afdeling 
van de Belgische wielrijdersbond en de pers. 

NaasJ de klassieke logistieke ondersteuning dieBlosolevert bij nieuwe permanente 
mountainbike routes, werd in 1995 eveneens een subsidiëringsproject opgezet. 
Gemeenten konden tot 50.000 fr.subsidie krijgen voor de promotie van een bestaande 
of nieuw aangelegde vaste mountainbike route. De subsidie moest gebruikt worden voor 
de aanmaak van een promotiefolder, de aanmaak van extra aankondigingspaneten en de 
aanschaf van bewegwijzering naar de startplaats van de route. 21 gemeenten hebben hier 
op ingespeeld. 
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6. SCHOOLSPORT 

ArtikelS,§ 1, punt 4 van het besluit van de Vlaamse Regering (van 20 juli 1994) tot 
uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de erkenning en 
subsidiëring van de Stichting Vlaamse Schoolsport bepaalt dat een samenwerkingsver
band dient te worden uitgebouwd tussen de Stichting Vlaamse Schoolsport en het 
Bloso. 

Teneinde dit samenwerkingsverband tussen het Bloso en de Stichting Vlaamse 
Schoolsport (SVS) optimaal te regelen, werd het Vlaams Bureau Schoolsport opgericht, 
ter vervanging van het vroegere Vast Bureau Schoolsport. Dit Vlaams Bureau 
Schoolsport is het overlegorgaan van de schoolsport in Vlaanderen. De cel Schoolsport 
van het Bloso coördineert en zorgt voor de praktische uitwerking van alle initiatieven en 
acties die gezamenlijk gerealiseerd worden door hetBlosoen de Stichting Vlaamse 
Schoolsport. 

Ter controle van de werkingskredieten die hetBlosojaarlijks ter beschikking stelt voor 
de schoolsport (8 miljoen), werd een protocol afgesloten tussen de Stichting Vlaamse 
Schoolsport en het Bloso. 
Dit voorstel van Protocol werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het Bloso op 
29111/95 en door de Raad van Bestuur van de Stichting Vlaamse Schoolsport op 
19/10/95. 
Het protocol omschrijft de aanwending van de werkingskredieten voor de schoolsport 
die hetBlosojaarlijks voorziet en regelt de samenstelling en werking van het Vlaams 
Bureau Schoolsport. 

Naast de 4 acties die het Vlaams Bureau Schoolsport organiseert in het kader van de 
Bloso-Jeugdsportcampagne nl. de 100 Sportkriebels, de V-dag, de Vlaamse 
Veldloopweek en de 3on3 basketbal-clinics, werkt de Stichting Vlaamse Schoolsport 
ook als volwaardig partner mee aan de 5 provinciale Doe-aan-Sport-Beurzen. In het 
schooljaar '95/'96 werd gestart met een nieuwe promotie-actie voor het Secundair 
Onderwijs: nl. "SOS Sport op School" en werd de promotie-actie voor het 
Basisonderwijs in een nieuw kleedje gestopt. 

Acti~ "SOS Sport op School" (Secundair Onderwijs) 

Deze actie in de vorm van een overeenkomst tussen de school enerzijds en de SVS en 
hetBlosoanderzijds heeft als bedoeling een sportiever en bewegingsvriendelijker 
klimaat op school te creëren in het Secundair Onderwijs. 
Deze overeenkomst omvat 5 punten en elk van deze punten staat voor een basisvoor
waarde, een grondbeginsel voor een bewegingsvriendelijker klimaat op school. Vooral 
het eigen initiatief van de school wordt via deze actie door SVS aangemoedigd. 

Nieuw hierbij is ook dat de leerlingen zelf betrokken worden bij het management van de 
Sport op School. De scholen worden aangemoedigd om een netwerk van leerling
sportpraesessen uit te bouwen. 
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Begin van het schooljaar '95-'96 hebben 225 scholen ingeschreven voor de actie "SOS 
Sport op School", waarbij zij een overeenkomst met SVS en Bloso afsloten rond het 
bevorderen van de schoolsport. 

Actie "Sport begint op School" (Basisonderwijs) 

In 1995 werd de klassieker in de schoolsportwerking de actie "Schoolsport, een bank 
vooruit" in een nieuw kleedje gestoken en kreeg deze een nieuwe naam : "Sport begint 
op School". Deze actie wil de scholen aanzetten op regelmatige tijdstippen extra 
bewegingsmomenten aan de leerlingen aan te bieden. "Sport begint op School" legt wel 
nieuwe accenten. Zo wordt uitdrukkelijk gevraagd dat de directie zich mee engageert 
om het sportaanbod op school op een structurele manier verder uit te bouwen. Dit is één 
van de basiseisen om als laureaat gehuldigd te worden. 

In het schooljaar '94-'95 werden voor de actie "Schoolsport, een bank vooruit" 1.443 
scholen gelauwerd. 

Voor de nieuwe actie .. Sport begint op school" schreven begin van het schooljaar '95-
'96 reeds 1.663 scholen in. 
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XII. BLOSO-JEUGDSPORTCAMPAGNE 

De Bloso-Jeugdsportcampagne die officieel van start ging op 1 oktober 1992 (in 
uitvoering van het Vlaams regeerakkoord) werd in 1995 verdergezet 
De uitgangspunten van deze landelijke sportpromotiecampagne zijn tweeërlei : enerzijds 
de slechte fysieke conditie en anderzijds de dalende sportparticipatie van de jongeren in 
de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar. 
De objectieven van deze campagne zijn dubbel : enerzijds meer jongeren ertoe aanzetten 
opnieuw of meer aan sport te doen en anderzijds continuïteit van sportbeoefening. 
Regelmatig sporten kan immers op termijn leiden tot een veralgemeende betere conditie 
van de Vlaamse jeugd. Vermits sporten in clubverband de beste garantie biedt voor 
regelmatig sporten werd daarop in de campagne sterk de nadruk gelegd. Dit 
veronderstelt evenwel dat er in de clubs een mentaliteitsverandering en een nieuwe 
aanpak komt, vooral naar de minder talentvolle jongeren. 

Sinds de start van de campagne werden meer dan 6.400 Sportkriebelevenementen 
georganiseerd waaraan niet minder dan 1.995.000 jongeren deelnamen. Dit sportaanbod 
kon gerealiseerd worden dankzij een intensieve medewerking van de diverse partners. 
Deze evenementen werden ondersteund door een evenwichtig mediaplan waardoor de 
Bloso-Jeugdsportcampagne inmiddels ruime bekendheid in Vlaanderen geniet. 
Bovendien bevestigen de participatiecijfers dat de campagne ook goed aanslaat bij de 
jongeren zelf, en daar is het toch in de eerste plaats om te doen. 

Ook het opzet om in 1995 nog meer partners (sportfederaties, gemeentebesturen, 
provinciebesturen, sportclubs, scholen, ... ) bij de campagne te betrekken evolueerde 
verder in gunstige zin, mede dank zij de eenmalige subsidies voor sportpromotionele 
activiteiten (gemeenten en provincies) die in het najaar '95 aan de jeugdsportprojecten 
werden besteed. In meerdere specifieke projekten van de campagne 1995 werd een 
grotere en directe betrokkenheid van de sportclubs nagestreefd. Deze doelstelling werd 
dan ook in 1995 verwoord met de reeds bestaande slogan "Zoals het in de sportclub 
kriebelt, kriebelt het nergens". 

1. JEUGDSPORTPROMOTIEPLANNEN VAN DE VLAAMSE 
SPORTFEDERATIES EN ONDERSTEUNING VAN DE CLUBS 
In 1992 hebben 10 federaties effectief eenjeugdsportpromotieplan opgesteld en 
uitgevoerd. 
In 1993 hebben 69 van de 86 erkende federaties zich principieel akkoord verklaard om 
mee te werken aan de Bloso-Jeugdsportcampagne. 
Met 32 federaties werd in 1993 een overeenkomst bereikt. De Raad van Bestuur heeft 
aan deze federaties in 1992 en 1993 voor een totaal van 7.221.936 fr.subsidies 
(Bijzondere toelagen Sport-voor-Allen) toegekend ter ondersteuning van hun acties in 
het kader van de Jeugdsportcampagne. 
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In 1994 hebben 50 van de 86 erkende federaties zich principieel akkoord verklaard om 
mee te werken aan de Bloso-Jeugdsportcampagne. 
Met 42 verschillende federaties werden besprekingen aangegaan over de voorgestelde 
promotieplannen en werd een overeenkomst bereikt. De Raad van Bestuur heeft aan 
deze federaties in 1994 voor een totaal van 5.646.509 fr.subsidies (Bijzondere toelagen 
Sport·voor·Allen) toegekend ter ondersteuning van hun acties in het kader van de 
Jeugdsportcampagne. 

De Raad van Bestuur heeft in juni 1994 de beleidsopties i.v.m. de Jeugdsportcampagne 
1995 vastgelegd. Daarbij besliste de Raad van Bestuur dat de sportfederaties ook in 
1995 een eigen jeugdsportpromotieplan dienden op te stellen, indien zij de rechten van 
hun clubs wilden veilig stellen op specifieke Bloso toelagen. Alleen die clubs van 
erkende federaties met een goedgekeurd promotieplan, kwamen in aanmerking voor de 
subsidie voor deelname aan de "Dag van de Sportclub" en voor de subsidie voor 
aankoop van sportmateriaaL De Raad van Bestuur besliste tevens om de specifieke 
subsidies (Bijzondere toelagen Sport-voor-Allen) voor 1995 te schrappen. 
In november '94 werden alle Vlaamse erkende sportfederaties opnieuw aangezocht om 
voor 1995 een nieuw promotieplan op te stellen, waarbij naast acties naar de sportclubs 
toe, de nadruk diende te liggen op Fair Play. Deze Jeugdsportpromotieplannen moesten 
gerealiseerd worden met eigen (verhoogde) werkingskredieten (decreet '77) en waren 
subsidieerbaar via de rubriek 11 Sport voor Allen11 van de werkingssubsidies, evenwel 
beperkt tot het wettelijk maximum. 
Op dit voorstel reageerden 66 van de 90 sportfederaties positief, hiervan stuurden 57 
federaties daadwerkelijk een Jeugdsportpromotieplan in : 

Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs 
ATB Sport & Openluchtleven 
Belgische Alpenclub - Nederlandstalige Vleugel 
Belgische Nederlandstalige Federatie Liggende Wip 
Bond der Vlaamse Schermkringen van België 
Bond van Manègerijscholen 
Bond Voor Lichamelijke Opvoeding 
Dansliga Sportfederatie 
FALOS 
Fedes 
Fitness en Ontspanning 
FRÖS 
Gezinssportfederatie BGJG 
Katholieke Vlaamse Turnfederatie 
Koninklijk Katholiek Vlaams Sportverbond 
Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga 
Koninklijke Vlaamse Katholieke Tafeltennisfederatie 
Krachtbalfederatie 
Landelijke Bond voor Watersportverenigingen in België 
Landelijke Federatie voor Waterski 
Landelijke Rijverenigingen 
Landelijke Windsurfing Federatie 
Landelijke Zeilwagen Federatie 
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Nederlandstalige Badminton Liga 
Nederlandstalig Kanoverbond 
Nederlandstalige Liga der KBF voor Handboogschutters 
Nel os 
Socialistische Turnbond van België -Nederlandstalige Vleugel 
Sportievak 
Sporval 
Vlaamse Amateursportconfederatie 
Vlaamse Atletiekliga 
Vlaamse Bergsportfederatie 
Vlaamse Federatie voor Gehandicaptensport 
Vlaamse Karate Federatie 
Vlaamse Katholieke Sportfederatie - Omnisport 
Vlaamse Katholieke Sportfederatie - Volley 
Vlaamse Liga Gehandicaptensport 
Vlaamse Liga ter bevordering van de Petanquesport 
Vlaamse Reddings Centrale 
Vlaamse Roeiliga 
Vlaamse Rolschaatsbond 
Vlaamse Rugbybond 
Vlaamse Schutters Konfederatie 
Vlaamse Skivereniging 
Vlaamse Taekwondo Bond 
Vlaamse Tafeltennisliga 
Vlaamse Tennisvereniging 
Vlaamse Vechtsport Associatie 
Vlaamse Volleybal Bond 
Vlaamse Wandel, Jogging, Loop en Recreatie Liga 
Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden 
Vlaamse Vereniging voor Watersport 
Vlaamse W anctelfederatie 
Vlaamse Wielrijdersbond 
Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten 
Volkssportconfederatie 

9 federaties verklaarden zich principieel akkoord om mee te werken aan de Bloso
Jeugdsportcampagne '95, maar stuurden geen promotieplan in: 

Koninklijke Belgische Baseball en Softbali Federatie 
Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs 
NFSOG 
Verbond van Vlaamse Speleologen 
Vlaamse Handbalvereniging 
Vlaamse Judofederatie 
Vlaamse Kunstschaatsenbond 
Vlaamse Turnliga 
Vlaamse Zwemliga 
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Subsidies voor clubs in het kader van de 'Dag van de Sportclub' 

Of de ingediende jeugdsportpromotieplannen door de sportfederaties ook effectief 
werden uitgevoerd is niet bekend. 
De Raad van Bestuur besliste immers dat er geen bilaterale gesprekken met de 
sportfederaties in 1995 moesten worden gevoerd. De indiening van het jeugdsport
promotieplan volstond voor de Raad van Bestuur. 

In 1995 werd door de Raad van Bestuur voor de tweede editie van de 'Dag van de 
Sportclub' op 23, 24 en 25 mei, zoals in 1993 en 1994, een bedrag van 5.000.000 fr. op 
de begroting ingeschreven. Alleen deze clubs die aangesloten zijn bij een erkende 
federatie, en die actief deelnamen aan de 'Dag van de Sportclub' konden een subsidie 
bekomen van maximaal10.000 fr. in functie van ingediende onkostennota's. 
Al de aanvragen voor deelname aan de "Dag van de Sportclub" 1995 werden behandeld 
volgens de reglementering 1994 "Propagandasubsidies Clubmanifestaties", zoals 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 09.02.94. 
De commissie "Bloso-Jeugdsportcampagne- Dag van de Sportclub" behandelde 1188 
aanvragen. 
Aan 706 aanvragen van clubs werd echter een negatief advies gegeven om volgende 
redenen: 

- niet aangesloten bij een erkende federatie: 
- geen afrekeningsdossier ingediend: 
- hebben geen onkosten: 
- geen betalingsbewijzen ingediend: 
- geen aanvaardbare uitgaven ingediend: 
- geen aanvaardbare betalingsbewijzen ingediend: 
-organisatie kadert niet in de Bloso-Jeugdsportcampagne: 
- er werd inschrijvingsgeld gevraagd: 
- aktiviteiten werden niet door een club georganiseerd: 

203 clubs 
432 clubs 

16 clubs 
29 clubs 
9 clubs 
6 clubs 
3 clubs 
5 clubs 

3 dossiers 

Dit betekende concreet, dat aan de aanvraag van 482 clubs een positief advies werd 
gegeven, aan 157 clubs (op de 482) kon een maximumsubsidie van 10.000 fr.toegekend 
worden. De Raad van Bestuur van 18.10.95 keurde, voor een globaal bedrag van 
3.444.643 fr., subsidies voor clubs in het kader van de 'Dag van de Sportclub' goed. 

Sub'sidies voor clubs voor aankoop van sportmateriaal 
Een eerste aanzet om de clubs te stimuleren om jeugdsportvriendelijke initiatieven te 
nemen, werd reeds in december 1993 gegeven met de huldiging van 25 Vlaamse 
sportclubs die via verschillende sportfederaties werden voorgedragen, omwille van hun 
bijzondere inspanningen op het vlak van de jeugdsport. 

Ook in 1994 werden via de toekenning van subsidies voor de aankoop van 
sportmateriaal de sportclubs gestimuleerd om jeugdsportvriendelijke initiatieven te 
nemen. Aan 50 sportclubs, die extra inspanningen hadden gedaan in het kader van de 
campagne en aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie werd aldus een 
subsidie van 100.000 fr. toegekend voor de aankoop van duurzaam sportmateriaaL 
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In 1995 werd deze subsidie, via een aangepast reglement (R.v.B 15.02.95), opnieuw 
toegekend. De subsidie kon aangevraagd worden door clubs, die aangesloten zijn bij een 
erkende Vlaamse sportfederatie die haar concrete medewerking aan de Bloso
Jeugdsportcampagne verleende onder de vorm van een jeugdsportpromotieplan. Elke in 
aanmerking komende sportfederatie kon maximum drie clubs voordragen die deelnamen 
aan de "Dag van de Sportclub" op 23- 24- 25 juni 1995 en die bovendien een 
bijzondere inspanning leverden in het kader van de Bloso-Jeugdsportcampagne '95. De 
tegemoetkoming bedroeg 50.000 fr. per club voor de aankoop van specifiek duurzaam 
sportmateriaal, aangekocht in clubverband. 
Van de 57 sportfederaties die in 1995 daadwerkelijk meewerkten aan de Bloso 
Jeugdsportcampagne, droegen 47 federaties in het totaalllO clubs voor. Een specifieke 
commissie binnen de afdeling Subsidiëring, in samenspraak met de cel "Bloso
Jeugdsportcampagne", maakte een selectie van de door de sportfederaties ingediende 
clubs. 
Een subsidieadvies werd gegeven aan de hand van volgende criteria : 
• actieve deelname aan de "Dag van de Sportclub" op 23- 24- 25 juni 1995 
+ het werken met gediplomeerde lesgevers en/of minstens één lesgever hebben die in 

1995 een cursus heeft gevolgd, of volgt, in de Vlaamse Trainersschool 
~ organisatie in 1995 van minimum één opendeurdag voor 12-18 jarigen met gratis 

initiatie voor niet-leden 
+ deelname aan minimum één jeugdsportactie georganiseerd door de erkende 

sportfederatie en/of lokaal actiecomité en/of Provinciale Stuurgroep Jeugdsport 
+ organisatie van minimum één jeugdvriendelijke nevenactiviteit in clubverband 
+ promotie van de Bloso-Jeugdsportcampagne via publicaties in clubblad indien het 

bestaat 
• gebruik van de Sportkriebel bij aanmaak van promotiemateriaal. 

Door de Raad van Bestuur (29.11.95) werd voor een totaal bedrag van 4.900.000 fr. 
subsidies toegekend aan 98 clubs. 

Dag van de Sportclub 1995 

De doelstelling om de sportclubs effectief bij de campagne te betrekken werd, naar 
analogie met 1994, vooral gerealiseerd via de organisatie van de tweede editie van de 
"Dag van de Sportclub" op 23, 24 en 25 juni 1995. 
Aan äe Vlaamse sportclubs werd opnieuw gevraagd om dat weekend hun deuren open 
te gooien voor alle jongeren. Via deze opendeurdagen moeten de jongeren de weg naar 
de sportclub vinden. Allerhande promotionele activiteiten die door de sportclubs gratis, 
georganiseerd werden, lieten de jongeren kennis maken met hun favoriete sport en zette 
hen ertoe aan om lid te worden van de club. 
Aan de steden en gemeenten werd gevraagd om op lokaal vlak de coördinatie van dit 
weekend te verzekeren. 

Op 23, 24 en 25 juni '95 organiseerde het Bloso in samenwerking met Radio 2 de 
tweede editie van de 'Dag van de Sportclub' in gans Vlaanderen. 
Aan alle sportclubs werd in maart een speciale promotiefolder (oplage 25.000 ex.) over 
de "Dag van de Sportclub" toegezonden samen met het subsidiereglement 
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( Sportkriebelsubsidie van 10.000 fr.). In deze folder werd alle praktische informatie 
verstrekt betreffende de doelstellingen, de definitieve inschrijving, de daaraan 
gekoppelde wedstrijd voor sportclubs, de wedstrijd voor jongeren, de procedure voor 
het bestellen van het promotiemateriaal, enz ... 
Daarnaast werd er ook een speciale jongerenfolder (oplage 300.000 ex.) en een Dag van 
de Sportclub-poster (formaat 70 x 50 cm) ter beschikking gesteld van alle partners. 

Met Radio 2 (nationaal en de 5 gewestelijke zenders) werd een overeenkomst 
afgesloten, waarbij Radio 2 als mediapartner voor de Dag van de Sportclub optrad. Via 
de gewestelijke zenders van Radio 2, werden er tijdens de 14 dagen voorafgaand aan het 
opendeurdag-weekend in de regionale programma's informatie gegeven over de Dag 
van de Sportclub : interviews met clubleiding en trainers, informatie over manifestaties, 
deelname van de sportclubs aan spel21, enz ... 
Vanuit het recreatiedomein De SterteSt-Niklaas werden de Radio 2 (nationale) 
programma's "De Zoete Inval", "Top 10" en "Top 30" tussen 10 en 14 uur live 
uitgezonden, en werden de winnaars van de Blosowedstrijd voor sportclubs bekend
gemaakt. 
Daarnaast werden in het weekend van 24 en 25 juni '95 ook de volgende Radio 2 
(nationale) live programma's volledig in het teken van de 'Dag van de Sportclub' 
geplaatst: 
+ "Ochtendkuren met Somers en Verschueren" op zaterdagochtend van 8 tot 10 uur, 

waarbij 80 sportclubverantwoordelijken in de studio van Radio 2 - Hasselt waren 
uitgenodigd. 

+ "Radio 2 Rijswyck" trok op zaterdagnamiddag (14 tot 17 uur) naar het sportcentrum 
"De Nekker" en naar het sportcentrum in Westerlo waar "Dag van de Sportclub
manifestaties" plaats vonden. 

+ Op zondag (van 11 tot 13 uur) werd het programma van Radio 2 Brabant "Bengels" 
volledig gewijd aan de jongeren en de sportclub. 

+ Tenslotte werd vanuit het Melipark in Adinkerke in het zondagnamiddagprogramma 
Radio 2 "Zondagstrip" (van 14 tot 17 uur) nationaal judocoach Jean-Marie De 
Decker uitgenodigd om over het belang van de sportclub voor jongeren te praten. 

Door het reclame-adviesbureau L. Bumett werden 2 specifieke radiospots over de "Dag 
van de Sportclub" geproduceerd. Deze spots werden in de periode van 1 tot en met 23 
juni '95 op Radio 1, Radio 2, Radio Donna en Studio Brussel121 keer uitgezonden. 
Van 13 mei tot en met 14 juni werden daarnaast ook 9 advertenties geplaatst rond de 
"Dag van de Sportclub" in de magazines Dag Allemaal/Zondagsnieuws, JoepiffV plus 
enKnack. 

De clubrespons op de 2de editie van dit Bloso initiatief was goed. Er hebben weliswaar 
184 gemeentelijke en private sportclubs minder meegedaan dan vorig jaar, maar daar 
tegenover kan een lichte stijging (45 sportclubs) vastgesteld worden van het aantal 
sportclubs aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 

De opkomst van de jongeren werd alvast voor de tweede maal een succes. Op basis van 
de antwoorden van de sportclubs kan gesteld worden dat zo'n 100.000 jongeren 
deelgenomen hebben aan de 'Dag van de Sportclub', dit zijn er ongeveer 20.000 meer 
dan vorig jaar. 
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De spreiding per provincie van de deelnemende clubs : 

• Provincie Antwerpen 332 sportclubs 

• Provincie Oost-Vlaanderen 308 sportclubs 

• Provincie West-Vlaanderen 236 sportclubs 

• Provincie Limburg 178 sportclubs 

• Provincie Brabant 149 sportclubs 

Totaal Vlaanderen 1.203 sportclubs 

Uit de deelname cijfers blijkt dat de deelnemende sportclubs aangesloten zijn bij niet 
minder dan 76 erkende Vlaamse sportfederaties, m.a.w. dit jaar verleende 14 federaties 
meer, in vergelijking met vorig jaar, hun medewerking aan de 'Dag van de Sportclub'. 

De 10 federaties die het hoogst scoren wat het aantal deelnemende sportclubs betreft : 
+ Vlaamse Tennisvereniging 83 clubs 
+ Vlaamse Volleybalbond 74 clubs 
+ Vlaamse Atletiekliga 53 clubs 
+ Vlaamse Judofederatie 52 clubs 
+ Vlaamse V echtsport Associatie 
+ Vlaamse Tafeltennisliga 
+ Vlaamse Karate Federatie 
+ Nederlandstalige Badminton Liga 
+ Vlaamse Vereniging voor Watersport 
+ Vlaamse Zwemliga 

45 clubs 
42 clubs 
37 clubs 
35 clubs 
28 clubs 
25 clubs 

De geïnteresseerde jongeren konden bij de verschillende clubs terecht voor niet minder 
dan 67 verschillende sporttakken met o.a. gratis initiaties, demonstraties, ...... 

De meest aangeboden sportdisciplines waren : 
1. Volleybal 92 11. Paardrijden 32 
2. Tennis 89 12. Ju-Jitsu 30 
3. Turnen 73 13. Boogschieten 30 
4. Karate 62 14. Basket 29 
5. Judo 61 15. Omnisport 29 
6. Atletiek 60 16. Dans 27 
7. Tafeltennis 50 1 7. Waterski 23 
8. Badminton 46 18. Handbal 22 
9. Voetbal 46 19. Petanque 22 
10. Zwemmen 39 20. Taekwondo 21 

Niet minder dan 195 gemeenten (op 30S) verleenden hun volledige medewerking bij de 
organisatie van de 'Dag van de Sportclub'. Zij zorgden niet enkel voor de coördinatie en 
promotionele steun maar stelden ook hun sportaccommodatie gratis ter beschikking van 
de lokale sportclubs: 
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+ in de provincie Limburg 
+ in de provincie Oost-Vlaanderen 
+ in de provincie Antwerpen 
+ in de provincie West-Vlaanderen 
+ in de provincie Brabant 

Totaal Vlaanderen 

31 van de 44 gemeenten 
44 van de 65 gemeenten 
46 van de 70 gemeenten 
42 van de 64 gemeenten 
32 van de 65 gemeenten 

195 van de 308 gemeenten 

70,5% 
67,7% 
65,7% 
65,6% 
49,2% 

63,3% 

Ook de grote Blososportclubwedstrijd voor jongeren werd op het lokaal vlak door de 
gemeentelijke sportfunctionaris en/of sportdienst georganiseerd. 
Er werden aan ongeveer 900 jongeren prijzen uitgedeeld, waaronder een 180-tal gratis 
Bloso-sportkampen; een 180-tal weekends aan zee met verblijf in een Bloso-centrum en 
verder nog honderden Sportkriebel T -shirts en sleutelhangers. Naast deze door Bloso 
geschonken prijzen werden door de gemeenten zelf ook een aantal prijzen ter 
beschikking gesteld. 

De Raad van Bestuur besliste op 29 september 1995 om de derde editie van de "Dag van 
de Sportclub" te organiseren op 3, 4 en 5 mei 1996. Alle partners werden reeds in 
oktober '95 via een schrijven hierover ingelicht. 

2. DE PROVINCIALE EVENEMENTEN 
Via de Provinciale Stuurgroepen Jeugdsport, die sinds 1992 in de 5 Vlaamse provincies 
werden opgericht, werden ook in 1995 alle promotionele acties rond jeugdsport in de 
provincie en in de gemeenten gecoördineerd en ondersteund. 

Het Bloso zorgde via de provinciale inspectiediensten voor financiële en logistieke 
steun. Naast grotere evenementen zoals Doe-Aan-Sport-Beurzen, Jeugdsportival, 
A vontuuratlon, Sportkriebelhappening, Supergem, de provinciale finales, enz ... werden 
wekelijks overal in Vlaanderen lokale activiteiten rond jeugdsport opgezet, met 
ondersteuning van de Provinciale Stuurgroep J eugdsport. 

De BlosoInspecteurs konden in 1995 beschikken over een supplementair budget 
(600.000 fr. per provincie) om promotionele acties en evenementen te ondersteunen, 
bovenop de lesgeverskredieten die ook prioritair voor jeugdsportinitiatieven werden 
aangewend. Daarnaast konden de partners op lokaal en provinciaal vlak rekenen op een 
gratis verzekering en gratis promotiemateriaal. 
De vijf provinciale overheden die van het Bloso subsidies ontvangen voor hun 
sportbeleid (via de subsidies aan Provinciale vormingsbonden) hebben ook in 1995 
extra kredieten vrijgemaakt om het programma van de Stuurgroep mede te 
ondersteunen. 

Vanuit de Provinciale Stuurgroep werden met succes verschillende grote 
jeugdsportevenementen opgezet en/of ondersteund.De belangrijkste zijn : 

+ Sportkriebelfestival in Bloso-centrum Herentais (17 maart 1995)- 2100 deelnemers 
+ Jeugdsurvival in Deerlijk (23 april1995) - 202 deelnemers 
+ Limburgse reereadons (eind april - september 1995) - 1830 deelnemers 
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• Adventure Trophy te Diest (7 mei 1995) - 604 deelnemers 
• Prosportkriebels te Wachtebeke (7 mei 1995) - 2000 deelnemers 
• Jeugdsportinstuif en Watersportfeest te Houthalen (13 mei 1995) - 3850 

deelnemers 
• Stadskriebels te Brussel (21 mei 1995) - 2500 deelnemers 
+ Supergem te Wachtebeke (21 mei 1995)- 1000 deelnemers 
• Meisjessportdag te Merksem (26 mei 1995)- 516 deelnemers 
+ 30 Sportkriebels te Jabbeke (27 mei 1995)- 1857 deelnemers 
+ Provincie Antwerpen beweegt en Fietseling te Antwerpen (5 juni 1995) -

3700 deelnemers 
+ Limburg fietst te Hasselt (18 juni t.e.m. 30 juni 1995)- 11000 deelnemers 
• Doe-aan-Sport-beurs te Kortrijk (20 t.e.m. 22 juni 1995)- 6200 deelnemers 
+ Doe-aan-Sport-beurs te Diest (26 t.e.m. 28 juni 1995)- 2650 deelnemers 
+ Doe-aan-Sport-beurs te Mechelen (26 t.e.m. 28 juni 1995)- 7300 deelnemers 
+ Doe-aan-Sport-beurs te Gent (26 t.e.m. 28 juni 1995) - 5500 deelnemers 
• Limburgse kampkriebel op diverse actieplaatsen Guli - augustus) - 6000 deelnemers 
+. BeachVolleybaltomooi in het Bloso-centrum Hofstade (5 aug. t.e.m. 6 aug. 1995) -

1000 deelnemers 
+ Supergem in het Bloso-centrum Herentais (27 aug. 1995) - 164 deelnemers 
+ De Sportkriebel Avonturendag te Brugge (16 september 1995)- 982 deelnemers 
• Jeugdsportival in Bloso-centrum Hofstade (17 september 1995) - 3000 deelnemers 
+ Challenge Trophy in de Bloso-ijshal 'De Schaverdijn' (1 oktober 1995)-

5200 deelnemers 
• Selekties avontuuratlon op diverse actieplaatsen in de provincie Antwerpen 

(28 oktober t.e.m. 4 november 1995) - 820 deelnemers 
+ 25 Sportkriebels met A vontuuratlonfinale in het Bloso-sportcentrum Herentais 

(25 november 1995)- 2300 deelnemers 
+ Doe-aan-Sport-beurs te Genk (30 november t.e.m. 1 december 1995) -

2650 deelnemers 
+ Spor.tkriebelhappening te Gent (Flanders Expo) (23 december 1995) -

3500 deelnemers 

3. KADERVORMINGSINITIATIEVEN VLAAMSE TRAINERSSCHOOL 

In 1994 werd verder werk gemaakt van de omschakeling van 43 initiatorcursussen naar 
cursussen "Initiator/Jeugdsportbegeleider". 
Daarnaast werd er met de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap een cursus gemaakt 
voor begeleiders van jeugdbewegingen. Voor deze cursus "Recreatiesport voor 
Jeugdwerkbegeleiders" die in het najaar 1994 werd georganiseerd, schreven 50 
jeugdwerkbegeleiders in. Na afloop behaalden 36 kandidaten het attest. 

Op verzoek van de Jeugdraad en met financiële steun van de Afdeling Jeugdwerk (van 
de Administratie Sociaal- Cultureel Werk) werd er in 1995 opnieuw een dergelijke 
cursus ingericht. 
Aan deze cursus 'Recreatiesport voor Jeugdbegeleiders' die in het najaar van 1995 
doorging, namen 23 jeugdwerkers deel, 22 van hen behaalden het attest. 
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4. SAMENWERKING MET DE STICHTING VLAAMSE 
SCHOOLSPORT 
Van in het begin heeft de Stichting Vlaamse Schoolsport ingespeeld op de Jeugd
sportcampagne. Ook in 1995 werd opnieuw extra aandacht besteed aan de deelname van 
de leerlingen uit het secundair onderwijs. Speciaal in het kader van de campagne werden 
4 projecten gerealiseerd : 

+ De 100 Sportkriebels 

Deze actie werd in 1995 voor de 3de maal georganiseerd i.s.m. het Bloso. De "100 
Sportkriebels" is een doelgerichte actie voor de laatstejaars scholieren van het 
secundair onderwijs. Het zijn sportieve happenings die doorgaan in één van de 
universiteiten of regentaten voor lichamelijke opvoeding, waarbij laatstejaars 
studenten sportinitiatie geven aan de laatstejaars scholieren. 

* In 1993 organiseerden 9 opleidingsinstituten dit evenement waaraan 5.481 
laatstejaars (uit 88 scholen) deelnamen. 

* In 1994 hebben 7 opleidingsinstituten de "100 Sportkriebels" georganiseerd en 
namen 3.909laatstejaars (uit 70 scholen) deel. 

* In 1995 hebben 11 opleidingsinstituten de "100 Sportkriebels" georganiseerd en 
namen 5.1241aatstejaars (uit 86 scholen) deel. 

Bij deze acties werd vooral de nadruk gelegd op het aanbieden van kwaliteit en werd 
op vraag van de instituten het aantal deelnemers beperkt Deze activiteit wordt 
herhaald in het voorjaar van 1996. 

+ De V-Dag 

Aansluitend op het initiatief van de Minister van Onderwijs en de Mikpunt redactie 
van de BRTN om de week van 2 tot en met 5 mei '95 uit te roeperi tot .V-dag, een 
week voor de scholen in teken van "Vrede en Verdraagzaamheid", nl. Hamwé 
N' abana ("samen met alle kinderen"), hebben de Stichting Vlaamse Schoolsport en 
het Bloso, onder de bescherming van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen 
van de Verenigde Naties, voor de zde maal het initiatief genomen om een sportief 
project op te starten om jongeren in nood te steunen. De scholen werden in mei ge
mobiliseerd voor een fundraising-actie. Meer bepaald was het opzet een sportdag te 
organiseren als sponsorevenement rond het thema "Jongeren sporten voor de vrede". 
In 1995 werd geopteerd om concrete kinderprojecten in de vluchtelingenkampen in 
Ruanda te ondersteunen. Dit sportief fundraising project waaraan een 50-tal scholen 
met ongeveer 10.000 leerlingen deelnamen bracht in totaal1.800.000 fr. op. De 
opbrengst ging integraal naar concrete kinderprojecten in Ruanda, via de bemid
deling van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties. 
Als afsluiting van deze actie werd een happening georganiseerd in het Bloso-centrum 
van Herentals. De bedoeling van deze happening was kinderen en jongeren samen te 
brengen die de afgelopen maanden hebben deelgenomen aan de solidariteits
initiatieven voor Ruanda. 
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Op deze happening zorgde Mikpunt voor animatie en muziek rond het thema 
'Jongeren en Afrika' en uiteraard was er ook een sportief aanbod met o.a. Afrikaans 
dansen, Afrikaanse spelen, .... Zo'n 2.000 jongeren namen deel aan dit evenement. 
In 1996 zal dit project niet herhaald worden, maar zal er een nieuw project van start 
gaan, namelijk de "A vonturentrophy voor scholen". Dit project vindt plaats in het 
kader van de Bloso-Jeugdsportcampagne in samenwerking met S.V.S. 
Deze trophy wordt in de vijf Vlaamse provincies georganiseerd voor de leerlingen 
van het Hoger Secundair Onderwijs. De avonturentrophy bestaat uit 5 avontuurlijke 
proeven voor jongerenteams van 4leerlingen. 

• Vlaamse Veldloopweek voor scholen 

In 1995 vond de 7de editie plaats van de Vlaamse Veldloopweek voor scholen, 
waarbij in de laatste 4 jaar vooral inspanningen gedaan werden om meer leerlingen 
uit het secundair onderwijs bij deze manifestatie te betrekken. 

* In 1993 waren er volgens de definitieve cijfergegevens op een totaal van 60.000 
deelnemers (in 106 gemeenten), 13.000 jongeren uit het secundair onderwijs. 

* In 1994 waren er op een totaal van 74.000 deelnemers (in 128 gemeenten) 15.000 
jongeren uit het secundair onderwijs. 

* In 1995 waren er op een totaal van 72.830 deelnemers (in 134 gemeenten) 16.455 
jongeren uit het secundair onderwijs. 

Deze Vlaamse Veldloopweek voor scholen is een initiatief dat perfect past in de 
Bloso-Jeugdsportcampagne. Het is het resultaat van de goede samenwerking tussen 
Stichting Vlaamse Schoolsport, de gemeenten (via ISB), de clubs van de Vlaamse 
Atletiekliga (V AL) en het Bloso. 

Een 8ste editie is gepland in september 1996. 

• 3on3 basketbal en Streetsoccer 

In 1994 werd gestart met een nieuw project, nl. 3on3 basketbal. Er werd voor deze 
sport gekozen omdat "streetbasketbal" bij de jongeren de laatste jaren aan 
pópulariteit wint. Eind 1994 werd daarom gestart met de organisatie van een eerste 
reeks van provinciale clinics rond 3on3 basketbal waaraan 254 schoolsportgang
makers uit evenveel scholen deelnamen. 

Begin van het schooljaar '95- '96 werden opnieuw provinciale clinics georganiseerd, 
met de bedoeling de leerkrachten te initiëren in 3on3 basketbal en hen wegwijs te 
maken in de organisatie van de interklassen en -scholen competities. Deze tweede 
reeks van clinics kon rekenen op de deelname van 120 schoolsportgangmakers. 
In het najaar 1995 werd gestart met een eerste reeks van clinics "Streetsoccer". In 
deze clinics wordt de reglementering van de KVBV -voetbal "4 tegen 4" - tomooien 
uitgelegd. Aan deze clinics namen 139 schoolsportgangmakers deel. 
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5. HET EUROFIT -PROJECT 

Hoewel hetBlosogeen bevoegdheid heeft inzake onderwijs, werd in het kader van de 
Jeugdsportcampagne toch een belangrijke link gelegd naar het onderwijs. 

• Eurofit in het onderwijs 

Dankzij de financiële steun (3 miljoen fr. in 1993, 3 miljoen fr. in 1994 en 3 miljoen 
fr. in 1995) van de Minister van Onderwijs en met akkoord van de inrichtende 
machten van alle onderwijsnetten in Vlaanderen, werd het project "Eurofit in het 
onderwijs" dat in het schooljaar 1993-'94 werd opgestart, ook in het schooljaar 1995-
1996 verdergezet De bedoeling van dit project is om, aan de hand van Europees 
gestandaardiseerde Eurofit-testbatterij, alle leerlingen van het secundair onderwijs 
regelmatig te testen en hierover te rapporteren aan de ouders. 

In het schooljaar 1994- 1995 heeft het Bloso Eurofitteam 80 scholen bezocht en 
werden er 13.244 leerlingen getest. 
In het eerste trimester van het schooljaar 1995-1996 (september ' 95- december ' 95) 
werden opnieuw 22 scholen bezocht waarbij 3.301leerlingen werden getest. Dat in 
deze periode minder scholen bezocht werden heeft te maken met het feit dat het 
Bloso-Eurofitteam ook werd ingezet voor de seniorensport 
Voor het 2de en 3de trimester 1995-'96 zijn nog 32 schoolbezoeken gepland. 

In de aanvangsfase was de beschikbaarheid van het testmateriaal het grootste 
struikelblok om de leerkrachten te motiveren tot het afnemen van de Eurofit
testbatterij. 
Om hieraan tegemoet te komen, werden door Bloso drie mogelijkheden geboden om 
het testmateriaal aan te schaffen : 

* Een eerste mogelijkheid werd ingevuld door het Bloso Eurofitteam dat scholen 
bezocht met materiaal en geoefende testleiders. 

* Een tweede mogelijkheid was het gratis uitlenen van het materiaal bij de 
provinciale Bloso-inspectiediensten en de provinciale secretariaten van de 
Stichting Vlaamse Schoolsport. 

* De derde mogelijkheid was het aankopen van testmateriaal aan gunstige 
voorwaarden. 

+ Het Bloso-Eurofitteam 

Het Bloso-Eurofitteam werd (net zoals in 1993 en '94) ook ingeschakeld op alle 
grotere jeugdsportevenememten alsook tijdens de kustactie '95. 
Daarbij werd de conditie van nog eens 14.181 jongeren getest (2.173 meer dan in 
1994). Dit betekent dat er in 1995 zo'n 27.425 jongeren via de Eurofit-testbatterij 
gesensibiliseerd werden rond hun eigen fysieke conditie (2.522 meer dan in 1994). 
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• Handboek Eurofit-Remediëring 

In de eerste fase van het Eurofit-project, ging de aandacht uitsluitend naar het stellen 
van de diagnose (testen) van de fysieke fitheid van de jongeren. Uit de diverse 
kontacten met de leerkrachten L.O. bleek al snel dat het Eurofit-project niet beperkt 
kon blijven tot het stellen van een "diagnose". Dit is immers slechts een eerste stap in 
een proces waarbij een verbetering van de fitheid wordt nagestreefd. Verschillende 
leerkrachten L.O. wezen het Bloso op het ontbreken van een "follow-up van de 
fysiek zwakke leerlingen" na het testen van hun fysieke conditie. 

Daarom wenste het Bloso in de tweede fase van het Eurofit-project daadwerkelijk 
iets te doen aan de slechte fysieke conditie van de jongeren door het accent te leggen 
op het interpreteren van de testuitslagen en op het begeleiden van de fysiek zwakke 
leerlingen. 

Met het oog op de realisatie van deze tweede fase bracht het Bloso in 1995 een nieuw 
handboek voor leerkrachten L.O. op de markt met als thema "Eurofit-Remediëring". 
Dit handboek kwam tot stand dankzij een interuniversitaire samenwerking waaraan 
26 professoren en leerkrachten L.O. hun medewerking hebben verleend. 
In dit handboek wordt vooral de nadruk gelegd op de relatie tussen enerzijds de 
diagnose van de fysieke fitheid en anderzijds het gezondheidsgerelateerd trainen en 
het trainen van de fysieke basiseigenschappen. 

Voor de leerkrachten L.O. worden in het handboek verschillende modellen 
uitgewerkt om de activiteitsgraad van de leerlingen te verhogen en/of hun fysieke 
fitheid te verbeteren. De leerkracht krijgt een aanbod van begeleidingsmogelijkheden 
voor zijnihaar fysiek zwakke leerlingen, die zowel klassikaal als individueel kunnen 
uitgevoerd worden. Bovendien werd voor het eerst in Vlaanderen aan de leerkacht 
L.O. een reeks software-toepassingen aangereikt. De software kan zowel voor de 
diagnose, de rapportering als de remed.iëring van de geteste leerlingen worden 
gebruikt. 

In het eerste Bloso "Eurofit" handboek worden de tests en de testafname beschreven 
en de normschalen weergegeven. 
Het nieuwe handboek "Eurofit-Remediëring" verscheen in januari '95 en is vooral 
bedoeld als de pedagogische tegenhanger van de strikt wetenschappelijke 
teStmethodiek. In de loop van vorig jaar werden reeds meer dan 2.000 exemplaren 
van het handboek verspreid. 

• Bijscholingen "Eurofit-Remediëring" 

Bij de lancering van de Eurofit-testbatterij in april 1993 namen 1.639 leerkrachten 
deel aan Eurofit-bijscholingen waarbij zij met het Eurofit-testinstrument kennis 
konden maken. 
Teneinde de leerkrachten L.O. uit het secundair onderwijs ook vertrouwd te maken 
met de Eurofit-remediëringstechnieken en met de mogelijkheden om de fysiek 
zwakke leerlingen te begeleiden, werden door hetBlosovan december '94 tot maart 
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'95, opnieuw 15 provinciale bijscholingen georganiseerd, in samenwerking met de 
BVLO. Deze bijscholingen werden druk bijgewoond door leerkrachten uit de 
verschillende onderwijsnetten. 

Deelname aan de bijscholingen "Eurofit-remediëring" 
PLAATS NSKO ARGO OVSG CVPO ANDERE TOTAAL 

Antwerpen 80 38 50 6 13 187 
Brabant 46 38 11 3 41 139 
Urnburg 64 91 6 15 15 191 
Oost-Vlaanderen 88 60 11 8 26 193 
West-Vlaanderen 117 83 4 4 18 226 
Speciale bijscholing 215 - - - - 215 
Katholiek OndeiWijs 

TOT AAL aantal 610 310 82 36 113 1151 
leerkrachten 

Tijdens deze bijscholingen werden de leerkrachten niet alleen geïnformeerd over het 
klassikaal en individueel begeleiden van de fysiek zwakke leerlingen, maar ook over 
de software-toepassingen voor de diagnose en remediëring van de fysieke fitheid. 

+ Eurofit-Remediëring en hartslagcontrole tijdens de lessen L.O. 

Onmiddellijk na de bijscholingen EUROFIT -Remediëring werd de Bloso-2 km 
wandeltest met hartslagmeter ontwikkeld als een gezondheidsbevorderende 
submaximale test waarbij de aërobe uithouding wordt vastgesteld. De testuitslagen 
kunnen onmiddellijk worden gekoppeld aan een oefenprogramma waarbij de 
deelnemer gedurende de volgende 6 weken kan werken aan zijnihaar 
uithoudingsvermogen. 

De Bloso-2 km wandeltest werd gelanceerd op de "Dag van de Sportclub" '95 te 
Sint-Niklaas en maakt inmiddels ook deel uit van de animatie tijdens de Blosa-
kustactie en de EUROFIT-testbatterij voor senioren. _ 
Het doel is om via een éénvoudige test informatie over het aëroob uithoudingsver
mogen te geven. Toevallig ook de factor die het meest verwaarloosd wordt bij 
jongeren. 
Daarom werd de wandeltest ook voorgesteld aan de leerkrachten L.O. om als 
alternatieve test te gebruiken voor de fysiek zwakke leerlingen. 

De vaststelling dat de Bloso-2 km wandeltest met hartslagmeter bruikbaar was voor 
de leerkracht L.O. was de aanzet voor de voorbereiding van een derde reeks 
bijscholingen voor leerkrachten L.O. in 1996 

+ Eurofit voor senioren 

Het succes van het Eurofit programma dat binnen de Bloso-Jeugdsportcampagne 
werd ontwikkeld heeft ertoe geleid dat in 1995 ook voor senioren een Eurofit 
toepassing werd ontwikkeld. 
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In het kader van de promotie van seniorensport startte Bloso tijdens het najaar 1995 
met een "Promotieteam Seniorensport". Doel van deze actie was de interesse van 
senioren te wekken voor fysieke fitheid, sport en beweging. Het promotieteam 
seniorensport ging ter plaatse in de gemeenten de fysieke fitheid van senioren testen, 
gebruik makend van de testbatterij "Euro fit voor Senioren". 

Deze testbatterij is gebaseerd op de testbatterij "Eurofit for adults", opgesteld door 
een werkgroep van het "Conunittee for the Development of Sport" van de Raad van 
Europa. 
De klemtoon wordt hierbij gelegd op die aspecten van de fysieke fitheid die te maken 
hebben met de gezondheid, de zogenaamde gezondheidsgerelateerde fitheid. 

De belangrijkste onderdelen van Eurofit voor Senioren zijn : 

* Lichaamssamenstelling (Verhouding lengte/gewicht, vetpercentage en 
vetverdeling) 

* Motorische fitheid (Fitheid om te bewegen, coördinatie) 

* Musculoskeletale fitheid (Fitheid van spieren en gewrichten) 

* Aërobe fitheid (Uithoudingsfitheid) 

Tussen 18 september en 22 september 1995 rukte het Blosa-seniorenteam bijna 
dagelijks uit. 
Met een goed uitgeruste minibus vol testmateriaal bezocht het zevenkoppige team 90 
gemeenten. Telkens werd een totaalpakket aangeboden bestaande uit de testbatterij 
Eurofit voor Senioren, de Blosa-wandeltest met hartslagmeter en een sessie 
'seniorobics' (aërobics voor senioren). Al naargelang van het aantal inschrijvingen 
konden de gemeenten kiezen voor een halve of een hele testdag. 

Iedere deelnemer kreeg zijn of haar scorekaart mee naar huis, met daarop de 
uitslagen van de lichaamsmetingen en de motorische tests. De referentiewaarden op 
de achterzijde van deze scorekaart bieden de deelnemers informatie voor de 
interpretatie van hun eigen resultaten. Daarnaast ontving elke deelnemer een Bloso
attest met de uitslag van de wandeltest en de trainingsadvies voor lichte duurtraining. 

In totaal namen 3.461 senioren deel aan de actie 'Eurofit voor Senioren' : 2.184 
vrouwen (63 %) en 1.277 mannen (37 %). Deze deelnemers waren min of meer gelijk 
verspreid over het Vlaamse land. 

In de mate van het mogelijke werd van elke deelnemer een kopie van de scorekaart 
bewaard, met het oog op een toetsing van de referentiewaarden voor de verschillende 
metingen en tests. 
In totaal werden zo'n 2.214 bruikbare kopies van scorekaarten verzameld op een 
totaal van 3.461 deelnemers: 1.405 vrouwen (63,5 %) en 805 mannen (36,5 %). 
Zowel bij de mannen als bij de vrouwen waren meer dan de helft van de 2.214 
deelnemers tussen 60 en 69 jaar oud. 
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De gemiddelde leeftijd was 63,1 jaar voor de vrouwen en 64,7 jaar voor de mannen. 
De jongste vrouwelijke en de jongste mannelijke deelnemer waren beiden 50 jaar ; de 
oudste vrouw 89 jaar en de oudste man 88 jaar. 

De eerste ervaringen met het project Promotieteam Seniorensport zijn positief. 
Uiteraard zullen kleine aanpassingen de aantrekkelijkheid en de toepasbaarheid van 
het aangeboden activiteitenpakket nog kunnen verhogen. Zoals de Europese 
werkgroep zelf verklaarde is de testbatterij 'Eurofit voor volwassenen' in haar 
huidige vorm niet perfect en zal de toepassing ervan onvermijdelijk leiden tot 
noodzakelijke aanpassingen. 

In 1996 zal het project Promotieteam Seniorensport worden verdergezet 

6. SAMENWERKING MET HET DEPARTEMENT VOLKSGEZOND· 
HElD ROND FAIR PLAY. 

Met het Vlaamse departement voor Volksgezondheid werden in 1994 gesprekken 
gevoerd over een samenwerking met het Bloso en dit in het kader van de 
Jeugdsportcampagne. 

De Raad van Bestuur besliste dat in de campagne '95 een bijzonder accent moest 
worden gelegd op "Fair Play in de sport". 

In de maand september '94 werd met het Departement van Volksgezondheid een 
overeenkomst afgesloten omtrent de promotie van Fair Play in de sport, waarvoor een 
financiële tegemoetkoming van 3 miljoen fr. aan het Bloso werd toegekend. 

In oktober '94 werd aan de Raad van Bestuur het studierapport voorgelegd dat rond de 
problematiek van Fair Play door het Bloso werd opgesteld. Op basis van dit 
syntheserapport werden een aantal concrete projecten uitgewerkt rond Fair Play en werd 
aan het reclame-adviesbureau L. Burnett opdracht gegeven om een concrete slogan en 
een beperkte campagne uit te werken. 

Eind 1994 werden de concrete initiatieven inhoudelijk uitgewerkt. 

• Fair Play slogan 
De Fair Play idee werd vertaald in een concrete campagneslogan naar het brede 
publiek en naar verschillende doelgroepen toe (o.a. ouders, trainers). Deze 
campagne-slogan luidt als volgt : 
"Altijd fair, altijd gewonnen" 
Naar de jongeren zelf werd de Fair Play idee vertaald via een aangepaste slogan : 
"Sportkriebels houden van Fair Play-Boys & Girls" 

• Fair Play logo 
Een specifiek Fair Play logo (grafisch) werd gecreëerd. Zowel de slogan als het logo 
wordt gebruikt op al het promotiemateriaal naar de verschillende doelgroepen toe. 
Uiteraard is het de bedoeling dat alle partners in de campagne dit logo en deze slogan 
voor hun eigen Fair Play acties kunnen gebruiken. 
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In 1995 werd promotiemateriaal aangemaakt en verspreid. 

• Promotiemateriaal voor de jongeren 
Voor de jongeren werd een recto-verso leaflet (oplage: 40.000) aangemaakt. In een 
eigentijdse en aan de leefwereld van jongeren aangepaste taal en stijl, wordt in dit 
leaflet de "Fair Play-Code voor jongeren" in tien punten meegegeven. 
Daarnaast is er voor jongeren ook een quadri affiche (oplage 40.000) met op de 
verso zijde de Fair Play-code voor jongeren. 

• Promotiemateriaal voor de andere doelgroepen (clubs, trainers en ouders) 
Naast de jongeren zelf werd ook gemikt op de sensibilisatie van volwassenen nl, de 
ouders, de coach en de clubs. Daartoe werd een folder gedrukt waarin enerzijds een 
10-punten "Fair Play- spiegel voor ouders" en anderzijds een 10-punten "Fair Play
Code voor de coach11 werden opgenomen (oplage: 35.000). 
Ten behoeve van de clubs, de federaties en de gemeentelijke sportdiensten werd er 
een specifieke quadri affiche ontworpen met het Fair Play logo en slogan (oplage : 
25.000). 

+ Fair Play via de school 
Aan de lopende actie "Eurofit in het Onderwijs" (schooljaar '94-'95) werd een luik 
Fair Play toegevoegd. Het Bloso Eurofit-team (dat elke dag een andere secundaire 
school bezocht) werd uitgebreid met eenBlosoFair Play team 3on3 basketbal. In het 
3on3 basketbal aanbod zijn diverse componenten rond Fair Play ingebouwd, waarbij 
de wedstrijdresultaten ondergeschikt zijn aan een Fair Play attitude. 

+ Jeugdsport Evenementen 1995 
Ter gelegenheid van de 17 Provinciale Sportkriebel Evenementen die in het kader 
van de Bloso-Jeugdsportcampagne 1995 door de Provinciale Stuurgroepen 
Jeugdsport werden georganiseerd, heeft het Bloso promotieteam een 11Fair Play 
Adventure" aangeboden. 

+ Dag van de Sportclub 
Bij de org~isatie van de tweede editie van de "Dag van de Sportclub" op 23-24-25 
juni 1995 werden de clubs aangemoedigd om een Fair Play accent in hun aanbod te 
voorzien. 

7. DEJEUGDSPORTKALENDER 

Alle promotionele Sportkriebelactiviteiten van het Bloso en van de diverse partners in 
de campagne werden ook in 1995 opgenomen in het computerbestand van de 
Jeugdsportkalender. Regelmatig werd daarvan een selectie gepubliceerd in het tijdschrift 
"Sport' en werden de leden van de Sportkriebelclub geïnformeerd over de belangrijkste 
evenementen. 

Onderstaand overzicht geeft het aantal geregistreerde Sportkriebelactiviteiten in 1995 
per provincie, in vergelijking met 1993 en 1994. 
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Provincie in '93 in '94 in'95 

Antwerpen 427 225 

Brabant 192 245 

Urnburg 348 247 

Oost-Vlaanderen 202 209 

West-Vlaanderen 545 260 

Landelijk 1 1 
Totaal 1.715 1.187 

De vergelijking 1995 met vorige jaren van het aantal promotionele 
Sportkriebelactiviteiten (en van het aantal deelnemers) voor elke partner in de 
Jeugdsportcampagne, laat toe enkele belangrijke vaststellingen te maken, zoals mag 
blijken uit onderstaande tabel. 

Organisator Aantal geregistreerde Aantal deelnemers 
Sportactiviteiten 

695 

506 

805 

461 

1.031 

1 
3.499 

in '93 in '94 in '95 in '93 in '94 in '95 
Lokaal 
Actiecomité 1.175 737 3.029 153.314 90.188 396.136 
Jeugdsport 
Provinciale 
Stuurgroep 36 30 27 28.191 47.372 80.683 
Jeugdsport 
Stichting 20 23 36 507.422* 96.906 111.315 
Vlaamse 
Schoolsport 
Federaties 172 183 215 24.797 25.521 43.005 
Clubs 209 149 145 20.058 17.466 16.806 
Dag v/d 80.000 98.280 
Sportclub 
Bloso- 28 32 28 27.931 45.420 39.882 
promotieteam 
Andere 74 32 19 13.869 21.818 8.969 
Totaal 1.714 1.186 3.499 775.582 424.671 795.076 

.. *In 1993 werden alle schoolsportactles m het secundair onderwtJS meegeteld, m 1994 en 1995 alleen de 
specifieke campagneprojecten. 

+ De voorbije 3 jaar vonden zo'n 6.400 Sportkriebelactiviteiten plaats, waaraan 
1.995.328 jongeren deelnamen. De organisatoren konden hierbij gebruik maken van 
het door Bloso gratis ter beschikking gestelde promotiemateriaal. 

• Het aantal activiteiten georganiseerd door de Lokale Actiecomités Jeugdsport alsook 
het aantal deelnemers ligt in 1995 veel hoger dan vorige jaren. Dit is in grote mate te 

179 



wijten aan het feit dat de registratie van de deelname cijfers geoptimaliseerd werd. 
Daarnaast kan ook verondersteld worden dat de Bloso-campagne na 2 jaar meer 
effect krijgt bij de partners. Tenslotte kunnen deze merkelijk betere resultaten ook 
verklaard worden door het effect van de subsidies voor sportpromotionele activiteiten 
die in het najaar aan de gemeenten werden toegekend. 

• Het aantal deelnemers aan de Provinciale Jeugdsportevenementen is ook aanzienlijk 
gestegen, niettegenstaande het aantal activiteiten ongeveer stabiel is gebleven. Dit 
wijst er op dat steeds meer jongeren de weg vinden naar de provinciale evenementen. 

+ Er is eveneens een duidelijke stijging bij de federaties, zowel wat het aantal 
activiteiten betreft, als het aantal deelnemers. Een verklaring hiervoor ligt 
waarschijnlijk in het feit dat de jeugdsportpromotieplannen van de federaties pas op 
termijn effect hebben. 

8. DE SPORTKRIEBELCLUB 

De Sportkriebelclub, via dewelke Bloso drempelverlagend wil werken om de jongeren 
naar de clubs te brengen, telt op dit ogenblik 48.299leden (39.230 in 1994). 

De Sportkriebelclub is een serviceclub die de jongeren al naargelang hun persoonlijke 
sportinteresse doorverwijst naar één van de 24.000 bestaande sportclubs in Vlaanderen. 
De leden ontvangen een Sportkriebelpas waarmee zij kunnen genieten van een aantal 
clubvoordel en. 
Bovendien ontvangen de leden via het Bloso of de partners in de campagne, regelmatig 
informatie over Sportkriebelactiviteiten. 
Zo werd in 1995 het adressenbestand van de Sportkriebelclub veelvuldig gebruikt, o.a. 
voor de mailing van : 

1994 1995 

• De sportkampenbrochure : 22.337 26.159 

• De folder van de "Watersportdag" : 6.627 10.249 

• De "Dag van de Sportclub"folder : 37.290 39.753 

• De brochure van "De Gordel" . 43.936 40.780 . 
• Algemene info over de jeugdsportcampagne : 10.870 14.297 

• De Sportkriebelpas + info : 18.628 9.069 

• De Provinciale Inspectiediensten 
en Stuurgroepen Jeugdsport : 36.907 42.984 

• De Vlaamse federaties : 23.294 5.733 

De verdeling van de leden van de Sportkriebelclub per provincie ziet er uit als volgt : 
Leden 1995 Sportkriebelclub 

Per provincie Meisjes Jongens Totaal 
Antwerpen 6.534 7.430 13.964 
Brabant 4.116 3.977 8.093 
Limburg 3.963 3.790 7.753 
Oost-Vlaanderen 6.110 5.758 11.868 
West-Vlaanderen 3.224 3.397 6.621 
Vlaanderen 23.947 24.652 48.299 
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Een analyse van het ledenbestand van de Sportkriebelclub laat ook toe na te gaan voor 
welke sporttakken de jongeren het meest belangstelling hebben. De sporttakken die het 
hoogst scoren zijn : 

Sportkriebelclub 1995 ~ Sportinteresse Top 10 
Meisjes Jongens 

Sporttak Aantal Sporttak Aantal 
1. Zwemmen 4.746 1. Voetbal 
2. Tennis 3.208 2. Basketbal 
3. Gymnastiek 2.551 3. Zwemmen 
4. Paardrijden 2.407 4. Tennis 
5. Volleybal 2.134 5. Tafeltennis 
6. Basketbal 1.730 6. Badminton 
7. Badminton 1.408 7. Volleybal 
8. Atletiek 1.358 8. Atletiek 
9. Voetbal 1.122 9. Paardrijden 
1 0. Windsurfen 935 1 0. Windsurfen 

De leden van de Sportkriebelclub hadden belangstelling voor 76 verschillende 
sporttakken. 

9. DE BLOSO KUSTACTIE '95 

5.872 
2.986 
2.687 
2.481 
1.415 
1.072 
1.066 

856 
712 
666 

In 1995 werd de derde editie van de BlosoKustactie georganiseerd. Volgens dezelfde 
formule als de vorige jaren was hetBlosonegen weekends (waaronder 2 verlengde 
weekends) met "De Sportkriebel Spelen" aan de kust aanwezig en dit telkens in een 
andere badplaats. De respectievelijke badsteden hebben opnieuw hun medewerking 
verleend aan de BlosoKustactie 1995. 

Niet minder dan 38.917 mensen namen in 1995 actief deel aan één van de 9 weekends, 
dit was 48 % meer dan in 1994. 

Blosa-Kustactie : evolutie van het aantal deelnemers 

Badplaats 1993 1994 1995 
Nieuwpoort 2.051 2.460 7.855 (3 dagen) 
Oostduinkerke 2.858 3.100 4.350 
De Panne 876 (1 dag) 2.070 2.964 
Westende 2.270 3.150 4.201 
Zeebrugge 1.679 1.839 -
Bredene 1.570 - -
Oostende 2.035 3.980 (3 dagen) 7.630 (4 dagen) 
Blankenberge 1.422 3.150 
Heist 1.513 3.090 
Wenduine - 3.430 

Totaal 16.274 26.269 

Het succes had ongetwijfeld te maken met het mooie zomerweer, maar ook met de pro
deo medewerking van niet minder dan 34 bekende Vlamingen (28 in 1994) uit de 
media- en sportwereld. 
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Bovendien werd het globale programma bijgestuurd en uitgebreid. 

De succesvolle programma-onderdelen werden opnieuw aangeboden zoals: Testje 
fysieke conditie met Euro fit, de Eurofit-Toto, de Eurofit-toppers, de klimmuur, ... 
Daarnaast werden ook een aantal nieuwigheden ingevoerd zoals 3on3 basketbal, de 
Bloso-wandeltest, ... 
Bovendien werkten 12 Vlaamse sportfederaties mee aan de sportinitiaties op het strand 
en op de dijk. 

Aantal deelnemers per activiteit 
Programma Aantal deelnemers 

1993 1994 
Test je fysieke conditie (met Eurofit) 8.092 9.561 
Eurofit-Toto 3.116 4.515 
Sportkriebeldans 1.046 702 
Aerobics - 2.493 
Afrikaanse dans (2 weekends) - 131 
3on3 basketbal - -
Bloso wandeltest - -
Ropeskipping - 842 
Sportkriebelland . 4.358 
Speleebox - 1.774 
Klimmuur . 1.798 
Beachpentatlon '93-'94 I Fair Play/ 690 1.390 
Adventure 95 
Strandanimatie -
Trampoline 3.023 
Beachvolleybal, baseball, ... 939 
Sportinitiatie van de Vlaamse 1.915 5.612 
Sportfederaties 
Duikinitiatie (1 weekend) - 224 

Met Het Laatste Nieuws werd rond de kustactie '95 voor de derde maal een 
overeenkomst afgesloten. 

1995 
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5.708 

. 
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1.360 

5.516 
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9.269 
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Het Laatste Nieuws heeft als mediapartner de kustactie '95 gesteund via gratis 
drukwerken (kustkrant 140.000 exemplaren), via 9 regionale en 4 nationale advertenties 
en via het aanvullen van de prijzenpot met enkele waardevolle prijzen. 
Daarnaast ondersteunde Coca-Cola de actie zowel financieel als logistiek, alsook met 
een uitgebreid en waardevol prijzenpakket 
Ook Speedo/ A via (Action Sports) vulde dit prijzenpakket aan (ter viaarde van 
600.000 fr.). Polar (Vita Sport) gaf 21 Polar-harstlagmeters voor de kustactie die elke 
dag verloot werden onder de deelnemers aan de wandeltest Wesco stelde sport- en 
spelmateriaal ter beschikking. 
De tegenprestatie van het Bloso omvatte de naamvermelding van de sponsors in alle 
communicatie rond de kustactie '95 (o.a. poster, publimopy, kustkrant, ... ). 

De kustactie van hetBlosozal ook in 1996 voor de vierde keer worden georganiseerd. 
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10. DE MEDIACAMPAGNE 1995 

De Bloso-Jeugdsportcampagne '95 werd zoals in de vorige jaren ondersteund door een 
mediacampagne. 

T.V. EN RADIOSPOTS 

+ In 1995 werd door het reclame-adviesbureau van L. Bumett een nieuwe 30" T.V.
spot geproduceerd (thema : House I Love I High). 

+ In de periode van 1 tot 14 mei 1995 werd deze T.V.-spot11keer op VTM en 5 keer 
op Ka 2 uitgezonden (VTM heeft deze T.V.-spot ook nog een aantal keer gratis 
uitgezonden in floating time). 
In de daarop aansluitende periode van 14 mei tot 3 juni 1995 werd deze T.V.-spot 23 
keer uitgezonden op BRTN- TV1. 

+ Daarnaast werden 2 nieuwe radiospots (30 sec.) rond de "Dag van de Sportclub" 
geproduceerd. 
In de periode van 1 tot 10 juni 1995 werden deze spots 78 keer uitgezonden op Radio 
1 en 2, Studio Brussel en Radio Donna. In de week voorafgaand aan de "Dag van de 
Sportclub" werden deze radiospots nogmaals gratis (partnerschip BRTN - Bloso) 
uitgezonden op Radio 1, Studio Brussel en Radio Donna. 

+ Daarnaast werden nog eens 81 NCR-spots (niet commerciële spots) gratis op Radio 2 
uitgezonden in de tweede helft van de maandjuni '96 en dit uitsluitend in het kader 
van de "Dag van de Sportclub". Tenslotte werden alle Radio 2 nationale uitzendingen 
in het weekend van 24 en 25 juni '95 geplaatst in het teken van de "Dag van de 
Sportclub". 

ADVERTENTIES 

+ In mei '95 verscheen een vierkleuren advertentie rond de "Dag van de Sportclub" 9 
maal in 4 Vlaamse magazines, nl. in Dag Allemaal/Zondagsnieuws, Humo, 
Joepie/TV-plus en Knack. 

+ In juni, juli en augustus '95 heeft Het Laatste Nieuws 4 nationale (vierkleurendruk) 
en 9 regionale (met steunkleur) advertenties geplaatst rond de kustactie '95. 

AFFICHAGE 

+ Tijdens de kustactie '95 werd gedurende 29 dagen met Publimopy-wagentjes 
rondgereden, met daarop de affiche '95 "Kom je kustelijk amuseren" (afm. 160 x 120 
cm ; vierkleurendruk) 

+ De kusttram opgetuigd met Sportkriebels was tussen mei en september 1995 
opnieuw te zien aan de kust. 
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11. GRATIS PROMOTIEMATERIAAL 1995 

Voor de organisatie van jeugdsportactiviteiten in het kader van de Bloso
Jeugdsportcampagne 1995 konden de partners (federaties, sportclubs, Lokale 
Actiecomités, Provinciale Stuurgroepen, ... ) terecht bij de provinciale Bloso
inspectiediensten en bij het promotieteam Jeugdsportcampagne voor gratis 
promotiemateriaal. 
Dit materiaal werd alleen toegekend voor activiteiten die volledig kaderden binnen de 
Bloso-Jeugdsportcampagne. 

+ De Sportkriebelposter met de 41 specifieke Sportkriebels op de recto-zijde en met 
informatie over de sportfederaties op de verso-zijde (vierkleurendruk, formaat 70 x 
50 cm). 

t De poster "Zoals het in de sportclub kriebelt, kriebelt het nergens" (vierkleurendruk, 
formaat 70 x 50 cm). 

t De opdrukaffiche (versie 1995) waarop de aankondiging van de activiteit kon 
gedrukt worden (vierkleurendruk, formaat 60 x 40 cm). 

t De opdrukfolder waarvan 3 blanco pagina's konden bedrukt worden (vierkleuren
druk, formaat A4). 

t De Sportkriebels tickers per sporttak, voor de deelnemers aan jeugdsportactiviteiten 
en voor jongeren die inschreven in de Sportkriebelclub. De stickers werden voor 30 
sporttakken aangemaakt. 

Sportkriebelstickers per sporttak 
Aikidokriebel Karatekriebel Tenniskriebel 
Atletiekkriebel Kayakkriebel Turnkriebel 
Badmintonkriebel Klimkriebel Voetbalkriebel . 
Baseballkriebel Korfbalkriebel Volleykriebel 
Danskriebel Pingpongkriebel Wandelkriebel 
Duikkriebel Roeikriebel Waterskikriebel 
Fietskriebel Rolschaatskriebel Waterpolokriebel 
Han~balkriebel Ropeskippingkriebel Windsurfkriebel 
Handboogkriebel Schermkriebel Zeilkriebel 
Judokriebel Skateboardkriebel Zwemkriebel 

t De promotiefolder over de "Dag van de Sportclub" bestemd voor de jongeren. 

t De poster over de "Dag van de Sportclub" (vierkleurendruk, 70 x 50 cm). 

t Wit/zwart bromures van de Sportkriebel, de slogans, en van de 41 specifieke 
sportkriebels. Deze bromures kunnen gebruikt worden voor het aanmaken van 
drukwerken. 
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+ Sportkriebelbrevetten die aan alle deelnemers werden uitgereikt op de diverse 
sportieve evenementen en acties. 

+ De Fair·Play folder voor jongeren waarin een 10 punten code is opgenomen. 

+ De Fair·Play folder voor ouders en coaches. 

+ De poster Fair·Play voor jongeren (vierkleurendruk, recto· verso met de fair-play 
code, afmetingen 60 x 40 cm). 

+ De poster Fair·Play voor clubs (vierkleurendruk, afmetingen 60 x 40 cm). 

Materiaal voor organisatoren 

+ Spandoeken met de slogan "Als het kriebelt, moetje sporten". 

+ Grote zelfklevers met het logo van de Sportkriebel (beperkte aantallen) 
(vierkleurendruk, formaat 40 x 40 cm). 

~ Afbakeningslint (rood/wit) met opdruk van de SportkriebeL 

+ Clipboards voor de coördinatoren van jeugdsportevenementen. 

12. MERCHANDISING 

Gezien het succes van de in 1994 aangemaakte 16 nieuwe Sportkriebel T·shirts, werden 
er in 1995 verder Sportkriebel T ·shirts verkocht. 
In totaal werden er reeds 75.080 SportkriebelT-shirts aangemaakt van de 16 
verschillende sporten en de moederkriebel, waarvan er reeds 67.801 verdeeld zijn 
(verkoop of gratis). Aan organisatoren van grotere evenementen werden gratis T-shirts 
gegeven (promotie; prijzen ; medewerkers). 

De 16 zwarteT-shirts waren in drie maten (M, L, XL) beschikbaar, aan de voorkant in 
kleur bedrukt met de Sportkriebel en dit voor 16 verschillende sporttakken: 
Atletiekkriebel, Basketkriebel, Danskriebel, Duikkriebel, Fietskriebel, Judokriebel, 
Korfbalkriebel, Pingpongkriebel, Skateboardkriebel, Tenniskriebel, Turnkriebel, 
Voe~balkriebel, Volleykriebel, Windsurfkriebel, Zeilkriebel, ZwemkriebeL 

Op vraag van verschillende instanties werden er voor de volgende sporttakken de T
shirts in de maat Small aangemaakt : Moederkriebel, Korfbalkriebel en de 
VoetbalkriebeL 

Verkoop van SportkriebelT-Shirt door clubs en organisatoren. 
Net zoals in 1994 konden organisatoren van jeugdsportactiviteiten en sportclubs de 
Sportkriebel T -shirt verkopen met een niet onbelangrijke winst voor hun eigen 
organisatie. Het Sportkriebel T -shirt moest steeds verkocht worden aan 350 fr. Maar de 
organisatoren van jeugdsportactiviteiten konden deze T -shirts aankopen bij het Bloso 
aan de gereduceerde prijs van 250 fr., op voorwaarde dat zij 10 stuks afnamen. 
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Andere producten voor verkoop 

+ Het "Eurofit" handboek werd te koop aangeboden aan de prijs van 500 fr. 

+ Het handboek "Eurofit-remediëring" werd te koop aangeboden aan de prijs 
van 750 fr. 

+ De Sportkriebel badhanddoek kon aangekocht worden aan de prijs van 700 fr. 

De drie~dimensionele Sportkriebel sleutelhangers 
In februari '95 is hetBlosogestart met de verkoop en de verdeling van handgemaakte 
drie-dimensionele Sportkriebel sleutelhangers. De sleutelhangers zijn vervaardigd uit 
firno-klei en zijn beschikbaar voor 42 verschillende sporttakken. 

Deze Sportkriebel sleutelhangers worden te koop aangeboden tegen 149,- fr./stuk. 
Sportfederaties en Sportclubs konden echter bij afname van minimum 25 stuks de 
Sportkriebel sleutelhangers aankopen aan 95,-fr./stuk en verder verkopen (met winst) 
aan 149,- fr. 

In totaal werden er reeds van de 42 verschillende soorten, 56.367 Sportkriebel 
sleutelhangers aangemaakt waarvan er reeds 45.802 verkocht of verdeeld werden aan 
Sportclubs, Gemeentelijke Sportdiensten, Sportfederaties en manifestaties. 

13. HET JEUGDSPORTCAMPAGNE PROMOTIETEAM 
Het Bloso-Jeugdsportcampagne promotieteam was in 1995 op 59 evenementen 
aanwezig met een aantrekkelijke promotiestand (60 maal in 1994). 
Het promotieteam stond daarnaast ook in voor de sportieve begeleiding van de 
specifieke Bloso-activiteiten (Eurofit, Bloso-wandeltest, 3on3 basketbal, ... ), die op deze 
evenementen werden aangeboden. Bovendien verleende het promotieteam aan de 
organisatoren ook logistieke ondersteuning. 

14. PERS EN INFORMATIE 
De informatie over de campagne werd naast de directe mailing naar de diverse partners, 
vooral kenbaar gemaakt via het tijdschrift "Sport". 
In d~ laatste 18 nummers (1992-1995) verschenen 84 artikels over de campagne 
(waarvan 18 artikels in 1995). 

Ook de geschreven pers heeft sinds april ' 92 relatief veel aandacht besteed aan de 
campagne. Zo werden meer dan 1.087 persknipsels rond de Sportkriebelcampagne 
verzameld. 
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XIII. EVENEMENTEN 

1. DE GORDEL 

Op zondag 03/09/95 werd doorBlosode 15de editie van De Gordel gorganiseerd. De 
weersomstandigheden waren niet optimaal. In de provincie Vlaams-Brabant viel er 
regelrnatig een bui uit de lucht. Overal in de rest van Vlaanderen regende het de ganse 
dag. Dit had tot gevolg dat het aantal deelnemers die de dag zelf nog inschreven 
beperkt bleef tot 20.930. 
69.143 deelnemers schreven vooraf in, wat het totaal aantal deelnemers op 90.073 
bracht. Opnieuw een bewijs dat De Gordel een trouw publiek heeft. 
Deze jubileum editie van De Gordel werd georganiseerd onder het motto "Vlaams, 
Sportief en Groen". 

Vlaams, Sportief en Groen 

De Gordel is een grote promotiedag voor het fietsen en het wandelen. Andermaal werd 
ingepikt op nieuwe tendenzen in het fietsen en bleef mountainbike op het programma 
ingeschreven. Dit initiatief werd opnieuw een succes : 1.333 deelnemers in 1994 en 
1.560 sportievelingen, die de heuvels en weilanden rond Overijse trotseerden. 

De traditionele verhouding fietsers-wandelaars bleef nagenoeg ongewijzigd runl. 7 op 
10 Gordelaars zijn fietsers. De innovatie voor De Gordel '95lag evenwel bij het 
wandelen met de organisatie van een monumentenwandeling in Sint-Genesius-Rode. 
Het succes was overdonderend, bijna 50 %van de deelnemers aan de wandeling van 14 
km wandelden in Sint-Genesius-Rode ( 8.242 deelnemers op 17.847 deelnemers). In 
totaal is het wandelen goed voor 28.118 deelnemers, het fietsen voor 60.395 deel
nemers. Van de fietsende Gordelaars verkiezen de meeste fietsers de 50 km (32,31 %) 
boven de 100 km (19,76 %). 

De Gordel heeft een duidelijk groen karakter 
Er wordt immers gefietst en gewandeld in de prachtige groene gordel rond de 
Hoofdstad. Groen ook omdat tevens de nadruk werd gelegd op een propere Gordel. 
OVAM, de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, die reeds voor de vierde keer meedeed, 
maakte van deze Gordel gebruik om het brede publiek te sensibiliseren rond het 
voorkomen van afval. 

Een extra dimensie werd voor de tweede keer aan deze actie gegeven omdat naast de 
deelnemers ook de sponsors ertoe aangespoord werden afval te voorkomen. Met de 
sponsors werd hiervoor een "charter" afgesloten. Dit Bever charter is een 
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overeenkomst op vrijwillige basis tussen Bloso, OVAM en de sponsors van De Gordel 
onder het motto " EEN DAM TEGEN AFVAL OP EVENEMENTEN ". De 
Beverbrigade visualiseerde deze actie op een ludieke wijze. Dit initiatief heeft reeds 
navolging gekregen op andere massa-evenementen zoals Torhout- Werchter. 

De Gordel is duidelijk een Vlaamse manifestatie. 
Vlaams, omdat de oorspronkelijke doelstelling van De Gordel vandaag nog steeds 
actueel is - nml. het benadrukken van het Vlaamse karakter van de rand rond Brussel. 
Dit Vlaamse gedachtengoed werd in alle communicatie over De Gordel sterk in de verf 
gezet. Het Gordellied met als thema" OMGORD DE STAD" speelde ook op deze 
problematiek in. Ook de inbreng - voor de eerste keer - van de jonge provincie Vlaams
Brabant versterkte het Vlaamse profiel van De Gordel. 

Trefpunten 

Wat de deelname in de 4 trefcentra (Sint-Genesius-Rode, Dilbeek, Zaventem en 
Overijse) betreft, stellen wij vast dat, in vergelijking met vorige jaren de verschillen 
tussen de 4 trefcentra kleiner worden. Sint-Genesius-Rode behaalde met 27,31% na 
Zaventem het hoogst aantal deelnemers nml. 24.600. Hier speelt duidelijk het effect van 
de monumentenwandeling. Ook haalde Overijse nu bijna 20 % van de deelnemers, wat 
zeker een succes is; succes dat kan verklaard worden door de rechtstreekse TV 
uitzending vanuit Overijse. 

Promotie 

Dat het succes van De Gordel geënt is op een goede promotiecampagne is een gekend 
gegeven. Het succes van de voorinschrijvingen bewees dit. De campagne startte in 
juni: een rechtstreekse mailing naar de deelnemers van vorige jaren, een affiche
campagne met grote (20 m2

) en gewone affiches maar vooral de ondersteuning door 
radio en televisie. De partners, RADIO 2 en TV1 hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd tot het welslagen van De Gordel. Zo was "BENGELS" ~één van de 
populairste radioprogramma's- een volledige zomer gewijd aan de voorbereiding van 
De Gordel. Bovendien werd in dit programma een figuur gecreëerd - Aiméé van 
Brussel - die op een ludieke wijze elke week een ander facet van De Gordel in de kijker 
bracht. Ook werden elke week prijzen geschonken aan de reeds ingeschreven 
deelnemers. Zowel RADIO 2 alsTV1zorgden ervoor dat het Gordellied, een poëtisch 
lied gezongen door POP IN WONDERLAND, op 3 september, door iedereen werd 
meegezongen. 

De rechtstreekse TV 1 - uitzending werd verzorgd vanuit Overijse. Tijdens deze 
uitzending kwamen alle facetten van De Gordel aan bod. Dit programma, een realisatie 
van de dienst vrije tijd, onder leiding van H. Verboven en gerealiseerd door R. 
Stallaerts, scoorde hoge waarderingscijfers. 
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Dienstverlening voor de Gordelaars 

Extra inspanningen werden geleverd om de veiligheid en de service voor de Gordelaars 
te verbeteren. Op de 100 km fietsparkoers was er de gewaardeerde medewerking van de 
firma AEI om gestrande deelnemers te repatriëren. Op andere parkoers stond het Bloso 
samen met de trefpunten in voor deze dienstverlening. 

Ook het inschrijven via de ALL-IN formule, een combinatie van treinticket en 
inschrijving, bleek een succes, 3.474 reizigers maakten er gebruik van. Verder stond 
het Gordelsecretariaat ook in voor het verhuren van 331 fietsen. 
De NMBS vervoerde 7.128 reizigers via speciale Gordeltreinen en 2.092 fietsen. 

Nieuw was ook dat aan alle Gordelaars de mogelijkheid werd geboden om hun mening 
te zeggen over het evenement en suggesties te doen. 

Sponsoring 

Een organisatie zoals De Gordel, is niet mogelijk zonder sponsors. De hoofdsponsors 
voor de editie '95 waren de KREDIETBANK, KNACK, NMBS, DSBOERKE , 
OVAM en EXPO-VELO (nieuw). 
Verder kon De Gordel rekenen op de bereidwillige medewerking van ongeveer 
tweeduizend vrijwilligers, de gemeentelijke politie, de rijkswacht, de civiele 
bescherming en het Rode Kruis. Zij zorgden ervoor dat alles in goede banen werd 
geleid. 
Dat de organisatie, ieder jaar veiliger wordt, is in grote mate aan hun inzet te danken. 

Financieel 

De organisatiekosten bedroegen 14.292.451 fr. Hierin zijn ook de onkosten voor 
verzending inbegrepen. Deze kosten werden o.m. gefinancieerd door de 
inschrijvingsgelden, catering, enz ... 

De inkomsten uit sponsoring en verkoop bedroegen 7.574.481 fr. Deze inkomsten 
werqen aangewend voor promotie en publiciteit. Vooral de mediacampagne heeft de 
voorbije jaren zijn efficiëntie bewezen. 
Op te merken valt dat de organisatie van dit massa-evenement voor Bloso een 
belangrijke inspanning betekent (financieel+ inzet personeel). 
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.. ~ . 
·. DE GORDEL 1995 .. Dé Bloso Klassieker · · ·· . · 

TOTAALAANTAL DEELNEMERS . . •· · .. .. ·: .... 
3 september 1995 . · · . ·· : · · : . . 

. . . 
RODE % DILBEEK % ZAVENTEM % OVERIJSE % TOTAAL 'l6 

7 km wandelen 2.594 10,54 2.374 10,42 1.721 6,96 2.220 12,35 .8.909 9,89 
14 km wandelen 8.242 33,50 3.544 15,56 2.501 10,12 3.200 17,80 .• -17.487 19,41 
28 km wandelen 1.722 .7,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.7,22 1,91 

Totaal aantal wandelaars 12.558 51 ,05 5.918 25,98 4.222 17,08 5.420 30,15 ·· . 28.118 31,22 

25 km fietsen 2.374 9,65 3.516 15,44 4.327 17,51 3.277 18,23 13.494 14,98 
50 km fietsen 6.570 26,71 7.846 34,45 9.267 37,49 5.416 30,12 29.099 32,31 
100 km fietsen 3.098 · 12,59 5.496 24,13 6.903 27,93 2.305 12,82 17.802 19,76 

Totaal aantal fietsers 12.042 48,95 16.858 74,02 20.497 82,92 10.998 61,17 ·. · 60.395 67,05 

25 km mountainbike 0 0,00 0 0,00 0 0,00 268 1,49 . · . • -268 0,30 
40 km mountainbike 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.292 7,19 1.292 1,43 

Totaal aantal mountainbikers 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.560 8,68 1.560 1,73 
I 

TOT~AL . . . · · ·. 24.600 ·· 27,31 22.776 .25;29 ·. . 24.7.19 · 27,44 17.978 . 19,96 90;073 I 



2. DE WATERSPORTDAG 

De 8 ste editie van de Watersportdag vond plaats op zaterdag 13 mei '95. Alhoewel de 
weersomstandigheden nauwelijks slechter konden zijn -met storm en regen- zette de 
Watersportdag zijn groei van de voorgaande jaren verder. De Bloso-Watersportdag 
bevestigde, ook in slechte weersomstandigheden, dé watersportklassieker in Vlaanderen 
te zijn. 
Ter gelegenheid van de Watersportdag bieden organisatoren in de vijf Vlaamse 
provincies de deelnemers een dag gratis watersportinitiatie aan. Deze initiatie wordt 
omkaderd met een aantrekkelijk pakket van randactiviteiten. De Watersportdag is dus 
een smaakmaker voor het brede publiek, een promotiedag voor de watersport in al zijn 
facetten. 
De oorspronkelijke doelstellingen van de Watersportdag bleven behouden: 
+ Aantonen dat watersport voor iedereen toegankelijk is, en de inspanningen 

onderstrepen die sinds vele jaren door het Bloso, door clubs en federaties geleverd 
worden voor de democratisering van de watersport. 

+ Het watersport-aanbod van het Bloso en van de clubs ruimere bekendheid geven. 

Er werd gratis initiatie gegeven in 15 verschillende watersporten: zeilen, windsurfen, 
duiken, zwemmen, waterskiën, zeilwagenrijden, toervaren, catamaranzeilen, speed
sailen, kajakvaren, kanovaren, roeien, hengelen, redden en waterpolo. 

Het aantal deelnemers ging in ' 95 verder in stijgende lijn: 
• 1991: 6.500 deelnemers 
+ 1992: 9.100 deelnemers 
• 1993: 14.000 deelnemers 
+ 1994: 20.000 deelnemers 
+ 1995: 21.000 deelnemers 

Het toenemend aantal deelnemers was gezien de barslechte weersomstandigheden voor 
een groot deel te danken aan hetfeit dat er in 1995 nog meer actieplaatsen waren dan in 
1994. Dit bewijst dat de Watersportdag leeft bij alle organisaties die met watersport 
begaan zijn: 

+ 1991: 40 actieplaatsen 
+ 1992: 50 actieplaatsen 
+ 1993: 110 actieplaatsen 
+ 1994: 149 actieplaatsen 
+ 1995: 174 actieplaatsen, verspreid over heel Vlaanderen. 

Ook het aantal medewerkende clubs ging verder vooruit: 

• 1992:74 
• 1993: 164 
• 1994: 206 
• 1995: 222 
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Ook steeds meer zwembaden doen mee: 
• 1993:44 
• 1994:69 
• 1995:81 

Sedert 1995 zetten niet enkel de watersportorganisatoren (clubs, federaties, zwembaden) 
hun schouders onder de Watersportdag, maar ook de gemeentelijke sportdiensten gingen 
zelf actief meewerken: 

+ 1994: 18 organiserende sportdiensten 
+ 1995: 38 organiserende sportdiensten 

De Watersportdag is een co-productie vanBlosoen Studio Brussel, in samenwerking 
met TV1. De samenwerking met deze mediapartners zorgde voor een naar 
watersportnonnen uitzonderlijk grote media-aandacht. 

41 televisiespots op TV1 (in prime-time) en 100 radiospots werden uitgezonden. De 
Watersportdag werd aangekondigd in verschillende jeugd- en toeristische programma•s, 
en de dag zelf was er een acht uur durend rechtstreeks radioverslag van de activiteiten. 
TV1 zond twee keer een televisieverslag uit van 50 minuten. 

De Watersportdag groeide uit tot een uniek jaarlijks samenwerkingsverband tussen 
Bloso, clubs, zwembaden, sportdiensten en alle watersportfederaties, waarbij het Bloso 
als initiatiefnemer, de coördinatie en de algemene promotie op zich neemt. 

De zgn. 11Ankerplaats11 (hoofd-actieplaats) van de Watersportdag werd voor het eerst in 
het binnenland uitgebouwd. Op het domein Kelchterhoef te Houthalen-Helchteren 
namen 2.050 jongeren deel aan de watersportinitiaties. 

3. SPORTDAG VOOR AMBTENAREN 

Op donderdag 29 september 1995 organiseerde het Bloso in samenwerking met de 
personeelskring van de Vlaamse Gemeenschap "Kunst en Vrije Tijd" voor de zesde keer 
de Sportdag voor Vlaamse ambtenaren. 
Aan deze sportdag, die op de terreinen van de VUB plaatsvond, namen 4.600 
ambtenaren deel. 
De bedoeling van deze sportdag, is enerzijds de ambtenaren aan te zetten tot gezonde 
sportbeoefening en anderzijds de sociale contacten tussen de ambtenaren onderling te 
bevorderen. 
Om de ambtenaren te stimuleren tot deelname aan deze sportdag, verleende de Vice
minister-president en Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, LucVan 
den Bossche, een dag dienstvrijstelling aan de ambtenaren van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse instellingen van openbaar nut. 

192 



De deelnemers hadden een keuze uit een aanbod van 11 tornooien, een 
instuifprogramma met 15 verschillende sporttakken, 2 wandeltochten, een 
mountainbiketocht en drie fietsparcours. 
Nieuw in 1995 waren de zwemmarathon, de tai-chi-initiatie, de begeleide 
mountainbiketochten en de 2 km Bloso-wandeltest. 

De bekende volleyballers Anja Duyck, Roland Van Elslande en Sacha Kouberg, 
speelden één set tegen de winnaars van het volleybaltomooi (3 tegen 6). De wielerploeg 
2002 begeleidde de fietstocht van 70 km, Rode Duivel Rudy Smits gaf de aftrap van het 
minivoetbaltomooi en Heidi Rakels nam deel aan de activiteiten op de judomat. 

Wandelen en fietsen waren de meest beoefende sporten: 1520 deelnemers wandelden 10 
of 15kmen 508 deelnemers fietsten een parcours van 25, 45 of 70 km. 
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XIV. INFRASTRUCTUUR 

HetBlosobeschikte in 1995 over 21 sportcentra, met een totale waarde van 3,7 miljard 
(excl. de gronden). 

Voor de renovatie en uitbouw van de centra was op art. 71.11 van de begroting 1995 een 
vastleggingsbedrag voorzien van 99,1 miljoen. Voor de reële uitbetaling (ordonnance
ringskredieten) was eveneens 99,1 miljoen ter beschikking. 

Gezien de beperkte middelen werd, zoals voorgaande jaren, geopteerd voor eerder 
sobere investeringen. 

Er werd ook werk gemaakt van samenwerkingsverbanden met de lokale en regionale 
besturen voor de verdere uitbouw van bepaalde Bloso-centra. Zo werd samen met de 
stad Herentais de kunststof-atletiekpiste in het Bloso-centrum Herentais gerealiseerd, 
met een gedeelde investering (60% Bloso, 40% stad Herentals). Ook werden concrete 
initiatieven genomen voor een samenwerking met de stad Blankenberge voor de 
gemeenschappelijke realisatie van een nieuwe sporthal (50% Bloso, 50% stad 
Blankenberge) in het Bloso-centrum Blankenberge. 

Naast een aantal kleinere, doch daarom niet minder noodzakelijke werken in diverse 
Bloso-centra, werden in 1995 in bepaalde centra grotere projecten gerealiseerd. Bij de 
keuze van deze centra werd uitgegaan van het supra-lokale karakter van het centrum. 

+Genk 
* Administratieve afhandeling van het dossier voor de bouw van de lste fase van 

een sporthoteL 
* Voltooiing van de sporthal . 

• aasselt 
* Aanleg van een sport- en recreatieweide. 
* Installatie van een verlichting op de parking. 
* Verdere voltooiing van de omgevingsaanleg. 

+ Herentais 
* Aanleg van de omgeving van de sporthal, de atletiekpiste, de ijsbaan en het 

wielergebouw. 
* Administratieve afhandeling van de dossiers voor de bouw van een sporthal (1ste 

fase) en de beplanting rond de atletiekpiste. 
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• Hofstade 
* Renovatie van de jeugdherberg. 

Renovatie van het strand. 

• Nieuwpoort "Havengeul" 
Voltooiing van een nieuw keuken- en reftergebouw. 

• Woumen 
* Renovatie van de oude hoeve en aanpassing aan de veiligheidscriteria. 
* Renovatie van de rijbanen. 
* Vernieuwing van het dak en de gevel van de manège. 

Zoals in voorgaande jaren waren de infrastructuurkredieten 1995 onvoldoende om 
tegemoet te komen aan : 

• de talrijke renovatiewerken omwille van de verouderde accommodaties 

• de gewijzigde comfortverwachtingen van de bezoekers. 
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Vastgelegde infrastructuur-projecten 1995 

Brugge "J. Saelens" 

- ereloon gasverwarming 
- centrale verwarming in berging 
-ereloon gasverwarming 
- ereloon gasaansluiting 
- bouw van een berging : eindafrekening 
- bouw van een berging : aanpassing van het ereloon van de 
eindafrekening 

- gasverwarming in berging, meerwerken 
- opgrissingswerken aan de atletiekpiste 

Genk 

- bouw van een sporthotel 1 e fase : ereloon architectuur 
- bouw van een sporthal, bijkomende vastlegging van erelonen 
voor architectuur, stabiliteit en speciale technieken 

- bouw van een sporthotel 1 e fase : ereloon stabiliteit 
- bouw van een sporthotel 1 e fase : ereloon speciale technieken 
- opbouw route klimmuur-sporthal 
- publicatie bouw van een sporthotel 1 e fase : 

lotruwbouw 
lot sanitair 

- publicatie bouw van een sporthotel 1 e fase : 
lot electriciteit 
lot centrale verwarming 

- bouw van een sporthotel 1 e fase : 
lot ruwbouw 
lot sanitair 
lot centrale verwarming 

Hasselt 

- overkapping van de ijsbaan - lot vaste bemeubeling : 
meerwerk. 

- aanleg van 2 parkings : bijkomende vastlegging op de 
eindafrekening · 

- fase 1 van de omgevingswerken aan de ijshal : 
lot 1 - aanleg van de sport- en recreatieweide 

- fase 1 van de omgevingswerken aan de ijshal : 
lot 3 - installatie van de verlichting op de parking 

- buitenaanleg omgeving : ereloon 
- buitenaanleg omgeving : aanbesteding 

45.627 fr 
3.189 fr 
6.000 fr 

10.031 fr 
241.466 fr 
14.535 fr 

35.487 fr 
641.500 fr 

1.690.492 fr 
550.736 fr 

234.578 fr 
740.714 fr 
50.000 fr 
21.930 fr 

21.296 fr 

21.790.450 fr 

2.099.917 fr 
3.842. 781 fr 

35.497 fr 

46.313 fr 

6.138.863 fr 

400.482 fr 

56.635 fr 
1.278. 785 fr 
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Herentais 

- afwerking van de omheining 
- onthaalinfrastructuur : architectuurcontract 
- verlichting van de pistes : bijkomende vastlegging op 
de eindafrekening 

- renovatie van de omheining 
- verlichting van het wieierparcours : bijkomende vastlegging op 
de eindafrekening 

-info-bord Finse piste 
- bouw van een sporthotel 1 e fase : ereloon architectuur 
- onthaalinfrastructuur : grondonderzoek 
- stabiliteitsstudie terras cafetaria-onthaal 
- bouw van een sporthotel 1 e fase : ereloon stabiliteit 
- onthaalinfrastructuur /lot 1 : 
algemene aanleg - meerwerk 

- verlichting rond de pistes : achterstallige betaling 
- stabiliteitsstudie terras, cafetaria, onthaal : 
nazicht •partek Ergon" -welfsels 

- aanleg Finse piste : bijkomende vastlegging op de 
eindafrekening 

- beplanting rond de piste + berging : ereloon 
- publicatie bouw van een sporthote11 e fase : 
lot ruwbouw + sanitair 

- bouw van een sporthotel 1 e fase : ereloon speciale technieken 
-levering van electrisch materiaal voor de berging 
- renovatie van de atletiekpiste : vastlegging op de 
eindafrekening 

- onthaalinfrastructuur lot 1 : algemene aanleg - eindafrekening 
- bouw van een sporthotel 1 e fase : lot ruwbouw + sanitaire 
installatie 

- bijkomende levering van electrisch materiaal voor de 
berging 

- beplantingswerken rond de atletiekpiste 

Hofstade 

- renovatie van de jeugdherberg I publicatie lot 1 : 
centrale verwarming + ventilatie 

-renovatie van de jeugdherberg I publicatie lot 1 : 
centrale verwarming + ventilatie 

- levering van Lommelzand : onkosten voor het 
bewaren van het staal 

- renovatie van de jeugdherberg : lot 1 - centrale verwarming + 
ventilatie 

- renovatie van de jeugdherberg : lot 3 - keukenuitrustingen 
- oeverversterkingen I 1 e fase : ereloon architectuur 
- renovatie van de jeugdherberg : gasaansluiting 
- renovatie van de jeugdherberg : plaatsing van 
drinkwaterfonteinen 

- herinrichting der vijvers : grondonderzoek 
- renovatie van de jeugdherberg : publicatie lot 
bemeubeling (vast+ los) 

- renovatie van de jeugdherberg : leveren en plaatsen 
van 2 Iaagspanningskabels 

- renovatie van de jeugdherberg : lot ruwbouw - meerwerken 
- renovatie van de jeugdherberg : lot electrische installatie -

424.679 fr 
388.1 62 fr 
492.204 fr 

77.666 fr 
10.604 fr 

1.523 fr 
1.938.555 fr 

37.958 fr 
54.225 fr 

275.287 fr 
536.808 fr 

7.161 fr 
6.025 fr 

170.040 fr 

48.681 fr 
9.580fr 

666.340 fr 
57.374 fr 

898.539 fr 

2.320.197 fr 
34.258.887 fr 

252 fr 

1.319.650 fr 

9.240 fr 

2.679 fr 

8.890 fr 

5.346.693 fr 

2.187.253 fr 
1.176.683 fr 

217.945 fr 
175.837 fr 

101.702 fr 
4.989 fr 

295.829 fr 

460.311 fr 
178.491 fr 
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meerwerken 
-opmaken van een structuurplan 1.612.000 fr 
- studiewaterbeheersingswerken 360.247 fr 

Nieuwpoort "Havengeul" 

- renovatie van de refter + het ontspanningspaviljoen 281.037 fr 
en afbraak van bijgebouw: bijkomende vastlegging 
op de eindafrekening 

Oordegem 

-bouw van berging+ sanitaire installatie: 60.250 tr 
As-built-plannen 

Oostende-Spuikom 

-- wateraansluiting 79.531 fr 
- buitenaanleg van overnachtingspaviljoenen : 78.059 fr 

bijkomende vastlegging 

Sint-Niklaas 

- verbouwing en uitbreiding van de werkplaats en de 125.410 fr 
berging. Bijkomende vastlegging op de eindafrekening 

Woumen 

- aanpassing van de centrale verwarming in de hoeve : 
ereloon 43.931 fr 

- aanpassing van de electriciteit in de hoeve : 
bijkomende vastlegging 41.964fr 

- electrische installatie in de keuken van de hoeve : 
bijkomende vastlegging op de eindafrekening 68.665 fr 

-renovatie van de rijbanen: planafdrukken 
-planten van bomen aan de rijbanen 3.796 fr 
- extractie en dampkapperi in de keuken van de hoeve 153.397 fr 
-aanpassing van de centrale verwarming in de hoeve: 753.053 fr 

bijkomende vastlegging op de eindafrekening 49.361 fr 
-aanpassing van de centrale verwarming in de hoeve: 

ereloon 11.363 fr 
- verbouwing van de hoeve : bijkomende vastlegging 

op de eindafrekèning, lot bouwwerken 353.341 fr 
-verbouwing van de hoeve: aanpassing ereloon op de 

eindafrekening 23.757 fr 
-vernieuwing van de dakbedekking en de gevelbekleding 
- verbouwing van de hoeve : leveren van de keuken- 192.017 fr 

toestellen 311.884 fr 
-plaatsing van electriciteitscabine +aansluiting 

17.057 fr 

Totaal 98.784.363 fr 
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XV. PUBLIC RELATIONS 

1. TIJDSCHRIFT SPORT 

In 1995 verschenen 5 nummers van het tweemaandelijks tijdschrift Sport (oplage 
25.000). Het decembernummer werd een dubbele uitgave. 

De oplage is ten aanzien van 1994 verhoogd met vijfduizend exemplaren, gelet op een 
stijging van het aantal abonnees tot ± 21.000. Er kwamen dagelijks nieuwe aanvragen 
binnen, met een top in november, na gratis reklame in het tijdschrift 'Klasse' van het 
ministerie van Onderwijs. 

De lay-out van het tijdschrift en de prepress gebeurden in eigen huis. 

In 1995 verschenen interviews met figuren uit of in de rand van de sport, met de 
beheerders van Bloso-centra, actuele artikels over allerhande onderwerpen in het 
sportgebeuren, van aerobics en fitness, over olympisme en jeugd naar sport en 
migranten, enz. Berichtgeving ook over de grote evenementen van of met Bloso : de 
Gordel, de Watersportdag, de ambtenarensportdag, Dag van de Sportclub enz. 

Het tijdschrift Sport wordt gratis toegezonden aan de federaties, clubs, 
sportfunctionarissen, sportraden, gangmakers, bibliotheken, mandatarissen en privé
lezers. 

2. VIDEOTHEEK 

Het Bloso leent videobanden uit aan sportclubs, jeugdverenigingen, scholen en socio
culturele verenigingen. 
In dè videotheek van het.Bloso zijn 198 videobanden beschikbaar. In totaal werden in 
1995 155 videobanden uitgeleend. 

3. MEDAILLE VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING, SPORT EN 
OPENLUCHTLEVEN 

Het Bloso verleent gouden en zilveren medailles voor Lichamelijke Opvoeding, Sport 
en Openluchtleven aan atleten, leiders en sportverantwoordelijken die voldoen aan de 
voorwaarden van het K.B. van 1/1/66. 
In 1995 werden 26 gouden medailles en 58 zilveren medailles uitgereikt. 
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4. NATIONALE ORDEN 

Jaarlijks worden een aantal vereremerkingen in de Nationale Orde toegekend aan 
personen die diensten bewezen hebben op het vlak van de Lichamelijke Ontwikkeling, 
de Sport en de Openluchtrecreatie. 

5. PRIJZEN EN TROFEEËN 

HetBlosostelt prijzen en trofeeën ter beschikking voor regionale, landelijke of 
internationale sportwedstrijden. Op de begroting 1995 werd hiervoor een bedrag van 
3.000.000 fr. voorzien. 

6. EVENEMENTEN 

1. Euronautics 

Van 11 februari tot 19 februari nam het Bloso deel aan de watersportbeurs, 
georganiseerd in Flanders Expo - Gent. 

De Bloso-stand werd opgesteld in de centrale inkomhal van Flanders Expo. Volgende 
items werden aan het publiek voorgesteld : de Bloso-watersportcentra, elk met hun 
specifieke watersporten en watersportinfrastructuur, de Blosa-Watersportdag 1995, de 
Blosa-Sportkampen en de Kaderopleidingen van de Vlaamse Trainersschool, toegespitst 
op de watersport en de Bloso-Jeugdsportcampagne. 

2. Landelijke Ontmoeting met de Schepenen van Sport en de 
Sportfunctionarissen 

Woensdag 8 maart- Markiesgebouw van de Vlaamse Gemeenschap- Brussel. 

Op deze werkvergadering - bijgewoond door 244 Schepenen van Sport en 
Sportfunctionarissen-werd de dienstverlening van het Bloso, de Bloso-acties 1995 en 
de Jeugdsportcampagne 1995 voorgesteld en werd het voorstel van decreet 
Cauwenberghs - Schellens, in verband met de subsidiëring van de gemeentelijke en 
provinciale sportdiensten toegelicht door de indieners. 

3. Officiële opening van de nieuwe sporthal in het Bloso
centrum 'Kattevenia' - Genk 

De officiële opening van de nieuwe sporthal in het Bloso-centrum 'Kattevenia' te Genk 
op 17/3/95 werd bijgewoond door meer dan 250 afgevaardigden van de Limburgse 
sportwereld en gebeurde in aanwezigheid van Harry Vandermeulen, gouverneur van 
Limburg, Peter Van Velthoven, deputé voor de sport en Jef Gabriëls, burgemeester van 
Genk. In haar toespraak benadrukte de Commissaris-generaal van het Bloso het 
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regionale en het provinciale belang van het Bloso-centrum en stelde de nieuwe sporthal 
aan de genodigden voor. Deze officiële opening werd opgeluisterd met optredens van 
Limburgse scholen en groepen. 120 leerlingen van vier scholen uit het Gemeenschaps
onderwijs, het Vrij Onderwijs en het Provinciaal Onderwijs, zorgden voor een 
indrukwekkend ritmisch spektakel. De groep 'Saltarella', en het dansensemble 'Jong en 
Sportief'uit Leopoldsburg gaven in een zeer gesmaakte dans-impressie gestalte aan de 
idee • Sport is beautifull, sport is an art'. Het sluitstuk van de viering was een 
demonstratie van verschillende sporttakken door jeugdige sporters van diverse 
sportclubs uit de provincie Limburg en de onthulling van een in aluminium en brons 
uitgevoerd kunstwerk van Willy Ceysens uit Hechtel-Eksel. 

4. Bloso-personeelsfeest 

Om de verstandhouding en de samenwerking onder de Bloso-personeelsleden te 
bevorderen, werd op vrijdag 9 juni 1995 in het Bloso-centrum Hofstade het tweede 
Bloso-personeelsfeest georganiseerd. 

Ter gelegenheid van dit personeelsfeest werden de burgerlijke eretekens uitgereikt : 3 
ambtenaren ontvingen het Burgerlijk Kruis voor 35 jaar bewezen overheidsdiensten; 9 
ambtenaren kregen de Burgerlijke Medaille voor 25 bewezen dienstjaren. Daarnaast 
werden eveneens de gepensioneerde personeelsleden, zowel statutairen als contrac
tuelen, in de bloemen gezet. 

5. Viering tiende verjaardag van het Cultureel Samenwerkings
akkoord tussen de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap 

Het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en de Duitstalige 
Gemeenschap bestond in 1995 10 jaar. Dit werd gevierd met: een academische zitting 
te Brussel op 4 september, een volksfeest te Eupen op 17 september en een volksfeest te 
Mechelen op 23 september. 

Het volksfeest te Eupen en het volksfeest te Mechelen werden, wat het luik Sport 
betreft, door het Bloso gecoördineerd. 

6. Ontmoeting met de Vlaamse Sportwereld. Uitreiking van de 
Vlaamse Sportprijzen 

Radison Sas Hotel Brussel- maandag 11 december 1995. 

Traditioneel worden op de Ontmoeting met de Vlaamse Sportwereld de Vlaamse 
Sportprijzen uitgereikt. 
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+ Het prestigieuze Vlaamse Sportjuweel '95 ging naar zwemmer Frederik 
Deburghgraeve voor zijn Europese titel op de 100 meter schoolslag en zijn bronzen 
medaille op de 200 meter schoolslag tijdens de Europese Zwemkampioenschappen te 
Rome. Zijn chrono van 1.01.12 was niet enkel een nieuw Belgisch record, maar 
tevens de tweede beste wereldtijd op de 100 meter schoolslag. 

• De Koning Boudewijnstichting was de laureaat voor de Piet Theys-Trofee '95 voor 
de inspanningen die, in het kader van de Sport-voor-Allen werking, werden geleverd 
voor de speciale doelgroep van maatschappelijk kwetsbare jongeren. 

• De Prijs voor Sportjournalistiek '95 ging naar de heer Harry Van Den Bremt, 
journalist bij De Standaard - Het Nieuwsblad en een wereldautoriteit op het vlak van 
de wielerverslaggeving. Zijn publicaties 'Gotha' en 'Velo' worden wereldwijd 
gebruikt als naslagwerk door iedereen die bij de wielersport betrokken is. 

+ Prof. Dr. Em. Miehiel Debackere ontving de Fair Play Prijs '95 voor zijn jarenlange 
inzet tegen dopingfraudes. Hierdoor wordt competitie- en prestatie-vervalsing in de 
sport voorkomen, hetgeen enkel de ethiek en de fair play in de sport ten goede kan 
komen. 

Op de Ontmoeting met de Vlaamse Sportwereld werden alle E.K. en W.K.-medaille
winnaars in de diverse sporttakken uitgenodigd en gehuldigd door minister Martens. 

7. PERSCONFERENTIES 

1. Brochures 'Bioso-Sportkampen 1995' en 'Sportkader
opleidingen 1995' 

Persconferentie op 25 januari in het Bedford Hotel te Brussel. 

Tijdens deze persconferentie werd het volledige aanbod van de Blosa-sportkampen 
1995 en de sportkaderopleidingen 1995 van de Vlaamse Trainersschool aan de pers 
voorgesteld. 

2. Bloso-centrum 'Kattevenia' Genk 

Persèonferentie op woensdag 14 december in het Bloso-centrum 'Kattevenia' Genk. 

Op deze persconferentie werd de nieuwe sporthal van het Bloso-centrum- met de 
beschrijving van de infrastructurele aspecten en de mededeling van de gebruiks
voorwaarden en tarieven - aan de pers voorgesteld, evenals de gebruiksintenties van dit 
Bloso-centrum. 
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