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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 
december 1990) betreffende het bestuurlijk beleid {hoofdstuk VI). Het nieuwe Bloso 
werd 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: 
ó 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 
vonningsprogramma'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. 

Artikel 38 van het decreet bestuurlijk beleid bepaalt dat het Bloso wordt bestuurd door 
een Raad van Bestuur (hoofdstuk II van dit jaarverslag). De dagelijkse leiding van het 
Bloso is in handen van Carla Galle, leidend ambtenaar en Albert Gryseels, adjunct
leidend ambtenaar. 
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Het jaarverslag 1997 geeft een beeld van hoe het Bloso in zijn zevende werkjaar als 
Vlaamse openbare instelling zijn decretale opdracht concreet invulde en uitvoerde. 

1997 was voor de Vlaamse sportwereld alsook voor het Bloso een bijzonder jaar. 

In het vomjaar werden tegelijkertijd de resultaten bekendgemaakt van de audit waarbij 
het Bloso werd doorgelicht en van het grootschalige marktonderzoek naar de behoeften 
van sportend en niet-sportend Vlaanderen (hoofdstuk m van dit jaarverslag). 

In het najaar werd door minister Martens zijn voorstel van Strategisch Plan voor 
Sportend Vlaanderen bekendgemaakt. Op 17/12/97 werd door de Vlaamse regering een 
definitieve beslissing genomen over het Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen 
(hoofdstuk IV van dit jaarverslag). 
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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 daar twee commissarissen voor aan. Die wonen de 
vergaderingen van de Raad van Bestuur bij met raadgevende stem. 

1. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 

In 1997 was de Raad van Bestuur als volgt samengesteld: 

+ Voorzitter: J ef Van Geet 

+ Leden die de Vlaamse regering vertegenwoordigen: 

Eric De Boever, Redwig De Koker, Anne De Lille, Guy Dequeecker; Eddy 
Laeremans, Mia Maes, Chris Massez, Stany Meskens, Valere Steegmans 

Chris Massez werd als lid van de Raad van Bestuur aangesteld met het besluit van de 
Vlaamse regering van 22 april1997. Ze voltooit het mandaat van Jan Peeters, die op 
20 november 1996 zijn ontslag indiende. 

+ Leden die de sportsector vertegenwoordigen: 

Frans Adang (ondervoorzitter), Pierre Janssens (ondervoorzitter), 
Greet Bekaert, Raymond Defever, Paul De Knop, Freddy Dupaix, Kris Poté, Danny 
Van Baelen, Jef Van Linden 

+ Commissarissen van de Vlaamse regering: 

Luk Verschueren 
Daniël Ketels 

(beleid) 
(financiën) 
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2. VERGADERINGEN RAAD VAN BESTUUR 

De Raad van Bestuur komt doorgaans de derde woensdag van de maand bijeen. 
In 1997 waren er twaalf vergaderingen: 19 februari, 19 maart, 16 april, 15 mei, 21 mei, 
9 juni, 18 juni, 17 september, 15 oktober, 14 november, 19 november, 17 december. 

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 afdelingshoofden van de Bloso
administratie wonen de vergaderingen bij afhankelijk van de. agendapunten. 

Wat volgt zijn de beslissingen die de Raad van Bestuur op zijn respectieve 
vergaderingen in 1997 nam. 

+ Raad van Bestuur van 19 februari 1997 (Notulen 62) 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de evaluatienota over de werking in 1996 
van het Bloso-medisch topsportlab in Herentals. 

* De Raad van Bestuur keurt de werkingssubsidie 1997 voor de Vlaamse 
Sportfederatie goed, met name het eerste, tweede en derde voorschot, de vierde 
schijf en het saldo van 10%. 

* De Raad van Bestuur beslist om voor de manifestaties goedgekeurd in de eerste 
commissie 'propagandasubsidies 1997 voor clubmanifestaties' een voorschot van 
20.000 fruit te betalen. De Raad van Bestuur keurt de uit te betalen voorschotten 
goed, voor een totaalbedrag van 560.000 fr. De Raad van Bestuur beslist om de 
eventuele saldo' s te berekenen en uit te betalen nadat al de afrekeningsdossiers 
van de in 1997 goedgekeurde manifestaties zijn ingestuurd en nadat alle 
rekenplichtige stukken door de administratie zijn gecontroleerd. 

* De Raad van Bestuur keurt de subsidies 1997 voor de vzw Vlaamse Wieierschool 
goed, met name het eerste, tweede en derde voorschot 

* De Raad van Bestuur keurt de subsidies 1997 goed voor het BOIC, bestemd voor 
Vlaamse topsporters die zich voorbereiden op of deelnemen aan de olympische 
spelen, de paralympics, de universiades en de wereldspelen, met name het eerste, 
tweede en derde voorschot, de vierde schijf en het saldo van 10%. 

* De Raad van Bestuur keurt de subsidies 1997 voor de erkende gemeentelijke en 
provinciale sportdiensten goed, met name het eerste, tweede en derde voorschot. 
De Raad van Bestuur keurt de terugvorderingen van Gavere en Landen goed. 

* De Raad van Bestuur erkent de bonden voor vormingswerk voor het werkjaar 
1997. De Raad van Bestuur beslist om de regularisaties 1996, voor een bedrag 
van 56.746 fr, evenredig toe te kennen aan de vzw Socialistische Centrale voor 
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Sportbeleid, de vzw Christelijk Overlegcentrum voor de Sport en de vzw Liberaal 
Overlegcentrum voor de Sport. De Raad van Bestuur keurt de werkingssubsidies 
1997 voor de bonden voor vormingswerk goed, met name het eerste, tweede en 
derde voorschot, de vierde schijf en het saldo van 10%. 

* De Raad van Bestuur bekrachtigt de spoedbeslissing van de voorzitter mbt de 
detachering van Herman De Groote naar een ministerieel kabinet. Het Bloso blijft 
het salaris van genoemd personeelslid uitbetalen, maar vordert het per kwartaal 
van het betrokken kabinet terug. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van het lOS-onderzoeksrapport 
'jeugdgerichtheid in de georganiseerde sport' . De Raad van Bestuur dringt op de 
ruimst mogelijke verspreiding van het rapport aan. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van de Vlaamse regering 
mbt de bouw van de topsporthal met indooratletiekpiste in het Bloso-centrum 
Gent. 

• Raad van Bestuur van 19 maart 1997 (Notulen 63) 

* De Raad van Bestuur beslist om, wat de verblijfstadeven betreft, de nieuwe 
sporthotels van de Bloso-centra Kattevenia in Genk en Netepark in Herentals, in 
categorie I in te delen. 

• De Raad van Bestuur keurt de subsidies 1996 voor de organisatoren van private 
sportkampen goed, met name de derde schijf en het saldo van 20%, voor een 
totaalbedrag van 9.638.118,- fr. De Raad van Bestuur beslist om een werkgroep 
met de organisatoren van private sportkampen (1996) en afgevaardigden van de 
Raad van Bestuur en de administratie van hetBlosobijeen te roepen, teneinde na 
te gaan hoe het huidige reglement voor de private sportkampen verder kan worden 
verfijnd. 

* De Raad van Bestuur keurt de propagandasubsidies 1996 voor clubmanifestaties 
goed, met name het uit te betalen saldo, voor een totaalbedrag van 4.920.921,- fr. 

* De Raad van Bestuur keurt de beleidsnota topsport 1997-2000 goed. 

* De Raad van Bestuur keurt de jaarrekening 1996 van het Commissariaat-generaal 
Bloso goed, mits op de volgende vergadering het definitieve verslag van de 
bedrijfsrevisor wordt voorgelegd. 

* De Raad van Bestuur keurt hetjaarverslag 1996 van het Commissariaat-generaal 
Bloso goed. 
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+ Raad van Bestuur van 16 april1997 (Notulen 64) 

* De Raad van Bestuur keurt de subsidies 1997 voor de organisatoren van private 
sportkampen goed, met name het eerste en tweede terugvorderbare voorschot, 
voor een totaalbedrag van 6.642.278,- fr. 

* De Raad van Bestuur keurt de propagandasubsidies 1997 voor topsport per 
federatie goed, alsook het tweede en derde voorschot. 

* De Raad van Bestuur beslist om voor de manifestaties goedgekeurd in de tweede 
commissie 'propagandasubsidies 1997 voor clubmanifestaties' een voorschot van 
20.000,- fruit te betalen. De Raad van Bestuur keurt de uit te betalen 
voorschotten goed, voor een totaalbedrag van 600.000,- fr. 

* De Raad van Bestuur keurt de erkenning en subsidiëring goed van de 
gemeentelijke sportdienst van Gent, met ingang van 01.01.96. De Raad van 
Bestuur keurt de erkenning en subsidiëring goed van de gemeentelijke sportdienst 
van Merelbeke, met ingang van 01.01.97. De Raad van Bestuur keurt de 
erkenning en subsidiëring goed van de gemeentelijke sportdienst van Peer, met 
ingang van 01.01.97. De Raad van Bestuur keurt de erkenning en subsidiëring van 
de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, niet goed. De Raad van 
Bestuur keurt de erkenning in een hogere categorie goed van de gemeenten 
Bomem, De Haan, Lummen, Meeuwen-Gruitrode, Torhout, Wervik, Wielsbeke, 
Sint-Truiden, Turnhout, Ware gem. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in de betaling van de 
achterstallige ligplaatsvergoedingen in de Bloso-jachthavens. De Raad van 
Bestuur herbevestigt zijn beslissing van 16.12.92 om de ligplaatsvergoeding voor 
1993, op 300,- frlm2 voor de clubligplaatsen en 650,- fr/m2 voor de Bloso
ligplaatsen te bepalen. De Raad van Bestuur herbevestigt zijn beslissing van 
24.11.93 om het tarief vanaf 1994, op respectievelijk 400,- fr/m2 en 750,- fr/m2 te 
bepalen. Dat betekent dat de clubs de volledige som van de achterstallige 
ligplaatsvergoedingen, zonder aftrek van de stadsbelasting, aan het Bloso dienen 
te betalen. De Raad van Bestuur vraagt dat minister Luc Martens een brief naar 
minister Eddy Baldewijns stuurt om erop aan te dringen dat de beslissing van de 
Vlaamse regering effectief wordt uitgevoerd. De Raad van Bestuur vraagt dat 
minister Luc Martens samen met minister Eddy Baldewijns een brief zou sturen 
naar de betrokken clubs om hen aan de beslissing van de Vlaamse regering te 
herinneren en om hen duidelijk te maken dat die beslissing alleszins dient te 
worden uitgevoerd. 

* De Raad van Bestuur beslist om P. Paquay met ingang van 01.04.97 tot adjunct 
van de directeur te benoemen bij het Commissariaat-generaal Bloso, algemene 
afdeling, juridische cel. 

* De Raad van Bestuur keurt de bijakte goed bij de oorspronkelijke 
huurovereenkomst van 06.05.86 voor de huur van de gebouwen van de Bloso
uitleendienst en de mobiele ploeg in Machelen. 
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+ Raad van Bestuur van 15 mei 1997 (Notulen 65) 

* Bekendmaking en toelichting bij de resultaten van het behoefteonderzoek 
sportend Vlaanderen door Caopers & Lybrand. 

* Bekendmaking en toelichting bij de resultaten van de Bloso-audit door Andersen 
Consulting. 
Algemene bespreking. Geen beslissing. 

+ Raad van Bestuur van 21 mei 1997 {Notulen 66) 

* De Raad van Bestuur beslist om, rekening houdend met het advies van de Blosa
directieraad van 09.05.97, om een betrekking van rang A2 directeur (staflid) 
vacant te verklaren, met het oog op een bevordering door verhoging in graad, ten 
vroegste met ingang van 01.09.97. 

* De Raad van Bestuur bekrachtigt de verlenging met één jaar van de aanwijzing 
van Georges Wynants als opdrachthouder vorming, met ingang van 01.06.97. 

* De Raad van Bestuur keurt de definitieve versie van de jaarrekening 1996 goed. 

+ Raad van Bestuur van 9 juni 1997 (Notulen 67) 

* De Raad van Bestuur keurt de ontwerpbegroting 1998 van het Commissariaat
generaal Bloso goed. 

+ Raad van Bestuur van 18 juni 1997 (Notulen 68) 

* De Raad van Bestuur beslist om voor de manifestaties goedgekeurd in de derde 
commissie 'propagandasubsidies 1997 voor clubmanifestaties' een voorschot van 
20.000,- fruit te betalen. De Raad van Bestuur keurt de uit te betalen 
voorschotten goed, voor een totaalbedrag van 360.000,- fr. 

* De Raad van Bestuur keurt de berekeningswijze goed van de subsidie voor 
gemeenten die in een hogere categorie worden erkend. 

* De Raad van Bestuur geeft een gunstig advies voor de gratis afstand van een 
perceel grond van 113.40 m2 in het Bloso-centrum Brugge aan de NV Matexi in 
ruil voor de inhuizing van de gracht en het plaatsen van een omheining. De Raad 
van Bestuur geeft een gunstig advies voor de verdere behandeling van deze 
grondafstand door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling 
financieel management. 
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* De Raad van Bestuur neemt kennis van het door de regie der gebouwen 
opgemaakte officieus ontwerpdossier voor de bouw van kleedkamers met een 
tribune in het BlÓso-centrum J. Saelens in Brugge. De raming van het perceel 
ruwbouw, sanitair en afwerking bedraagt± 19.924.694,- fr BTWi. 
De Raad van Bestuur neemt kennis van het door architect Van Caelenberg (bijna 
volledig) opgemaakte ontwerpdossier voor de bouw van een sporthal in het Bloso
centrum in Blankenberge. De raming van het perceel ruwbouw en afwerking 
bedraagt± 55.552.740,- fr BTWi. De Raad van Bestuur verleent de voorzitter 
delegatie om beide ontwerpdossiers goed te keuren wanneer ze volledig klaar zijn. 
Voor de gunning van beide projecten beslist de Raad van Bestuur om tot een 
openbare aanbesteding over te gaan. 

* De Raad van Bestuur keurt de statuten van de patrimonium-vzw Topsporthal Gent 
goed. De Raad van Bestuur beslist om tot de vzw toe te treden en machtigt de 
leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar om de statuten te 
ondertekenen. De Raad van Bestuur wijst Albert Gryseels, adjunct-leidend 
ambtenaar, en Michel Van Espen, directeur, als vertegenwoordigers ~ de 
algemene vergadering aan. De Raad van Bestuur keurt de beheersovereenkomst 
goed tussen de op te richten vzw Topsporthal Gent en het Commissariaat-generaal 
Bloso. 

* De Raad van Bestuur geeft een gunstig advies voor het ontwerpbesluit van de 
Vlaamse regering betreffende de loopbaanonderbreking in sommige Vlaamse 
openbare instellingen. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken, op 30.04.97, in de 
uitvoering van de begroting 1997. 

* Bloso-audit & behoefteonderzoek sportend Vlaanderen. 
Bespreking van de rapporten. 

• Raad van Bestuur van 17 september 1997 (Notulen 69) 

* De Raad van Bestuur keurt de totale werkingssubsidies 1997 goed voor de 
erkende Vlaamse sportfederaties. 

* De Raad van Bestuur keurt de propagandasubsidies 1997 topsport goed, met name 
de vierde schijf en het saldo van 10%, alsook de regularisatie 1997 voor de 
Vlaamse Tafeltennisliga. 

* De Raad van Bestuur beslist om Eddy De Waele (adjunct van de directeur - rang 
Al) tot de graad van directeur (rang A2) te bevorderen, in de hoedanigheid van 
staflid bij de leidend ambtenaar, met ingang van 01.10.97. 

* De Raad van Bestuur keurt de eindafrekening goed van het perceel ruwbouw en 
afwerking van de ovemachtingsaccommodaties in het sporthotel in Genk, voor 
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een bedrag van 24.906.553 fr. De Raad van Bestuur keurt een bijkomende 
vastlegging goed van 2.923.476 fr op de investeringskredieten 1997. 

* De Raad van Bestuur bekrachtigt de spoedbeslissing van de voorzitter om 2 
percelen grond, samen 23a 27ca, palend aan het Bloso-centrum Kattevenia in 
Genk, te verwerven voor de prijs van 116.350 fr, excl. dossierkasten. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van uitvoering van de begroting 
1997 (stand op 31.07.97). De Raad van Bestuur zal er in een motie aan de 
minister-president, de voogdijminister, de voorzitter van het Vlaams Parlement, en 
de eerste minister op aandringen dat ze alles in het werk stellen om de problemen 
rond de subsidie van de Nationale Loterij voor de sportfondsen van de 
gemeenschappen, ten laatste tegen 1998 definitief op te lossen. 

8 De Raad van Bestuur neemt kermis van de tot nu toe gevolgde procedure ivm de 
beschikbaarstelling van een perceel grond van het Bloso-centrum Dilbeek aan de 
gemeente Dilbeek. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de schriftelijke vraag van minister Luc 
Martens om in afwachting van het Strategisch Plan de besprekingen over de 
toekomst van de Bloso-centra reeds aan te vatten. De Raad van Bestuur stelt daar 
een werkgroep sportcentra voor samen bestaande uit Jef Van Geet, Frans Adang, 
Greet Bekaert, Raymond Defever, Guy Dequeecker, Freddy Dupaix, Valere 
Steegmans, en afgevaardigden van de administratie. De eerste vergadering is op 
woensdag 08.10.97. 

+ Raad van Bestuur van 15 oktober 1997 (Notulen 70) 

* De Raad van Bestuur neemt kermis van voorstel van het Strategisch Plan voor 
Sportend Vlaanderen van minister Luc Martens. De Raad van Bestuur beslist om 
voor de bespreking een extra vergadering te beleggen op vrijdag 14.11.97. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de evaluatie van de sportkampen en 
sportlessen die in 1997 in de Bloso-centra werden georganiseerd. De Raad van 
Bestuur keurt de programma's van de Blosa-sportkampen en sportlessen voor 
1998 goed. De Raad van Bestuur keurt de tarieven van de Blosa-sportkampen en 
sportlessen voor 1998 goed, alsook de lesgeversvergoedingen, met inbegrip van 
de kilometervergoeding. 

* De Raad van Bestuur keurt de regularisaties 1996 en het saldo 1997 goed van de 
subsidies voor de erkende sportdiensten. 

* De Raad van Bestuur keurt de erkenning in categorie B goed van de gemeenten 
Diksmuide, Koksijde, Lichtervelde, Poperinge, Tielt, Wingene. 

* De Raad van Bestuur beslist om voor de manifestaties goedgekeurd in de vierde 
commissie 'propagandasubsidies 1997 voor clubmanifestaties' een voorschot van 
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20.000 fruit te betalen. De Raad van Bestuur keurt de uit te betalen voorschotten 
goed voor een totaalbedrag van 340.000 fr. 

* De Raad van Bestuur keurt de propagandasubsidies 1997 voor clubs goed, zoals 
behandeld in de interne commissie 'propagandasubsidies 1997- Dag van de 
Sportclub op 2-3-4 mei 1997', voor een totaalbedrag van 3.712.363 fr. De Raad 
van Bestuur beslist dat het resterende bedrag van 1.287.637 fr wordt gebruikt voor 
subsidiëring van de dossiers 'propagandasubsidies 1997 voor clubmanifestaties'. 

* De Raad van Bestuur bekrachtigt de spoedbeslissing van voorzitter J ef Van Geet 
om de aangepaste statuten van de patrimonium-vzw Topsporthal Gent goed te 
keuren. 

* De Raad van Bestuur keurt de aangepaste begroting 1998 (aangepast aan de 
dotatie) en het aangepaste investeringsprogramma 1998 goed. 

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

* De Raad van Bestuur neemt kennis van het !OS-onderzoeksvoorstel voor 1998. 
De Raad van Bestuur beslist om het voorstel aan de gemengde werkgroep 
wetenschappelijk onderzoek voor te leggen. De werkgroep komt op woensdag 12 
november 1997 bijeen. 

+ Raad van Bestuur van 14 november 1997 (Notulen 71) 

* Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen. 
Bespreking. Geen beslissing. 

+ Raad van Bestuur van 19 november 1997 (Notulen 72) 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van het werkingsverslag 1996 van de vzw 
Vlaamse WieierschooL De Raad van Bestuur vraagt dat het werkingsverslag 
voortaan op tijd wordt ingediend en dat het inhoudelijk beter wordt uitgewerkt. 

* De Raad van Bestuur keurt het saldo goed van de subsidies 1997 voor de vzw 
Vlaamse WieterschooL 

* De Raad van Bestuur keurt het 'reglement 1998 private sportkampen' goed. De 
Raad van Bestuur keurt de voorgestelde lijst van sporttakken goed waarvoor 50% 
gekwalificeerde lesgevers volstaat om in 1998 voor subsidiëring in aanmerking te 
komen. De Raad van Bestuur neemt zich voor om deze uitzonderingsmaatregel 
tegen volgend jaar opnieuw te bekijken. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van het Geco-project topsport. 
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* De Raad van Bestuur beslist om een betrekking van adjunct van de directeur bij de 
afdeling Promotie en Inspectie vacant te verklaren. De Raad van Bestuur machtigt 
de leidend ambtenaar om het dossier van Hervé V~ Der Aerschot voor toelating 
tot de stage op te vragen bij het V ast Wervingssecretariaat. 

* In uitvoering van de opdrachten van minister Luc Martens keurt de Raad van 
Bestuur de prioriteitenlijst van de Bloso-centra goed zoals door de werkgroep 
centra voorgesteld (opdracht 1). De Raad van Bestuur geeft de voorzitter opdracht 
om de prioriteitenlijst als advies van de Raad van Bestuur aan de minister mee te 
delen. 
De Raad van Bestuur neemt kennis van het door de minister gevraagde onderzoek 
naar het inventariseren van de waarde van de centra en de bijbehorende goederen 
(opdracht 3), en het onderzoek naar de consequenties voor de personeelssituatie 
met aansluitend voorstellen voor oplossing van deze problematiek (opdracht 2). 
De Raad van Bestuur geeft de voorzitter opdracht om die documenten aan de 
minister mee te delen. 
De Raad van Bestuur neemt ook kennis van het onderzoek naar de mogelijkheden 
van maximale exploitatie en de resulterende personeelsbehoeften (opdracht 4). 

* De Raad van Bestuur keurt het samenwerkingsakkoord en de 
gebruiksovereenkomst met de stad Brugge goed voor de gezamenlijke bouw van 
kleedkamers, sanitair en een tribune in het Bloso-centrum Brugge. 

* De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van uitvoering van de begroting 
1997 op 30.09.97. 

+ Raad van Bestuur van 17 december 1997 

* De Raad van Bestuur keurt het lOS-onderzoeksvoorstel 1998 over de 
kwaliteitszorg in de Vlaamse sportverenigingen goed. 

(Notulen 73) 

* De Raad van Bestuur keurt de herziening goed van de propagandasubsidies 1997 
voor clubs behandeld in de interne commissie' propagandasubsidies 1997 -Dag 
van de Sportclub op 2-3-4 mei 1997', voor een totaalbedrag van 43.004 fr. De 
Raad van Bestuur beslist om de subsidie van 7.500 fr toegekend aan Tomadachi 
Oosterzele niet uit te betalen. De Raad van Bestuur beslist dat het resterende 
bedrag van 1.252.133 fr zal worden aangewend voor de subsidiëring van de 
dossiers 'propagandasubsidies ·1997 voor clubmanifestaties'. 

* De Raad van Bestuur beslist om voor de manifestaties goedgekeurd in de vijfde 
commissie 'propagandasubsidies 1997 voor clubmanifestaties' een voorschot van 
20.000 fruit te betalen. De Raad van Bestuur keurt de uit te betalen voorschotten 
goed, voor een totaalbedrag van 100.000 fr. 

* De Raad. van Bestuur keurt de eenmalige extra subsidie 1997 voor topsport goed. 
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* De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van de Vlaamse minister van 
ctfltuur betreffende de erkenning voor 1998 van de Vlaamse sportfederaties. De 
Raad van Bestuur keurt de daaraan vèrbonden basissubsidies 1998 goed. De Raad 
van Bestuur keurt de personeelsaanvragen 1998 goed. De Raad van Bestuur 
beslist dat tijdens het werkingsjaar geen verschuivingen mbt het toegekende 
werkstatuut (voltijds, deeltijds, forfaitair) van het personeel worden aanvaard, 
voor zover die een verhoging van de subsidie met zich brengen. De Raad van 
Bestuur keurt de werkingssubsidies 1998 voor de erkende Vlaamse sportfederaties 
goed, met name de drie voorschotten. 

* De Raad van Bestuur keurt de subsidie 1998 voor topsport goed, met name het 
eerste voorschot. 

* De Raad van Bestuur keurt de aangepaste begroting 1997 en het aangepaste 
investeringsprogramma 1997 goed. 

* In uitvoering van de opdrachten van minister Luc Martens keurt de Raad van 
Bestuur de prioriteitenlijst goed van investeringen in de Bloso-centra die als 
prioritair worden beschouwd (opdracht 5). De Raad van Bestuur geeft de 
voorzitter opdracht om deze lijst aan de minister mee te delen en de minister er 
tevens attent op te maken dat kredieten nodig blijven voor onderhouds- en 
vervangingsinvesteringen in de Bloso-centra die als niet-prioritair worden 
beschouwd. 

* De Raad van Bestuur beslist om de volgende werken toe te wijzen. 
- Aan NV Christiaens: de bouw van kleedkamers en een tribune in het Bloso
centrum van Brugge, perceel ruwbouw, afwerking en sanitair, voor een bedrag van 
16.572.710 fr BTWe, of 20.052.979 fr BTWi. 
- Aan NV Ghelamco: de bouw van de sporthal in het Bloso-centrum van 
Blankenberge, perceel ruwbouw en afwerking, voor een bedrag van 40.452.450 fr 
BTWe of 48.947.465 fr BTWi. 
Het door het Bloso vast te leggen bedrag is 24.473.733 fr. 

* De Raad van Bestuur wijst Peter Janssens, adjunct van de directeur, als effectief 
assessor (rang Al) in de raad van beroep aan ter vervanging van Eddy De Waele. 

* De Raad van Bestuur onderschrijft het rondgedeelde advies van 16-12-97 van de 
directieraad van het Bloso, inzonderheid wat de procedure betreft voor de 
aanwijzing van afdelingshoofden. 
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111. DOORLICHTING BLOSO EN 

BEHOEFTEONDERZOEK SPORTEND VLAANDEREN 

In opdracht van minister Luc Martens vonden in het najaar 1996 en het voorjaar 1997 
twee belangrijke onderzoeken plaats. Andersen Consulting lichtte het Bloso door. 
Coopers & Lybrand onderzocht de behoeften van sportend en niet-sportend Vlaanderen. 

De resultaten van de Bloso-audit en het behoefteonderzoek werden officieel aan de 
Raad van Bestuur van hetBlosomeegedeeld op 15 mei 1997. Twee dagen voordien 
werden deze door minister Luc Martens aan de Vlaamse regering meegedeeld. 

De daaropvolgende weken werden de rapporten van de twee onderzoeksbureaus 
uitvoerig besproken in de Commissie voor Cultuur en Sport van het Vlaams Parlement, 
de Raad van Bestuur van het Bloso en de Vlaamse Hoge Raad voor de Sport. 

1. AUDIT BLOSO 

De Bloso-audit had formeel volgende doelstellingen: 
+ De dienstverlening omschrijven die door hetBlosominimaal dient te worden 

geleverd om te voldoen aan de behoeften in functie van de doelstellingen. 
+ De beleids- en administratieve verantwoordelijken inzicht verschaffen in de uitbouw 

en de organisatie van een optimale werking van het Bloso en in de minimale 
dienstverlening ervan. 

+ Concrete voorstellen aanreiken aan de beleidsverantwoordelijken om de 
dienstverlening van het Bloso af te stemmen op de noden van sportend Vla~mderen 
met een minimum aan middelen en een maximum aan resultaat. 

Andersen Consulting voerde de Bloso-audit uit in de periode november 1996- januari 
1997. 

In het auditrapport wordt opgemerkt dat door het Bloso in het recente verleden 
belangrijke inspanningen geleverd werden op drie vlakken nml de realisatie van de 
implementatie van de pararegionale, het wegwerken van de erfenissen uit het verleden 
en het beantwoorden aan de toenemende eis tot verhoogde efficiëntie en effectiviteit. 

1. Strategische krachtlijnen 

Een analyse van de sector en van de diverse gesprekken met experts uit de sector brengt 
Andersen Consulting tot de volgende strategische krachtlijnen. 
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+ Algemeen. 
Gelet op de sterke punten van de sportsector enerzijds, en de beperkte middelen waar de 
gemeenschapsoverheid over beschikt anderzijds, moet deze laatste, ter bevordering van 
de sport: 
1. pogen om met een minimum aan middelen zoveel mogelijk hefboomeffect te creëren; 
2. instaan voor de creatie van een context (strategisch, wetenschappelijk, wettelijk en 
kwalitatief) waarin de sportbeoefening optimaal kan floreren, met een maximale 
toegankelijkheid. Dit laatste betekent dat keuzes zullen moeten gemaakt worden. 

+ Sportaanbod. 
Gelet op de algemene taakstelling van de overheid, moet deze: 
1. op de meest effectieve en efficiënte manier die structuren steunen die het dichtst 
aansluiten bij de behoeften van diverse doelgroepen, in functie van hun noden. 
2. dat deel van het sportaanbod faciliteren en coördineren dat de mogelijkheden van 
meer lokaal (of bovenlokaal) gerichte organisaties overstijgt; 
3. bijgevolg enkel sport aanbieden waar het lokale of bovenlokale weefsel tekortschiet 
(kwantitatief/kwalitatief). Dit op voorwaarde dat het in lijnis met·de doelstellingen en 
prioriteiten van de overheid: niet alle behoeften moeten/kunnen ingevuld worden. Als 
de Vlaamse overheid zelf sport aanbiedt, moet de mogelijkheid overwogen worden om 
de sector te stimuleren om dit over te nemen, en -indien succesvol- als directe actor 
geheel of gedeeltelijk uit het initiatief terug te treden. 

+ Promotie. 
Gelet op de algemene taakstelling van de overheid, moet deze door middel van een 
aantal initiatieven, in partnership met de structuren die instaan voor het sportaanbod, 
instaan voor het voeren van promotie ter bevordering van de sportbeoefening in 
Vlaanderen, in het licht van de algemene welzijnsdoelstelling. 

2. Evaluatie van de Bloso~takenpakketten 

De bovengenoemde krachtlijnen moeten volgens Andersen Consulting vertaald worden 
in concrete doelstellingen per takenpakket van het Bloso, rekening houdend met de 
resultaten van het behoefteonderzoek. Andersen Consulting wijst erop dat, gelet op de 
beperkte middelen van de Vlaamse overheid, beleidskeuzes nodig zijn. 

In de huidige situatie ontbreekt volgens Andersen Consulting de strategische context 
voor het Bloso, waardoor er geen duidelijke richtinggeving vanwege de overheid en de 
Raad van Bestuur bestaat. Het gebrek aan strategische omkadering door de Raad van 
Bestuur blijkt veruit één van de zwakste punten van het Bloso te zijn. 

Ondanks het gebrek aan omkadering is het Bloso wel bezig op het terrein en worden 
diverse diensten en producten aangeboden, zo stelt Andersen Consulting vast. Het valt 
het bureau hierbij op dat 46,4% van de werkingsmiddelen wordt benut voor initiatieven 
waar het Bloso zelf diensten aanbiedt aan sportend Vlaanderen (zelf doen), 32,8% wordt 
benut voor initiatieven waarbij het Bloso andere sportstructuren ondersteunt (doen 
doen) en 9,3% gaat naar sportpromotie. 
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Voor elk van de hierna volgende domeinen geeft het auditrapport een reeks bevindingen 
en aanbevelingen, zowel op het vlak van ~trategie als op het vlak van efficiëntie en 
effectiviteit: 
1. de voornaamste aangeboden diensten (sportkampen, Vlaamse Trainersschool, 
medisch lab, uitleendiensten, sportlessen en sportklassen); 
2. de ondersteuning van de sportsector (distributiekanalen); 
3. de promotie-initiatieven; 
4. de Bloso-sportcentra. 

3. Statuut van het Bloso 

De bovengenoemde bevindingen en aanbevelingen maken volgens Andersen Consulting 
duidelijk dat fundamentele wijzigingen noodzakelijk zijn met betrekking tot de Bloso
diensten en -afdelingen. 

Om het uiteindelijke doel te bereiken, worden twee essentiële voorwaarden gesteld: 
+ In een eerste fase het concretiseren, door de overheid, van de strategische 

krachtlijnen door het maken van duidelijke beleidskeuzes. 
+ In een tweede fase, op basis van de resultaten van de audit en het behoefteonderzoek, 

het uitwerken en realiseren van een gedetailleerd meerjarig migratieplan met behulp 
van een organisatiestructuur die in de tijd wordt aangepast aan de gerealiseerde 
doelstellingen. 

Om dergelijke structurele voorwaarden te verwezenlijken, meent Andersen Consulting, 
is een verandering nodig van de overheidsniveaus om strategische slagkracht te 
realiseren. 
Twee opties worden voorgesteld: 
+ Het Bloso als pararegionale B behouden, maar met de volgende aanpassingen: 

* duidelijke taakaflijning tussen de voogdijminister, de Raad van Bestuur en de 
administratie van het Bloso; 

* oprichting van een beleidscel binnen de Bloso-administratie; 
* herconfiguratie van de Raad van Bestuur tot een werkbare en slagvaardige groep 

(± 5); 
* aanpassing van het oprichtingsdecreet waarin de werking van de pararegionale 

binnen een beheers- en een beleidscontract moet worden ingeschreven. 
+ Het Bloso omvormen tot een pararegionale A. 

2. BEHOEFTEONDERZOEK SPORTEND VLAANDEREN 

Het behoefteonderzoek had vier doelstellingen : 
+ De behoeften bepalen waaraan dient te worden voldaan om zoveel mogelijk inwoners 

van Vlaanderen op regelmatige wijze te doen sporten. 
+ De acties definiëren die dienen te worden ondernomen om aan die behoeften te 

voldoen. 
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+ De wijze omschrijven om deze acties succesvol te realiseren, rekening houdend met 
een planningstermijn van vijf jaar. 

+ Een strategisch plan voor sportend Vlaanderen opstellen. Dit plan dient op 
systematische wijze alle te ondernemen acties te beschrijven, met inbegrip van de 
planning in de tijd en de financiële weerslag van deze acties. 

Het eigenlijke onderzoek bestond in een representatieve mondelinge bevraging van 
consumenten, structuren en beleidsverantwoordelijken: in totaal1500 consumenten 
(1300 volwassenen, 200 kinderen en jeugd), 60 federaties, 180 clubs, 40 gemeenten, de 
5 provinciale sportdiensten, 150 scholen en diverse beleidsinstanties. 

Caopers & Lybrand voerde het behoefteonderzoek uit in de periode oktober 1996- mei 
1997. 

Het behoefteonderzoek werd begeleid door de stuurgroep Sportend Vlaanderen, die in 
1996 met dat doel was opgericht en die in 1997 14keer bijeenkwam: op 21 maart, 26 
maart, 9 april, 17 april, 24 april, 30 april, 5 mei, 27 mei, 6 juni, 20 juni, 1 juli, 7 juli, 8 
juli, 9 september. 

1. Aanbevelingen inzake beleidsdoelstellingen 

Uit de analyse van de resultaten van de enquête distilleert Cocpers & Lybrand de 
volgende beleidsdoelstellingen: 

+ Sportfrequentie: het beleid richten op een verbreding van de sportparticipatie. 
+ Sportverband: het beleid richten op de ontwikkeling van de clubstructuren (de club 

als hoeksteen van de sportstructuur). 
+ Sportaard: het beleid richten op de ontwikkeling van de recreatiesport. 
+ Sportdiversiteit: het unisportgebeuren (beoefening van één sporttak) blijft een 

belangrijk fenomeen; het multisportgebeuren (beoefening van verscheidene 
sporttakken) wint aan belang. 

+ Sportomkadering: 2 aspecten: 
* bewustmakingsbeleid rond het belang van omkadering; 
* verdiepen van de bestaande omkadering, in hoofdzaak bij de jeugd (investering in 

de toekomst). 
Dit kan onder andere verwezenlijkt worden via een klassificatie- en 
waardensysteem voor clubs (kwaliteitslabels) en het beschikbaar stellen van een 
'interimkader' van sporttechnisch gekwalific.eerd omkaderingspersoneel. 

+ Sporttakkenbeleid: 
* focussen op sporttakken en sportmodi (beperkt budget); 
* strategie uitwerken in overeenstemming met de gekozen beleidsdoelstellingen. 

+ Waarden in de sport: hoewel beide visies niet onverzoenbaar zijn, wordt een keuze 
aanbevolen tussen een volgstrategie (beleid vastleggen op basis van de normen en 
waarden die leven bij de consument) of een vormingsstrategie (beleid vastleggen op 
basis van de waarden die de beleidsmakers van belang achten). 
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• Democratisering: democratisering via prijsondersteuning is geen topprioriteit. Toch 
moet het beleid de gemeenten en clubs stimuleren tot een sociale politiek via een 
gedifferentieerd prijzenbeleid voor de lagere sociale klassen. 

2. Interventievormen 

De basisvoorwaarden die noodzakelijk zijn om aan sport te kunnen doen, zijn volgens 
Cocpers & Lybrand: 
+ Promotie en informatieverschaffing. 
• Omkadering. 
+ Infrastructuur. 
• Organisatie van sportactiviteiten. 

Voor elk van die basisvoorwaarden wordt aangegeven welke rol de diverse sportstruc
turen en instanties zouden moeten vervullen. 
Voor Cocpers & Lybrand zijn de belangrijkste actoren hier het Bloso, de federaties, de 
clubs, de provincies, de gemeenten en de scholen. 

3. Prioriteiten 

Op basis van het behoefteonderzoek en rekening houdend met een maximalisatie van de 
hefboomwerking stelt Cocpers & Lybrand de volgende basis-heroriëntaties voor in de 
prioriteiten binnen het Bloso: 

+ Meer aandacht voor beleidsvoorbereiding. 
• Een sturende en coördinerende rol voor het Bloso inzake subsidies aan federaties, 

gemeenten en scholen, door het subsidieniveau te laten afhangen van kwaliteitsvolle 
resultaten geleverd door deze structuren. 

• Versterking en professionalisering van de federatie- en club structuren. 
• Actievere betrokkenheid van gemeenten en scholen bij de realisatie van het 

sportbeleid. 
• Meer aandacht voor omkadering. 
• Meer aandacht voor promotie en informatieverschaffing. 
• Overdracht/afbouw van de uitbating van de Bloso-sportinfrastructuur en de organisa

tie van sportkampen. 

4. Toekomstig werkmodel 

Cocpers & Lybrand stelt een toekomstig werkmodel voor gebaseerd op de volgende 
principes: 

+ De kwaliteit van de sportbeleving beklemtonen. 
+ Een maximale hefboomwerking realiseren. 
+ Op een reeks professionele federaties steunen. 
+ Clubs als hoeksteen van de sportstructuur naar voren schuiven. 
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+ Gemotiveerde gemeenten en scholen in de realisatie van het beleid inschakelen. 
+ Alle actoren stimuleren om in dezelfde richting aan de realisatie van het beleid te 

' werken. 
+ Een open model waartoe iedereen die aan de (kwaliteits-)criteria voldoet, toe kan 

treden. 

5. Nieuw beleid en opdrachten van de overheid en het Bloso 

Er wordt gepleit voor een opwaardering van de opdrachten van de overheid en voor een 
verschuiving van operationeel georiënteerde activiteiten naar activiteiten van tactische 
en strategische aard. Zo wordt de invloed van de overheid op het sportgebeuren sterk 
verhoogd en wordt een maximale hefboomwerking gerealiseerd. 

De uit te voeren takenpakketten zijn de volgende: 
+ Beleidsvoorbereiding. 
+ Promotie (zelf en advies aan federaties). 
+ Informatieverschaffing (database opzetten, call center, teletext, .. . ). 
+ Promotie en organisatie van kaderopleidingen. 
+ Opzetten en ontwikkelen van een sport-interimkader. 
+ Beheren van het subsidiesysteem, gebaseerd op kwaliteit. 
+ Socio-economisch en technisch advies inzake de bouw van sportinfrastructuur. 
+ Organisatie en opvolging van projectfinanciering (onder andere sportkampen). 

6. Statuut van het Bloso 

Caopers & Lybrand ziet het Bloso zijn nieuwe opdrachten uitvoeren onder drie 
mogelijke statuten: 

+ Als pararegionale A. 
+ Als pararegionale B met daarnaast een administratie voor beleidsvoorbereidend werk. 
+ Als pararegionale B met een beheersovereenkomst tussen de bevoegde minister en de 

Raad van Bestuur. De bevoegde minister legt de beleidslijnen vast en de Raad van 
Bestuur vertaalt ze naar een operationeel niveau. 

Caopers & Lybrand beveelt aan om de formule van pararegionale B met een duidelijke 
en evenwichtige beheersovereenkomst nader te onderzoeken. 
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IV. STRATEGISCH PLAN VOOR SPORTEND VLAANDEREN 

De Bloso-audit en het behoefteonderzoek (hoofdstuk III) vormden de aanloop naar het 
Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen dat minister Luc Martens al op 14 februari 
1996 op een vergadering van de Raad van Bestuur had aangekondigd. 

Het Strategisch Plan kwam in drie fasen tot stand: 
+ het voorstel van de stuurgroep; 
+ het voorstel van minister Luc Martens; 
+ de beslissing van de Vlaamse regering. 

1. HET VOORSTEL VAN DE STUURGROEP 

Minister Luc Martens gaf in mei 1997 opdracht aan de stuurgroep Sportend Vlaanderen, 
die het behoefteonderzoek had begeleid, om een geïntegreerd voorstel van Strategisch 
Plan voor Sportend Vlaanderen uit te werken. 

Dat voorstel van strategisch plan diende rekening te houden met de resultaten van de 
audit en het behoefteonderzoek. Het diende de missie, de kerntaken, de strategische 
doelstellingen en de kritische succesfactoren van het sportbeleid te omschrijven. En het 
diende de noodzakelijke beleidsmaatregelen te formuleren en te faseren. 
De stuurgroep legde medio september 1997 zijn voorstel aan minister Luc Martens 
voor. 

2. HET VOORSTEL VAN MINISTER LUC MARTENS 

Minister Luc Martens kwam zijn voorstel van Strategisch Plan voor Sportend 
Vlaanderen op 15 oktober 1997 voor de Raad van Bestuur van het Bloso toelichten. De 
dag voordien had de minister zijn voorstel aan de leden van de Vlaamse regering 
meegedeeld en aan de Commissie voor Cultuur en Sport van het Vlaams Parlement. 
Kort daarop ging hij er ook mee naar de Vlaamse Hoge Raad voor de Sport. 

Het voorstel van minister Luc Marteos omvatte onder meer de missie van het Vlaams 
sportbeleid, 3 strategische doelstellingen, 6 beleidseffecten, 23 kritische succesfactoren 
en een 100-tal concrete maatregelen. Alles samen een boek van 100 pagina's. 

Overeenkomstig het verzoek van de minister werd het voorstel van Strategisch Plan 
voor Sportend Vlaanderen geanalyseerd en becommentarieerd in de Commissie voor 
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Cultuur en Sport van het Vlaams Parlement, de Raad van Bestuur van hetBlosoen de 
Vlaamse Hoge Raad voor de Sport. De Raad van Bestuur wijdde op 14 november 1997 
aan het strategisch plan een extra vergadering. 

3. DE BESLISSING VAN DE VLAAMSE REGERING 

De Vlaamse regering nam op 17 december 1997 een beslissing over het Strategisch Plan 
voor Sportend Vlaanderen. 

De beslissing van de Vlaamse regering behelst: 
+ De missie van het Vlaams sportbeleid; 
+ De strategische doelstellingen en de beleidseffecten; 
+ De kerntaken; 
+ De concrete maatregelen; 
+ De bijbehorende opdrachten. 

1. De missie van het Vlaams sportbeleid 

Het sportbeleid van de Vlaamse overheid heeft als missie: 
"een sportbeleid voeren om, enerzijds, zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen zo 
regelmatig mogelijk te laten sporten in zo goed mogelijke kwaliteitsvolle 
omstandigheden en, anderzijds, om de bijzonder getalenteerde sporters optimale 
ontplooiingsmogelijkheden te verschaffen en dit met uitdrukkelijke vrijwaring van de 
integriteit van de sport". 

2. De strategische doelstellingen en de beleidseffecten 

Voor de komende vijf jaar stelt de Vlaamse regering de volgende 3 strategische 
doelstellingen voorop, met telkens 2 bijbehorende beleidseffecten. 

+ Doelstelling 1: de sportparticipatie verhogen. 
Beleidseffecten: 
* algemeen: een hogere actieve sportparticipatie bij de hele bevolking in 

Vlaanderen; 
* prioritair: een hogere actieve sportparticipatie bij de jeugd. 

+ Doelstelling 2: de kwaliteit van het sportaanbod verhogen. 
Beleidseffecten: 
* een hogere kwaliteit van het sportaanbod; 
* een hogere kwaliteit van de sportorganisaties. 

+ Doelstelling 3: het creëren van de nodige randvoorwaarden voor een strategisch 
vemieuwingsbeleid in de sport. 
Beleidseffecten: 

20 



* een zo goed mogelijk hefboomeffect; 
* effectiviteits- en efficiëntieverhoging. 

3. De kerntaken 

Het sportbeleid van de Vlaamse overheid heeft als kerntaken: 
+ promotie van de sport met als doel de sportparticipatie te verhogen; 
+ uitbouw, stimulering en ondersteuning van de kwaliteitszorg; 
+ ondersteuning van de structuren waarbinnen de sport gepland en algemeen 

gecoördineerd kan worden; 
+ organisatie van kaderopleiding; 
+ beheer, uitbouw en optimalisering van de infrastructuur; 
+ toezicht en controle op de regelgeving inzake de sport; 
+ coördinatie en stimulering van het wetenschappelijk onderzoek inzake sportbeleid. 

4. De beleidsmaatregelen 

Om de strategische doelstellingen birmen de vooropgestelde timing (5 jaar) te kunnen 
realiseren, stelt de Vlaamse regering een aantal concrete beleidsmaatregelen voor. Die 
hebben betrekking op: 
+ sportpromotie; 
+ drempelverlaging; 
+ kwaliteitszorg in de sport; 
+ sportinfrastructuur (algemeen; prioritaire en niet-prioritaire Bloso-centra); 
+ sport en onderwijs; 
+ topsport; 
+ de noodzakelijke voorwaarden voor een vernieuwd sportbeleid: 

* Vlaams sportbeleid; 
* internationaal sportbeleid; 
* decreet sportfederaties; 
* decreet gemeentelijke sportdiensten; 
* opdracht van het Bloso; 
* Vlaamse Hoge Raad voor de Sport. 

5. De bijbehorende opdrachten 

Aan de beleidsmaatregelen werden door de Vlaamse regering een reeks concrete 
opdrachten gekoppeld. Bij elk van die opdrachten werd bepaald wie verantwoordelijk 
is. Er werd ook een strikte timing opgelegd. 
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. _ ... Overzicht van de opdrachten · . · .. ·: . ' . · 
Opdracht 

1 Promotieplan 
2 Beleidsnota sportkampen 
3 Statuut sportbeoefenaar en vrijwilliger 

4 Faciliteiten topsporters 

5 Administratie verlichten 
6 Uitleendiensten naar provincies 
7 Kwaliteitszorg sportfederaties 
8 Kwaliteitszorg sportdiensten 
9 Sportmedisch lab 

1 0 Voorstel wetenschappelijk onderzoek 
11 Beleidsplan VTS 
12 Kwaliteit en medisch verantwoorde 

sportbeoefening sportfederaties 
13 Kwaliteit en medisch verantwoorde 

sportbeoefening sportdiensten 
14 Globaal infrastructuurplan 
15 Duidelijkheid overdracht niet-prioritaire 

centra 
16 Overdracht niet-prioritaire centra 

17 Beleidsplan overblijvende centra 
18 Sport en onderwijs 
19 Beleidsplan topsport 
20 Tewerkstelling topsport 

21 Coherent Vlaams sportbeleid 
22 Structureel overleg met lagere 

overheden 
23 BOIC overleg 
24 Decreet sportfederaties 
25 Sporttakkenlijst 
26 Evaluatie en aanvulling decreet 

sportdiensten 
27 Voorbereiding decreet Bloso, 

beleidsvoorbereiding en -evaluatie, 
herstructurering Bloso 

28 Vernieuwd decreet Vlaamse Hoge 
Raad voor de Sport 

Verantwoordelijke 
Bloso 
Bloso 
Minister-president 
Luc Van den Brande 
MinisterLucVan den Bossche, 
minister Leo Peeters en 
minister Luc Martens 
Bloso 
Bloso 
Bloso 
Bloso 
Bloso 
Bloso 
Bloso 
Minister Wivina Derneester 

Minister Wivina Derneester 

Bloso 
Minister Luc Martens 
+ coördinatiecel 
Minister Luc Martens 
+ coördinatiecel 
Bloso 
Minister Luc Van den Bossche 
Bloso 
Minister Luc Martens en 
minister Theo Kelchtermans 
Minister Luc Martens 
Minister Luc Martens 

Minister Luc Martens 
Minister Luc Martens 
Vlaamse Hoge Raad voor de Sport 
Minister Luc Martens 

Minister Luc Martens samen met 
ministerLucVan den Bossche 

Minister Luc Martens 

.: .... , 

Timing 
01-05-98 
01-10-98 

1998 

1998 

01-04-98 
Eind 98 

01-04-98 
01-1 1-98 
01-01-99 
01-09-98 
01-07-98 
01-04-98 

01-04-98 

01-09-99 
31-12-98 

31-12-99 

01-04-98 
01-1 1-98 
01-01-99 

1998 

1998 
3 x per jaar 

1998 
1 ste helft 98 

01-10-98 
Najaar 98 

01-05-98 

01-06-98· 
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V. STATUUT VANDENlET-PROFESSIONELE 

SPORTBEOEFENAAR 

Op 12 september 1996 is in het Belgisch Staatsblad de tekst van het nieuwe Vlaamse 
decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar van 24 
juli 1996 verschenen. Dit decreet werd van kracht op 1 januari 1997. 

1. BROCHURE 

Met de bedoeling alle geïnteresseerden, maar voornamelijk de betrokken 
sportfederaties, meer informatie te bezorgen over de toepassing van het decreet 
betreffende de niet-professionele sportbeoefenaar, werd door hetBlosoeen brochure 
gemaakt die ruim werd verspreid in de sportwereld 

2. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN HET DECREET 

De decreetgever heeft een ruim gamma voorzien van controle- en strafmaatregelen. De 
overheid kan enerzijds preventief toezien op de naleving van het decreet en anderzijds 
optreden via een systeem van administratieve sancties of zelfs -als ultieme reactie
strafrechterlijke sancties gebruiken. 
De Vlaamse regering dient de Bloso-ambtenaren nog aan te stellen die bevoegd zijn om 
toezicht uit te oefenen op de uitvoering van dit decreet. Deze ambtenaren zullen 
inspectieteams vormen die de praktische toepassing van het decreet moeten controleren. 

3. BEHANDELING VAN KLACHTEN EN VRAGEN 

Klachten en vragen betreffende het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar 
werden behandeld door de juridische dienst van het Bloso. 
In 1997 werden 22 brieven en meer dan 1 00 telefonische vragen behandeld. 
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Vl. FINANCIËN EN BEGROTING 

1. BUDGETTAIRE SITUATIE 

+ Op de Raad van Bestuur van 07/06/96 werd de ontwerpbegroting 1997 van het 
Commissariaat-generaal Bloso besproken. 

* Voor het gedeelte hoofdbestuur (Sectie I) en buitendiensten (Sectie II) werd 
gerekend op een werkingsdotatie van 1.197,0 miljoen en een investeringsdotatie 
van 127,6 miljoen. De eigen inkomsten werden geschat op 82,3 miljoen. 

• V oor het Vlaams Sportfonds ·(Sectie III) werden de globale ontvangsten geraamd 
op 550,5 miljoen waarvan 288,5 miljoen voor de toelage van de Nationale Loterij 
en de weddenschappen op sportuitslagen en 262,0 miljoen andere ontvangsten. 

* Voor de vastleggingsmachtigingen werd een bedrag voorgesteld van 136,2 
miljoen voor de uitvoering van het investeringsprogramma 1997. 

+ Bij brief van 18 september 1996 van de Afdeling Budgettering van het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap werd gemeld dat de werkingsdotatie was vastgesteld 
op 1.132,6 miljoen, de investeringsdotatie op 95,0 miljoen en de 
vastleggingsmachtigingen op 102,0 miljoen. 

Bovendien werd er een bijzondere dotatie met betrekking tot de audit toegekend voor 
een bedrag van 6,9 miljoen frank. 

* De aangepaste begroting 1997 werd voorgelegd op de Raad van Bestuur van 
25/09/96. Hierbij werden de kredieten die voorzien waren voor de verhuis van het 
hoofdbestuur geschrapt (-21,5 miljoen voor de huur; -10,0 miljoen voor de 
werkingskosten; -18,2 miljoen voor de eerste inrichtingskosten). De 
investeringskredieten werden verminderd met 32,6 miljoen tot 95,0 miljoen en de 
vastleggingsmachtigingen met 34,2 miljoen tot 102,0 miljoen. Er werd tevens een 
boni vorige boekjaren ingeschreven van 8,7 miljoen. 
De Raad van Bestuur keurde deze aangepaste begroting goed. 

+ Op de Raad van Bestuur van 17/12/97 werd de begroting 1997 een laatste maal 
aangepast. 
In grote lijnen kwamen deze aanpassingen erop neer dat per sectie in de begroting, de 
voorgestelde meer-uitgaven werden gecompenseerd door minder-uitgaven op andere 
artikels of door een verhoging van de ontvangsten. 

+ Hierna volgt de definitieve begroting 1997 van het Commissariaat-generaal Bloso. 
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2. WEDDENSCHAPPEN OP SPORTUITSLAGEN 

De wet van 26 juni 1963 en het uitvoeringsbesluit van 3 maart 1964 regelen de 
toekenning en de controle van vergunningen tot het inrichten van weddenschappen op 
sportwedstrijden. 
Aan het Sportfonds moet 10 of 14% van de bruto-inzetten afgedragen worden. 

Voor het dienstjaar 1997 werden volgende vergunningen afgeleverd: 

* Aan mevrouw De Neve te Knessetare voor het wielerseizoen 1997 
* Aan mevrouw De Baets te Knessetare voor het wielerseizoen 1997 
* Aan de BVBA Calcio te Hasselt voor de organisatie van voetbalpronostieken 

"Prono" voor het voetbalseizoen 1995 en het seizoen 1996-1997. 

De globale ontvangsten van deze pronostieken bedroegen voor het dienstjaar 1997 
1.779.114 fr.Voor het Vlaams Sportfonds werd een bedrag van 1.043.474 fr geboekt. 

3. HET NIEUWE GEINFORMATISEERDE BOEKHOUDSYSTEEM 

Op de Raad van Bestuur van. 20/9/95 werd de aankoop van het geïnformatiseerd 
boekhoudsysteem "Renaissance CS Financials" van de firma Ross Systems 
goedgekeurd. (Zie jaarverslag 1995- pag. 17 en 18). Op 1 januari 1996 werd dit 
systeem operationeel. Het was de bedoeling door invoering van dit systeem, om een 
geïntegreerde budgettaire en economische boekhouding te voeren. 

Tijdens het begrotingsjaar 1996 werden heel wat systeemfouten vastgesteld. Deze 
arromaliën waren er de oorzaak van dat de doelstellingen van het systeem niet haalbaar 
waren voor de afsluiting van het begrotingsjaar 1996. 

In het voorjaar van 1997 werd een inventaris opgemaakt van alle softwarefouten en 
werd er in samenwerking met Ross naar een foutloze softwareversie toegewerkt. 

Dit objectief werd in 1997 bereikt aangezien het Commissariaat-generaalBlosoper 31 
december 1997 een volledige geïntegreerde bedrijfseconomische boekhouding en 
budgettaire rapportering kon opmaken. 

4. HET BESLUIT VAN 21 MEI 1997 VAN DE VLAAMSE REGERING 
M.B.T. DE IMPLEMENTATIE VAN EEN GEÏNTEGREERDE 
BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING EN BUDGETTAIRE 
RAPPORTERING 

De Vlaamse minister van Begroting heeft het initiatief genomen om de boekhouding 
van de VOI's te uniformiseren. De firma A. Andersen kreeg de opdracht een 
geïntegreerde budgettaire en economische boekhouding uit te werken voor alle Vlaamse 
openbare instellingen, die operationeel zou worden op 1/1/1998. 

Dit resulteerde in het besluit van 21 mei 1997. 

25 



Met dit besluit beoogt de Vlaamse regering : 

+ Dat alle VOI's een uniforme bedrijfseconomische boekhouding voeren' en een 
uniforme budgettaire rapportering. 

+ Dat alle VOI's dezelfde aanrekeningsregels zouden toepassen met betrekking tot de 
uitgaven en de ontvangsten. 

+ Dat alle VOI's dezelfde waarderingsregels zouden gebruiken met betrekking tot de 
rubrieken van het actief en het passief van de jaarrekening. 

Door het Commissariaat-generaal Bloso werden alle maatregelen genomen om te 
beantwoorden aan de verplichtingen van dit besluit. 

5. DE INVOERING VAN DE EURO 

Op 1 januari 1999 zal het gebruik van de Euro worden ingevoerd. 

Terzake heeft het Commissariaat-generaal Bloso systematisch deelgenomen aan de 
vergaderingen georganiseerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

Binnen hetBlosowerd een werkgroep opgericht die instaat voor de inventarisatie van 
alle reglementaire formulieren die het Commissariaat-generaal aanbelangen. 

De nodige stappen werden eveneens gezet om de boekhouding aan de invoering van de 
Euro aan te passen. 
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Bijlage 1 

R.v.B. 17/12/1997 Document 450 

Punt 9 

Aanpassing ingevolge de beslissing van 
de Raad van Bestuur van 17/12/97 

(2e aanpassing) 

Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke 

Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) 

AANGEPASTE 

BEGROTING 1997 
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ONTVANGSTEN 

Art. nr. Aanwijzing van de Ontvangsten 

I ONTVANGSTEN COMMISSARIAAT-GENERAAL 

16.21 
16.22 
16.23 

26.11 

46.21 

46.22 

46.23 

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 ANDERERESUL TA TENVAN 
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) 

Bijzondere dotatie aan hetBlosomet betrekking tot 
de Audit (art. 41.04 van programma 49.1 van de 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap) 

In miljoenen franken 

Aangepaste 
Begroting 

1996 

28,5 
1,0 

31;5 

7,0 

1.082,0 

131,4 

Begroting 
1997 

43,5 
1,0 

30,8 

7,0 

1.132,6 

95,0 

6,9 
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Art. nr. Aanwijzing van de Ontvangsten 

TI 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 

exploitatie van de centra 
06.05 Sponsoring specifieke projecten 
06.06 Inkomsten de Gordel 

Ontvangsten met bijzondere aanwending 

38.01 Subsidie van de Nationale Loterij 
38.02 Weddenschappen op sportuitslagen 

Totale ontvangsten 

IV AANWENDING BONI VORIGEBOEKJAREN 

Algemeen totaal 

In miljoenen franken 

Aangepaste 
Begroting 

1996 

2,0 
0,5 
9,6 

216,0 
10,0 
10,0 

287,5 
1,0 

1.818,0 

24,9 

1.842,9 

Begroting 
1997 

2,0 
0,1 

13,0 

230,1 
22,0 
10,0 

287,3 
1,0 

1.882,3 

8,7 

1.891,0 
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Art. nr. 

Sectie I 

11.11 
11.12 
11.13 
11.14 

11.21 
11.22 

11.31 

11.41 

11.51 

1. 

UITGAVEN 

Aanwijzing van de uitgaven 

HOOFDBESTUUR 

In miljoenen franken 

Aangepaste 
Begroting 

1996 

LOPENDE UITGA VEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 

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-, controle- en adviesorganen 

237,5 
253,0 

43,2 
11,0 

105,2 
57,0 

8,2 

2,9 

1,9 

Begroting 
1997 

233,5 
265,5 
48,8 
14,3 

104,2 
51,1 

8,5 

3,4 

1,3 
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Art. nr. Aanw.ijzing van de uitgaven 

12.11 

12.12 

12.13 
12.14 
12.15 
12.16 
12.17 
12.18 
12.19 

12.31 

12.32 

12.33 

12.34 
12.35 

31.11 

B. Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 

12.1 Algemene 

Reis- en verblijfskosten, tussenkomsten ver-
voerskasten personeel 
Reis- en verblijfskosten beheers-, controle-
en adviesorganen 
Huur gebouwen 
Algemene.werkingskosten 
Bureelbenodigdheden, drukwerken, enz. 
Informatica en burotika (software) 
Verzekeringen 
Inrichtings- en herstellingswerken gebouwen 
Opleiding personeel 

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 
Doorlichting Bloso 

3. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN 
ANDERESECTOREN 

Werkingssubsidies aan de landelijke 
georganiseerde sportverenigingen (decreet 
van 2/3n7 gewijzigd door het decreet 
van 17 /5/84) 

In miljoenen franken 

Aangepaste 
Begroting 

1996 

9,5 

0,4 

16,0 
23,0 
10,5 
14,3 
13,4 

2,0 

6,4 

3,0 

2,0 

3,0 

102,1 

Begroting 
1997 

10,9 

0,4 

16,5 
23,7 
10,3 
14,0 
14,3 
2,0 
2,1 

9,2 

3,0 

1,5 

3,0 
6,9 

102,1 
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Art. nr. Aanwijzing van de uitgaven 

31.14 
31.15 
31.16 

41.11 

74.11 
74.12 
74.13 

Subsidies aan de Vlaamse Wieierschool 
Subsidies aankoop sportmateriaal 
Subsidies aan de Vlaamse Sportfederatie. 

4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE 
SECTOR OVERHEID 

Subsidies voor de gemeentelijke en provinciale 
sportdiensten en de sportdienst van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (decreet 5/4/95) 

7. INVESTERINGEN 

B. Duurzame roerende goederen 

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

Totaal uitgaven Sectie I 

In miljoenen franken 

Aangepaste 
Begroting 

1996 

3,0 
2,5 
2,0 

82,0 

8,2 
5,1 
1,0 

1.029,3 

Begroting 
1997 

3,0 

2,0 

120,0 

7,0 
4,7 
1,0 

1.088,2 
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Art. nr. Aanwijzing van de uitgaven 

Sectie 11 BUITENDIENSTEN 

In miljoenen franken 

,Aangepaste 
Begroting 

1996 

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. de 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. 

71,0 
0,1 

4,4 
21,0 
8,4 

9,7 

7,0 

3,0 

VM 133,1 
OK 131,4 

Begroting ' 
1997 

75,0 
0,1 

4,4 
21,7 
4,8 

9,9 

4,0 

2,4 

102,0 
95,0 
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Art. nr. 

74.11 
74.13 
74.15 

Aanwijzing van de uitgaven 

B. Duurzame roerende goederen 

Materiaal uitrusting centra 
Aankoop sportmateriaal uitlening 
Aankoop watersportmateriaal 

Totaal Uitgaven Sectie II 
Totaal V astleggingsmachtigingen Sectie II 

In miljoenen franken 

Aangepaste 
Begroting 

1996 

14,0 
2,5 
4,5 

277,0 
133,1 

Begroting 
1997 

14,0 
2,0 
4,0 

237,3 
102,0 
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Art. nr. Aanwijzing van de uitgaven 

Sectie 111 VL~SSPORTFONDS 

In miljoenen franken 

Aangepaste 
Begroting 

1996 
Begroting 

1997 

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 sportmani-
festaties op nationaal niveau. 

31.41 Werkingssubsidies aan de landelijk georganiseerde 
sportverenigingen (decreet 2.3. 77) 219,6 248,9 

31.42 Werkingssubsidies aan de bonden voor vormingswerk 10,5 10,5 
31.43 Subsidies voor private sportkampen 17,0 17,0 
31.44 Propagandasubsidies 10,0 10,0 
31.45 Subsidies aan de landelijk georganiseerde sportverenigingen 

voor de voorbereiding van en deelname aan belangrijke 
wedstrijden van topatleten 58,0 58,0 

31.46 Subsidies aan het BOIC voor allerhande 20,0 5,0 
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. 

Werkingskosten 

12.41 Werkingskosten Hoge Raad 0,2 0,2 
12.43 Kadervorming 16,6 18,9 
12.44 Lesgevers in eigen organisaties 35,5 41,2 
12.45 Werkingskosten schoolsport 8,0 8,0 
12.46 Werkingskosten eigen organisaties 68,4 69,0 
12.47 Organisatiekosten watersportdag 1,0 1,0 
12.48 Congressen en vergaderingen 2,9 2,9 
12.49 Informatie en documentatie 2,5 1,5 
12.50 Gemeentelijke en regionale sportpromotie (lesgevers) 7,0 6,6 
12.51 Verzekeringen 10,0 10,2 
12.52 Hulppersoneel 4,0 4,0 
12.53 Allerhande uitgaven en terugbetalingen 7,0 7,0 
12.54 Sport+ 13,2 8,4 
12.55 Herstelling uitgeleend materiaal 0,5 0,5 
12.56 Allerhande uitgaven ingevolge sponsoring van 10,0 22,0 

specifieke projecten 
12.57 Organisatiekosten De Gordel 14,7 14,7 

Totaal Uitgaven Sectie ill 536,6 565,5 

ALGEMEEN TOTAAL 1.842,9 1.891,0 
ALGEMEEN TOT AAL V ASTLEGGINGSMACHTIGINGEN 133,1 102,0 
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VIl. PERSONEEL 

In 1997 werden een aantal nieuwe initiatieven uit 1996, inzonderheid de implementatie 
van het nieuwe evaluatiesysteem en een verruiming van het vonnings- en 
opleidingsaanbod voor de personeelsleden, verder op punt gesteld en geconsolideerd. 

Zo ontstond er in de werking van de afdeling Personeel een groter evenwicht tussen de 
personeelsadministratie (kwantitatief aspect) en het personeelsbeheer (kwalitatief 
aspect). 

Ingevolge nieuwe beslissingen van de Vlaamse regering inzake het algemeen 
personeelsmanagement zal één en ander in de nabije toekomst wellicht nog dienen te 
worden bijgestuurd en verfijnd. 

1. DE RECHTSPOSITIEREGELING VAN HET PERSONEEL -
VOORONTWERP VAN STAMBESLUIT 

Het nieuwe Vlaamse ambtenarenstatuut (VPS) werd in het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap van kracht met ingang van 1 januari 1994. 
Het Bloso-statuut dateert van 5 april 1995 en werd, met terugwerkende kracht, van 
toepassing met ingang van 1 januari 1995. Na hetBlosovolgden ook de andere Vlaamse 
openbare instelingen (VOI's). 

+ Ingevolge managementsbeslissingen van de Vlaamse minister van Openbaar Ambt 
(bv. met betrekking tot de mandaatfunctie voor afdelingshoofden, met betrekking tot 
de aanwijzing van opdrachthouders en projectleiders, met betrekking tot het 
evaluatiesysteem ... ), 

+ Ingevolge de CAO 1995-1996 (woon-werkverkeer voor de buitendiensten, verhoging 
en indexering van de kilometervergoeding, halftijdse loopbaanonderbreking ... ), 

+ Ingevolge aanpassingen aan federale reglementeringen die ook op de personeelsleden 
van de Vlaamse Gemeenschap van toepassing zijn (voltijdse loopbaanonderbreking 
voor palliatieve zorgen, ouderschapsverlof...), 

+ En ingevolge wetgevingstechnische bijsturingen en correcties, werden sinds 1/1/1994 
verschillende statuutwijzigingen aan het VPS doorgevoerd. 

Voor elke statuutwijziging die betrekking had op de zogeheten gemeenschappelijke 
bepalingen, dit wil zeggen bepalingen die zowel in het VPS als in de 
rechtspositieregelingen van de verschillende VOI's fungeren, moest telkens ook iedere 
VOl afzonderlijk de geijkte en landurige wijzigingsprocedure doorlopen. 
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Om één en ander op het vlak van procedure en uniformiteit te vereenvoudigen en te 
bespoedigen werd, op verzoek van de Vla~se minister van Openbaar Ambt, door de 
administratie Ambtenarenzaken van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een 
voorontwerp van STAMBESLUIT VOOR DE VLAAMSE OPENBARE 
INSTELLINGEN opgesteld waarin alle gemeenschappelijke bepalingen uit de statuten 
van de verschillende VOI's worden samengebracht, meestal met een eensluidende soms 
met een gedifferentiëerde tekst. Er werd immers als algemeen principe gesteld dat de 
"instellingsspecifieke verworvenheden" bij het tot stand komen van de thans geldende 
rechtspositieregelingen, dienden behouden te blijven. 

Op 16 en 17 december 1997 hebben respectievelijk de directieraad en de Raad van 
Bestuur van het Bloso een advies gegeven met betrekking tot dit voorontwerp van 
stambesluit 

Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat beide instanties reeds op 16 juni en op 
18 juni 1997 een advies hadden gegeven over de halftijdse loopbaanonderbreking en dat 
de directieraad van het Bloso op 10 juli 1997, op verzoek van de administratie 
Ambtenarenzaken van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, reeds een 
principiëel standpunt had ingenomen met betrekking tot de mandaatfunctie voor 
afdelingshoofden. Beide items werden immers opnieuw opgenomen in het 
hogervermeld voorontwerp van stambesluit 

Nadat de Vlaamse regering het STAMBESLUIT vOOR DE VLAAMSE OPENBARE 
INSTELLINGEN principiëel heeft goedgekeurd en nog vóór de definitieve goedkeuring 
ervan door de Vlaamse regering, zullen de verschillende VOl' s verzocht worden om de 
procedure voor een instellingsspecifiek besluit per VOl op te starten. Hierin dienen alle 
bepalingen uit het Bloso-statuut van 5 april 1995 te worden opgenomen die niet 
weerhouden werden in het stambesluit. 

2. OVERLEG BINNEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

Het Bloso was ook in 1997 actief betrokken, enerzijds, bij de Overlegstructuur tussen 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen en, 
anderzijds, bij de stuur~ en werkgroepvergaderingen van MOVI, het officieus 
overlegorgaan van de Vlaamse openbare instellingen. 

Via beide overlegorganen werden de beslissingen van de Vlaamse regering inzake 
algemeen personeelsmanagement mee voorbereid en beschikte het Bloso over een 
gespreksplatform met het oog op de praktische toepassing van deze beslissingen. 
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3. AANTAL EN INDELING VAN HET BLOSO-PERSONEEL 

TITULARISSEN OP DE DEFINITIEVE PERSONEELSFORMATIE 

1 januari 1997 
·, VAST CONTRACTUEEL . GECO'S .. = . TOTAAL 

"' •- ' .-. .. 

NIVEAU A 28 32 0 
NIVEAU B 5 10 0 
NIVEAU C 86 16 1 
NIVEAU D 63 22 4 
NIVEAU E 69 155 11 
TOTAAL 251 235 16 

1 juli 1997 
< / ' .VAST 

. 
. CONTRACTUEEL · ·.·.GECO'S ' TOTAAL ;~ _-.. ::. ,. . _.,. 

NIVEAU A 28 31 0 
NIVEAU B 5 10 0 
NIVEAU C 84 16 1 
NIVEAU D 63 22 4 
NIVEAU E 66 153 11 
TOTAAL 246 232 16 

1 december 1997 
VAST. CONTRACTUEEL·.: 

.. 
GECO~.s ..TQTAAL .. ,· .· 

NIVEAU A 27 31 0 
NIVEAU B 5 9 0 
NIVEAUC 83 16 1 
NIVEAU D 63 22 4 
NIVEAU E 61 154 9 
TOTAAL 239 232 14 

Opmerking: Een aantal van hogervermelde titularissen werden omwille van één of 
andere statutaire afwezigheid (verminderde prestaties, loopbaanonderbreking ... edm) 
vervangen door contractuele personeelsleden. In 1997 waren er aldus 17 
tewerkstellingen met een vervan:gingscontract van bepaalde duur. 

EVOLUTIE VAN HET AANTAL TITULARISSEN 

In 1997 is het aantal titularissen verder gedaald. De trend uit 1996 en voorgaande j aren 
zet zich dus ook in 1997 verder door (daling van 502 Ganuari 1997) naar 485 (december 
1997), of een daling met 17 eenheden op één jaar tijd). De daling wordt vastgesteld in 
elke categorie (vastbenoemden: -12; contractuelen: -3 ; geco's: -2 ). 
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Globaal kan men stellen dat in vergelijking met 1 april 1991 (oprichting van de 
pararegionale Bloso) er een afslanking is met 124 titularissen (van 609 naar 485). 
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PERSONEELSLEDEN BUITEN FORMATIE 

a) Gesubsidiëerde contractuelen (Geco's) 

Naast de hierboven vermelde titularissen ( = de personeelsleden die een betrekking op 
de formatie blokkeren) waren er op 1 december 1997 nog 18 gesubsidieerde 
contractuelen tewerkgesteld in het kader van het Geco-project Jeugdsport en 19 
gesubsidieerde contractuelen van bepaalde duur (waarvan 2 deeltijds) tewerkgesteld in 
het kader van het Geco-project Topsport~. 

b) Seizoenpersoneel en jobstudenten 

102 personen traden in 1997 in dienst als seizoenpersoneel (max. 9 maanden) en 141 
personen werden tewerkgesteld als jobstudent (14 dagen of 1 week). 

De evolutie (van de aantallen), sinds de oprichting van hetBlosoals pararegionale, 
vindt men terug in onderstaande grafieken: 
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c) EWE-contracten 

De eerste werkervaringscontracten hebben tot doel de inschakeling van jongeren, die 
hun studies beëindigd hebben, in het arbeidsproces te stimuleren, door werkgevers te 
verplichten jonge werkzoekenden aan te werven. 

Bloso had in 1996 bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een aanvraag 
ingediend voor 12 EWE-contracten (eerste werkervaringscontracten- duur 6 maanden). 
In 1997 werd bij koninklijk besluit vastgelegd dat deze eerste werkervaringscontracten 
éénrnalig mochten worden verlengd met een nieuwe termijn van 6 maanden. Eveneens 
in 1997 besliste de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken dat, enerzijds, 
de EWE-tewerkstelling enkel in de aanwervingsgraden van de niveau's B, C, D enE 
mocht plaatsvinden en, anderzijds, dat de 1% norm (1% van de Bloso
personeelsformatie) niet mocht overschreden worden. Zodoende zal het Bloso in 1998 
nog recht hebben op 5 EWE-contractuelen. 
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Aanvankelijk waren er in 1997 11 EWE'ers tewerkgesteld, waarvan er 5 een 
eenmalige contractverlenging yan 6 maanden hebben gekregen. 
Op 31.12.1997 waren er nog slechts 4 EWE'ers tewerkgesteld: 4 EWE'ers hebben in de 
loop van 1997 vrijwillig het Commissariaat-generaal Bloso verlaten, 2 EWE'ers kregen 
geen contractverlenging van 6 maanden omwille van hun ondermaatse prestaties en 1 
EWE'erwas einde-contract (1 jaar). 

4. UITVOERING VAN DE CAO 1995-1996 

Overeenkomstig artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot 
uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden van haar personeel, is het protocol nr. 69.162 van 15 juli 
1997 van toepassing voor de diensten van de Vlaamse regering en voor sommige 
Vlaamse openbare instellingen, waaronder het Bloso. 

Een belangrijke overeenkomst uit het protocol had betrekking op het woon-werkverkeer 
van personeelsleden van de niveau's B, C, DenEnaar niet of moeilijk met het openbaar 
vervoer te bereiken plaatsen. Voor het Bloso worden alle Centra als zodanig beschouwd. 

De tussenkomsten dienden, met terugwerkende kracht vanaf 1 april 1997, te worden 
uitbetaald. De afdelingshoofden, de centrumverantwoordelijken en de provinciale 
inspecteurs werden grondig geïnformeerd over de praktische uitvoering, door middel 
van de dienstorder PD-97 /11 van 30 oktober 1997. V oor de betrokken personeelsleden 
gebeurde dit via omzendbrief PD-97/11 van 12 november 1997. 

Een andere belangrijke overeenkomst uit het protocol voerde, eveneens met ingang van 
1 april 1997, de halftijdse loopbaanonderbreking in, gekoppeld aan een 
aanmoedigingspremie vanwege de Vlaamse regering. Alle personeelsleden werden 
hierover geïnformeerd door middel van de omzendbrieven PD-97 /06 en PD-97 /07. 
beide van 10 april 1997. 

5. AANPASSING REGLEMENT VAN WERKTIJDREGELING 

Eén van de WIJztgmgen aan het Bloso-statuut, zoals vermeld onder punt 1, had 
betrekking op een nieuwe toepassing van de wettelijke en decretale feestdagenregeling, 
inzonderheid voor de personeelsleden die in continudienst werken. 

Tijdens de vergadering van het Basisoverleg Comité (BOC) dd. 07/02/1997 werd 
voorgesteld om een 'werkgroep ad hoc' op te richten, die de weerslag van het 
gewijzigde artikel op de tekst van de, met ingang. van 1 januari 1995, goedgekeurde 
werktijdregeling voor het Bloso te onderzoeken, en om deze werktijdregeling, 
desgevallend en met ingang van 1 januari 1998, aan te passen. De werkgroep vergaderde 
op 18 september 1997. 

Vastgesteld werd dat voor de personeelsleden die onder de standaard-werktijdregeling 
vallen, de situatie onveranderd blijft (vakantieverlof tussen Kerstmis en nieuwjaar). 
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Voor de personeelsleden die in continudienst werken werden evenwel een aantal 
wijzigingen voorgesteld: 

+ de (feest) dagen worden, met ingang van 1 januari 1998, op voorhand door de 
afdeling Personeel op de vakantieverlofkaart van de betrokken personeelsleden 
ingeschreven als vervangende vakantieverlofdagen (-uren); 

+ telkenmale het personeelslid wenst thuis te zijn op één van voormelde (feest)dagen, 
dient het saldo aan vervangende vakantiedagen (-uren) te worden verminderd, voor 
zover de feestdag binnen het normale werkrooster valt; 

+ deze vermindering geldt ook bij ziekte, arbeidsongeval of rnoederschapsrust op één 
van voormelde (feest)dagen, en ze is eveneens van toepassing op de personeelsleden 
die werken met onvolledige prestaties; 

+ het vervangend vakantieverlof kan, tenslotte, overgedragen worden naar het volgende 
jaar, mits opname vóór het einde van de Paasvakantie. 

De werkgroep heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om, ingevolge de praktische 
toepassing van de werktijdregeling in de periode 1995 - 1997, nog een aantal (minder 
relevante) tekstverbeteringen aan de versie van 1 januari 1995 aan te brengen. 

Het BOC verklaarde zich op 16 oktober 1997 akkoord met de wijzigingen en besliste 
om het aangepaste reglement van werktijdregeling te laten inwerkingtreden met ingang 
van 1 januari 1998. 

6. LOOPBAAN 

1. Toelating tot de stage- benoeming - examens en 
bevorderingen 

1 personeelslid van niveau A werd benoemd in vast dienstverband met ingang van 1 
april1997. 

1 personeelslid van rang Al werd bevorderd tot de graad van directeur (rang A2) met 
ingang van 1 oktober 1997. 

1 personeelslid van niveau A (contractueel) is in 1997 geslaagd voor een examen van 
algemene kwalificatie, georganiseerd door het Vast Wervingssecretariaat, en zal in 1998 
opgeroepen worden om zijn stage voor vaste benoeming bij het Bloso te beginnen. 

2. Aanwerving - ontslag- pensionering 

a) Vastbenoemden 

12 vastbenoemde personeelsleden hebben het Bloso verlaten wegens het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd, 1 personeelslid werd op pensioen gesteld omwille van 
defintieve beroepsongeschiktheid, 1 personeelslid is in de loop van 1997 overleden. 
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b) Contractuelen- Gesubsidieerde contractuelen 

5 contractuele personeelsleden (1 contractueel met specifieke opdrachten, 1 contractueel 
ex-sportfonds, 2 contractuelen niet-sportfonds en 1 gesubsidieerde contractueel) hebben 
in 1997 vrijwillig ontslag genomen. 

1 personeelslid (ex-sportfonds) werd in de loop van 1997 gedwongen ontslagen. 

4 personeelsleden (1 contractueel ex-tijdelijk, 1 contractueel ex-sportfonds en 2 
contractuelen niet-sportfonds) hebben het Bloso verlaten wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. 

c) Hulppersoneel 

In de loop van 1997 werden 3 hulppersoneelsleden ontslagen omwille van hun 
langdurige afwezigheid wegens ziekte; 3 hulppersoneelsleden verlieten het Bloso 
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; 4 hulppersoneelsleden hebben 
op eigen verzoek hun contract verbroken. 

Ter vervanging van deze personeelsleden hebben 10 seizoenpersoneelsleden een 
contract gekregen binnen het contingent van de 155 hulppersoneelsleden uit de 
definitieve personeelsformatie. 

7. AANWEZIGHEDEN 

1. Ziekte en ziektecontrole 

De samenwerking met het privé-controleorgaan e.s.v. PLUS-MC, dat met ingang van 
01.01.1995 door de Raad van Bestuur werd aangeduid voor het geneeskundig toezicht 
op de afwezigheden wegens ziekte, werd, beginjuli 1997, nogmaals geëvalueerd, zowel 
inzake het concept als inzake de administratieve procedure. 

Er werd overeengekomen om, op uitdrukkelijk verzoek van de gemachtigde 
ambtenaren (leidend ambtenaren, afdelingshoofden, centrumverantwoordelijken en 
provinciale inspecteurs), niet steeds dezelfde controle-arts te sturen voor 
personeelsleden die zich op regelmatige tijdstippen ziek melden. 

Tevens werd een systeem van spontane controles uitgewerkt, waarbij het initiatief tot 
controle uitgaat van het geneeskundig controle-orgaan zelf, op basis van een aantal 
vooropgestelde 'ervarings-criteria'. 

Enkele ambtenaren hebben in de loop van 1997 hun ziektekapitaal van 666 werkdagen 
volledig uitgeput. De procedure met betrekking tot het formuleren van een voorstel tot 
definitieve ongeschiktverklaring aan de Administratieve Gezondheidsdienst (AGD), 
werd in samenspraak met de respresentatieve vakverenigingen en het ziektecontrole
orgaan op punt gezet. Eind 1997 werd dan ook voor de eerste maal deze procedure 
ingezet voor 4 vastbenoemde ambtenaren. 
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Gemiddeld werkten er bij het Bloso in 1997 574 personeelsleden (fonnatiepersoneel, 
hulppersoneel, geco's en vervangingscontracten ). 

6 personeelsleden waren gedurende heel1997 afwezig wegens ziekte. 

Van de resterende 568 personeelsleden hebben er zich 156 (= 27,46 %) als volgt ziek 
gemeld: 

vijf dagen of minder: 
tussen 6 en 10 dagen: 
tussen 11 en 15 dagen: 
tussen 16 en 20 dagen: 

tussen 21 en 30 dagen: 
tussen 31 en 40 dagen: 
meer dan 40 dagen: 

73 personeelsleden (46,9% van het aantal zieken) 
29 personeelsleden (18,8%) 
15 personeelsleden ( 9,8%) 
6 personeelsleden ( 3,9%) 

10 personeelsleden ( 6,7%) 
5 personeelsleden ( 3,4%) 

16 personeelsleden (10,5%) 

156 (100%) 

Voor 43 verschillende personeelsleden werd in 1997 82 keer de controle-arts gestuurd. 
Bij 78 van deze controles was de ziekte gewettigd, in 3 gevallen diende het 
personeelslid te hervatten en 1 keer was het betrokken personeelslid niet thuis. 

37 van de 574 personeelsleden (6,4 %) hebben in 1997 een arbeidsongeval gehad, 8 in 
het hoofdbestuur (waarvan 4 geco's topsport) en 29 in de Bloso-centra. Het aantal dagen 
variëert van 3 tot 134 dagen. Het gemiddelde is 26,8 dagen afwezigheid. 

2. Statutaire verloven 

In 1997 waren er 6 vastbenoemde en 5 contractuele personeelsleden met voltijdse 
loopbaanonderbreking en waren er 7 vastbenoemde en 5 contractuele personeelsleden 
met halftijdse loopbaanonderbreking; 37 vastbenoemde personeelsleden kregen een 
verlof voor verminderde prestaties en 31 contractuele personeelsleden hadden een 
deeltijds contract; 23 vastbenoemde, 6 contractuele en 2 gesubsidieerde contractuele 
personeelsleden hebben in 1997 een aanvraag ingediend voor gecontingenteerd verlof 
20 werkdagen; zoals in 1996, was 1 vastbenoemd personeelslid met verlof voor het 
uitoefenen van een ambt bij een erkende politieke groep en waren er 5 personeelsleden 
(3 vastbenoemden en 2 contractuelen) gedetacheerd. 

De evolutie van de verschillende verloven, sinds de oprichting van de pararegionale 
Bloso, vindt men terug in onderstaande grafieken: 
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8. JAARLIJKSE EVALUATIE VAN DE PERSONEELSLEDEN 

1. Evaluatieperiode 1997 

Te evalueren personeelsleden: 

De groep te evalueren personeelsleden uit de eerste fase (1996 : alle vastbenoemde 
personeelsleden, alle contractuele personeelsleden van niveau A die een betrekking 
blokkeren op de definitieve personeelsformatie en alle centrumverantwoordelijken) 
werd in 1997 uitgebreid tot alle contractuele personeelsleden van de niveau's B, C, D en 
E die een betrekking blokkeren op de definitieve personeelsformatie (tweede fase van de 
implementatie). 

In 1997 werden er in totaal 332 personeelsleden geëvalueerd. 
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De evaluatoren : 
. 
De aangewezen evaluatoren uit de eerste fase (1996) volgden begin 1997 het tweede 
gedeelte van hun verplichte opleiding tot evaluator (in functie van de evaluatiege
sprekken 96 en de planningsgesprekken 1997). 

De nieuw aangewezen evaluatoren voor de tweede fase volgden in januari 1997 het 
eerste gedeelte en in oktober 1997 het tweede gedeelte van hun verplichte opleiding tot 
evaluator. 

In totaal waren er 28 evaluatoren betrokken bij de evaluatieprocedure 1997. 

De procedure : 

De evaluatieprocedure werd verder op punt gesteld en de betrokken personeelsleden en 
evaluatoren werden hierover geïnformeerd via omzendbrieven. 

De Catalogus van Functiebeschrijvingen werd aangevulden/of gecorrigeerd aan de hand 
van de nieuwe evaluatiedossiers (planningsgesprek 1997) en op basis van de Algemene 
lijst van Functioneringscriteria, die als bijlage aan het Bloso-statuut zal worden 
gepubliceerd. 

Er werd een gecoördineerde handleiding betreffende het evaluatiesysteem opgesteld, 
waarin alle informatie met betrekking tot procedures en administratieve organisatie 
werd verzameld in één enkel dokument. Deze handleiding werd vooraf voorgelegd aan 
alle afdelingshoofden en aan de representatieve vakverenigingen en nadien aan alle 
evaluatoren toegestuurd. 

De functionele bevorderingen: 

Met ingang van 1 juli 1997 werden voor de eerste maal de functionele bevorderingen 
toegepast, rekening houdende met het resultaat van de evaluaties en met de beslissing 
van de directieraad. 

In de periode 1 juli tot en met 31 december 1997 werden aldus 64 personeelsleden 
bevorderd naar een hogere salarisschaal. 

2. Implementatie van de derde fase van het 
evaluatiesysteem 

Te evalueren en te beoordelen personeelsleden : 

Naast de evaluatie van de personeelsleden uit fase 1 en 2 (zie hierboven) zullen, als 
derde fase en met ingang van 1 januari 1998, ook alle contractuele personeelsleden die 
geen betrekking blokkeren op de personeelsformatie maar die een arbeidsovereenkomst 
hebben van meer dan 1 jaar, met name het hulppersoneel en de geco's of andere 
contractuelen in dienst na 1 april 1991, jaarlijks worden beoordeeld (wat een 
vereenvoudigde vorm is van de statutair vastgelegde evaluatieprocedure). Deze operatie 
werd in het najaar 1997 voorbereid. 
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Aanwijzing van de beoordelaars : 

De groep evaluatoren werd aangevuld met 20 beoordelaars. Sommige evaluatoren zijn 
tegelijkertijd evaluator en beoordelaar. Het opleidingsprogramma en de -cursus voor 
deze beoordelaars werden inhoudelijk en vormelijk voorbereid (de opleidingen zelf 
vinden plaats in januari 1998). 

Het concept en de procedure : 

Het concept en de (vereenvoudigde) procedure voor de jaarlijkse beoordelingen werd 
eveneens overlegd met de representatieve vakverenigingen tijdens het BOC van 16 
oktober 1997. Alle betrokken personeelsleden werden geïnformeerd via omzendbrief 
PD .97/12. 

9. VORMING 

Begeleiding van stagiairs 
In 1997 heeft 1 stagiair van niveau A zijn stage met voldoening beëindigd, met name op 
31.3.97. Dit personeelslid werd vastbenoemd met ingang van 1 april1997. 

Opleidingen 
Binnen de budgettaire mogelijkheden en rekening houdende met de afspraken tijdens de 
planningsgesprekken 1997, eventueel op uitdrukkelijk verzoek van de leidend 
ambtenaren of de afdelingshoofden, hebben de personeelsleden in 1997 aan de volgende 
cursussen kunnen deelnemen: 

Cursussen via het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
+ Inleiding informatica - 2 personeels~eden 
+ Word initiatie - 2 personeelsleden 
+ Infosessie overheidsopdrachten - 3 personeelsleden 
+ Studiedag " knelpunten inzake overheidsopdrachten" - 4 personeelsleden 

Cursussen georganiseerd door de opdrachthouder Vorming 
• Cursus Access VHI -Brugge - 16 personeelsleden : 20 weken 
+ Initiatie Access, gegeven door een Bloso-personeelslid, - 4 personeelsleden 
+ Cursus "voorbereiding aanwervingsexamen adjunct van de directeur", georganiseerd 

iri samenwerking met AD REM - Adviesbureau - Rekrutering en 
managementopleiding 

1ste opleidingsdag - 31 personeelsleden 
2e opleidingsdag - 8 personeelsleden 

+ Taalopleiding georganiseerd in samenwerking met "Jansen § Janssen" - 27 
personeelsleden 

• Informatica - opleidingen op maat georganiseerd in samenwerking met Xenos 
Training Facilities nv; er werden 5 groepen samengesteld van 6 personeelsleden, 
rekening houdend met de planningsgesprekken van de betrokken ambtenaren: 
initiatie PC, initiatie Word, initiatie Excel, initiatie Access, uitgebreide Access. 
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+ Cursus " Het evaluatiegesprek" , georganiseerd in samenwerking met Q- Line voor 
alle personeelsl<fden die begin 1997 werden geëvalueerd. 

Cursussen in het kader van voortgezette vorming 
Dit zijn opleidingen die 's avonds of in het weekend plaats vinden en die binnen de 
regelgeving inzake onderwijs vallen. Ze worden ofwel georganiseerd door het 
departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ofwel worden 
ze gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De opleidingen moeten een 
professioneel karakter hebben, d.w.z. in verband staan met het uitgeoefende ambt: 
Access 2.0 beginnelingen- 1 personeelslid 
Access 2.0 gevorderden - 1 personeelslid 
Word - 4 personeelsleden 
Excel - 3 personeelsleden 
Burotica- HSTL- C3/C4/C6/D1 - 1 personeelslid 
Buro DBA V C 92 - 1 personeelslid 
Buro TAV C 62- 1 personeelslid 
Programmeren in Access- 1 personeelslid 
Local area network - 2 personeelsleden 
Studiedag hout § schrijnwerkerij - 2 personeelsleden 
Cursus nijverheidshelper - 4 personeelsleden 
Beheerder grootkeuken - 1 personeelslid 
Opleiding colormanagement - 1 personeelslid 
De nieuwe reglementering van de overheidsopdrachten - 2 personeelsleden 
HACCP- training- 1 personeelslid 
Studieavond HACCP- 1 personeelslid 
Brandpreventie - 1 personeelslid 
Opleiding veiligheidskunde - 1 personeelslid 

10. DIENST V.G.V. 

De dienst V.O. V. is in hetBlosooperationeel sinds 1 januari 1996. Op de dienst zijn, 
naast het diensthoofd VGV, twee VGV-adjuncten (één voor het hoofdbestuur en één 
voor de centra) en een bediende tewerkgesteld. Alle personeelsleden werken halftijds 
voor de dienst VGV. 

Tijdens het tweede werkingjaar (1997) werden door de dienst VGV -Bloso volgende 
activiteiten uitgevoerd : 

+ Voorbereiding van de dossiers voor aanvraag van een milieuvergunning ten behoeve 
van 19 Bloso-centra, behorende tot klasse 1, klasse 2 en klasse 3. Indiening bij de 
bevoegde instanties van 10 van deze dossiers. Hiervan werden er inmiddels 8 
ontvankelijk verklaard en goedgekeurd. 

+ Voorbereiding van de aansluiting bij een interbedrijfsgeneeskundige dienst. Na 
raadpleging van het Basis Overlegcomité (BOC) werd een overeenkomst 
ondertekend met Pluridisciplinar Services- Medisch Toezicht, afgekort "Plus-MT" 
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(een economisch samenwerkingsverband tussen de interbedrijfsgeneeskundige 
diensten "Gezondheid en Arbeid" en "IDEWE". 

+ De dienst VGV stuurde een vraagbaak naar de Bloso-centra die in aanmerking 
komen voor het werken met polyester. De afdeling Centra en Jachthavens nam samen 
met de dienst VGV de nodige maatregelen om het werken met polyester zoveel 
mogelijk te reduceren. 

+ De dienst VGV nam deel aan twee voorbereidende vergaderingen voor het opstellen 
van een lijst "gevaarlijk, hinderlijk en ongezond werk" die als bijlage aan het Bloso
statuut dient gepubliceerd te worden . Deze lijst werd inmiddels goedgekeurd door 
het BOC. 

+ De dienst VGV nam deel aan vergaderingen met de dienst AMINAL inzake het 
bacteriologisch onderzoek van het zwemwater. De VLAREM II-reglementering 
voorziet in een systematisch bacteriologisch zwemwateronderzoek. Alle daarvoor in 
aanmerking komende Bloso-watervlakken worden inmiddels regelmatig onderzocht 
door de Vlaamse Milieu Maatschappij. 

~ De dienst VGV nam deel aan een vergadering, georganiseerd door het departement 
Algemene Zaken van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het 
opstellen van een preventiecharter voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
(Vlaamse Openbare Instellingen en Diensten voor Afzonderlijk Beheer). 

+ Het diensthoofd veiligheid volgde in 1997 de cursus "opleiding veiligheidskunde II" 
en één van de adjuncten-VGV volgde de cursus "brandpreventie en -bestrijding". 

+ Veiligheidsbezoeken aan de 21 Bloso-centra. 

+ Veiligheidsbezoeken in functie van de brandbeveiliging. Deze bezoeken gebeuren 
parallel met de bezoeken met betrekking tot het jaaractieplan. Inmiddels werden twee 
centra aan een onderzoek in verband met de brandveiligheid onderworpen. 

+ De dienst VGV kreeg, na bespreking in het BOC, van de leidend ambtenaar de 
opdracht om eenjaaractieplan 1997 uit te werken met als onderwerp: de 
brandveiligheid. 
De werkgroep vergaderde 12 maal. Ze koos als definitief thema één bepaald aspect 
van de brandveiligheid , nml het "Opstellen van evacuatieplannen voor het 
hoofdbestuur en voor de Bloso-centra en het uitvoeren van de daaraan gekoppelde 
evacuatieoefeningen" 

+ De dienst VGV stelde een voorlopige "steekkaart" op, in te vullen voor elk ongeval 
met werkverlet, zowel in het hoofdbestuur als in de centra. Deze steekkaarten zijn 
verplicht volgens art. 835 quater van het ARAB. 
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VIII. INFORMATICA 

1. CONCEPT 

In juni 1994 werd gestart met de uitvoering van de informatica conceptnota. 
In 1997 werd verder gegaan met de uitvoering ervan. 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 ontwikkelingsteepassingen 

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. 

De situatie einde 1997 i.v.m. de realisatie van de conceptnota is als volgt: 

• 80% van de behoefte aan persoonlijke PC's en printers is gerealiseerd. 

• 80% van de behoefte aan servers is gerealiseerd. 

• 100% van de behoefte aan netwerkverbindingen in de buitendiensten, 
40% van de behoefte aan netwerkverbindingen in het hoofdbestuur 
100% van de behoefte aan netwerkverbindingen tussen het hoofdbestuur en de 
buitendiensten en de buitendiensten onderling is gerealiseerd. 

• 95% van de PC's hebben dezelfde homogene omgeving nl. MS Windows voor 
Workgroups en MS Office Pro. 

• 50% van de servers zijn uitgerust met MS Windows NT en 50% met UNIX. 

• 25% van de behoefte aan maatsoftware is gerealiseerd. 

• 40% van de behoefte aan opleidingen is gerealiseerd. 

50 



2. HARDWARE 
+ Een verdere uitbreiding van !;let aantal PC's en printers voor het hoofdbestuur en de 

buitendiensten: 

•' . Aank.oop PC!s,en~prlnt~rs gedurende.1997'·"': •;7 
. . ·.·· • . . , .• . r· · .• · •. .. . . 

Type Aantal 
11 

. .. '·'. 

PC - Digital Venturis 
~-------------------------------------- 1---------------
PC - Dell Optiplex · 9 
~-------------------------------------- 1--------------Printer- Brather HL-660 - HL-760 19 
~--------------------------------------Portable- Toshiba 100 CS 

1---------------
1 

+ De aankoop van een tweede centrale server voor het hoofdbestuur van het type 
Compaq Proliant 5500. 

+ De configuratie en inwerkingstelling van een Wide Area Netwerk op basis van ISDN 
reuters. 

3. SOFTWARE 

+ Het centrale E-Mail en Workgroupmanagement systeem werd in werking gesteld. Dit 
systeem zorgt er voor dat er E-Mail kan verzonden worden tussen alle informatica 
gebruikers in het hoofdbestuur en de buitendiensten. 

+ Aankoop en installatie van een anti-virus software. 

+ Migratie van het boekhoudsysteem Renaissance c/s van versie 3.0 naar versie 3.1D. 

+ Aanpassing en ondersteuning van de 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-alone toepassing geschreven en MS Visual Basic. 

+ Aanpassing en ondersteuning van de 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. 
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4. INFORMATICA OPL,EIDINGEN 

Gedurende 1997 werden de volgende opleidingen in de informatica georganiseerd: 

·.·- " 
- hiformatiéá Opleîdingen in,-1997 ·' 

... , 
... ·- ... ' ' .' ; -:'• 

Opleiding Aantal personen 

Inleiding informatica 8 
r.-----------------MS Word initiatie r---------------------12 
r.----------------- ----------------------MS Excel initiatie 10 
~----------------- ----------------------MS Access initiatie 11 
~-----------------MS Access r---------------------16 
~----------------- ----------------------MS Access gevorderden 7 
------------------ ----------------------
Totaal: 64 
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IX. SUBSIDIERINGSBELEID 

1. ALGEMEEN OVERZICHT 

' ' '.:: 
_._,.: .. ;REELE •· AANGEPASTE SECTIE,! +Jn : . %VAN TOTALE 

·uttGÀ vi:N.· .. 'l3E'GROTING · · REÊ:i:e ûrr;_ ·(· · sUssibt.EFUNG 
' . 

• ' •. : ~~= . .. . .. ; , , .. , .... ·- .. . ·•··., ', :1996- . ... _:~· i: : '1997:·· __ < -·. ~AVEN-: 19_9_7-. .- -._.-:. -· 1996_:~. _,· _-.- ... . - ·:_· 1997 

SECTOR SUBSIDIERING 
TOTALEN 526.700.000 576.500.000 576.499.551 100% 100% 
Werkingssubsidies Federaties 
Art. 31.41 en 31.11 321.700.000 351 .000.000 351.000.000 61 ,08% 60,88% 
Bonden voor Vormingswerk 
Art. 31.42 10.500.000 10.500.000 10.500.000 2% 1,82% 
Private Sportkampen 
Art. 31.43 (Federaties) 17.000.000 17.000.000 17.000.000 3,22% 2,94% 
Propagandasubsidies Clubs 
Art. 31.44 10.000.000 1 0.000.000 9.999.551 1,89% 1,73% 
Propagandasubsidies Topsport 
Art. 31.45 (Federaties) 58.000.000 58.000.000 58.000.000 11 ,00% 1 0,06% 
BOIC 
Art. 31.46 20.000.000 5.000.000 5.000.000 3,79% 0,87% 
VL. Wieierschool 
Art. 31.14 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0,56% 0,55% 
Sportmateriaal (Clubs) 
Art. 31.15 2.500.000 0 0 0,47% 0% 
Vlaamse Sportfederatie 
Art. 31.16 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0,37% 0,34% 
Subsidies aan Gemeentelijke en 
Provinciale Sportdiensten + 82.000.000 120.000.000 120.000.000 15,56% 20,81% 
Sportdienst van de V.G.C. 
Art.41.11 

Op te merken valt dat in 1997 het krediet op artikel31.41, Sectie Ill (subsidies 
sportfederaties) met 29.300.000 fr.en op artikel41.11, Sectie I (subsidies gemeentelijke 
sportdiensten) met 38.000.000 fr.werd verhoogd t.o.v. 1996. 

In 1997 (niet- Olympisch jaar) werd het krediet op artikel31.46, Sectie III met 
15.000.000 fr. verminderd t.o.v. het krediet in 1996 (Olympisch jaar). 

Op artikel31.15, Sectie I werden in 1997 geen kredieten meer voorzien. Het betrof in 
1996 nog een bedrag van 2.500.000 fr. voor de subsidiëring van sportmateriaaL 

In 1997 werden t.o.v. 1996 voor 49.800.000 fr.meer subsidies toegekend. 
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2. WERKINGSSUBSIDIES 1997 AAN DE ERKENDE LANDELIJK 
GEORGANISEERDE SPORTVERENIGINGEN 

SECTIE I art. 31 .11 
SECTIE lil art. 31.41 

1. Wettelijke Basis 

+ Decreet yan 2 maart 1977: erkenning en subsidiëring van landelijk 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 4juli 1978 betreffende de verzekeringspolissen (BS 28 

juli1978). 
c} Koninklijk besluit van 24 juli 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. 

2. Subsidiëringsprincipe 

De totale subsidie voor elke erkende sportfederatie bestaat uit een basissubsidie 
(forfaitair), een personeelssubsidie (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 basissubsidie. In 
1997 bedroeg de basissubsidie 8.250.000 fr. of 2,35% van het totaal aan 
werkingssubsidies; 

In 1997 werden er 90 sportfederaties erkend, dus één sportfederatie meer t.o.v. 1996, 
met name de Vlaamse Gewichtheffers en Powerliftersfederatie. 

54 



Het totaal aantal verzekerde sportbeoefenaars in 1997 bedraagt 1.015.127. 

cat. _·· ; .. :, ... 
~-- ):fed. ~ .. , .. -·::--_clubs : '\,, . 

verZekerde sportbeo~fë~a~rs . .. 

-· 

1996 1997 1996 1997 1996 1996 1997 1997 
; 

man vrouw man vrouw 

1 67 67 14.437 14.598 599.302 375.900 599.625 388.262 

2 14 16 480 497 13.988 6.734 14.981 7.519 

3 8 7 149 132 4.526 1.178 3.526 1.214 

Totaal 89 90 15.066 15.227 617.816 383.81 2 618.132 396.995 

1.001 .628 1.015.127 

Verschil +1 + 161 + 13.499 

·. 
T.a.v.1996 s-tellen we een stijging van het totaal aantal verzekerde sportbeoefenaars vast 
(+13.499). 

Voor wat de personeelssubsidje 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 7S%, en de anderen aan SO%. 

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. 

In 1997 werden 263 gesubsidieerde arbeidsplaatsen (1996:2S4) goedgekeurd door de 
Raad van Bestuur waarvoor 201.466.041 fr. personeelssubsidies werden toegekend. 

Deze personeelssubsidie vormt S7 ,4% van het totaal aan werkingssubsidies voor de 
federaties waar dit in 1996 S9,78% bedroeg. 

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

Omwille van het tekort aan krediet ingevolge de natuurlijke 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 1997 werd daarom de verzekeringspast aan 4S,36 % gesubsidieerd 
(1996: 30,4%). 
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Samenvattend betekent dit dat het totale subsidiebedrag van de federaties in 1997 
35l.OOO.OOQ fr. bedroeg. Dit betekent 60,88% van de totale subsidies aan derden 
(private sector en lokale/provinciale besturen) . 

I "'· •; · , -
., 

.: ' -, " , . · ' 

Basissubsidie 

Personeelssubsidie 

Subsidie 
werkingskosten 

Regularisaties 

Totaal: 

:--1996· · .· 
":'.• :, .-,. ~ 

8.150.000 

192.312.689 

130.97 4.924 

-9.737.613 

321.700.000 

8.250.000 

201.466.041 

149.370.018 

-8.086.059 

351.000.000 

%-1996 :·.· ... . , 

2,54 

59,78 

40,71 

-3,03 

100 

Voor de subsidie per sportfederatie wordt verwezen naar de tabel hierna: overzicht 
werkingssubsidies 1997 per federatie. 

3. Financiële Weerslag 

·. %1997 . . · 
' '· " . . · · 

2,35 

57,40 

42,55 

-2,30 

100 

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

Sectie I (art. 31.11) 
Sectie III (art. 31.41) 
Totaal 

102.100.000 fr. 
248.900.000 fr. 
351.000.000 fr. 

56 



OVERZICHT WERKINGSSUBSIDIE 1997 PERSPORTFEDERATIE 
. . ---· ,_ '··. ·, ... -, .. -\. 

VLAAMSE TURNLIGA 
KATHOLIEKE VLAAMSE TURNFEDERATIE 
FEDERATIE VOOR ALGEMENE EN SPORTIEVE GYMNASTIEK 
SPQRTIEVAK 
FEDERATIE DANS EN SPORT 
BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 
FEDERATIE VOOR REKREATIE EN OMNISPORT 
VLAAMSE ATLETIEKLIGA 
VLAAMSE ARBEIDERS WANDEL EN ATLETIEK FEDERATIE 
VLAAMS VERBOND VOOR ORIENTERINGSSPORTEN 
VLAAMSETRIATHLON-EN DUATLONLIGA 
VLAAMSE ZWEMLIGA 
VLAAMSE REDDINGSCENTRALE 
NEDERLANDSTALIG KANO VERBOND 
LANDELIJKE BOND VAN WATERSPORTVERENIGINGEN IN BELGIE 
LANDELIJKEFEDERATIE VOOR WA TERSKI 
NEDERLT.LIGA VOOR ONDERWATERONDERZOEK EN -SPORT 
AMATEURWATERSPORT BOND 
VLAAMSE VERENIGING VOORWATERSPORT 
VLAAMSE ROEILIGA 
LANDELIJKE WINDSURFINGFEDERATIE 
VLAAMSE HANDBALVERENIGING 
VLAAMSE VOLLEYBALBOND 
VLAAMSE SQUASH FEDERATIE 
VLAAMSE TENNISVERENIGING 
VLAAMSE BADMINTONLIGA vzw 
VLAAMSE TAFELTENNISLIGA 
VLAAMSE RUGBYBOND 
KON.BELG.LIEFHEBBERSVOETBALBOND-NEDERL. AFDELING 
ANTWERPSE VERENIGINGVAN VRIENDENCLUBS 
ARBEIDERSVOETBALBOND 
VLAAMSE BASEBALL EN SOFTEALL LIGA 
KON.BELGISCHE KORFBALBOND -VLAAMSE LIGA 
KRACHTBALFEDERATIE 
VLAAMSE LIGA PETANQUE SPORT 
VLAAMSE KATHOLIEKE SPORTFEDERATIE/OMNISPORT 
VLAAMSE ZAALVOETBALBOND VZW 
NATIONALE ONAFHANKELIJKE MINIVOETBALBOND 
VLAAMSE LIGA VOOR MINI-JEUGD-EN RECREATIEVOLLEY 
KONINKLIJK KATHOLIEK VLAAMS SPORTVERBOND 
KON.VLAAMSE KATHOLIEKE TAFELTENNISFEDERATIE 
VLAAMSE KATHOLIEKE SPORTFEDERATIE- VOLLEY 
VLAAMSE JUDOFEDERATIE 
VLAAMSE KARATE FEDERATIE 
BELGISCHE JU -JITSUFEDERATIE - VLAAMSE VLEUGEL 

8.543.722 
7.184.485 
5.283.940 
5.837.050 
4.917.118 
8.684.934 
5.797.126 
8.721.396 

117.547 
1.658.923 
2.063.069 
5.286.194 
6.160.436 
3.121.581 
4.392.200 
3.945.439 
3.045.790 
1.617.548 
8.444.880 
1.869.009 
4.587.791 
6.444.211 

11.055.761 
3.946.976 

10.872.258 
3.857.342 
4.310.205 
2.939.446 
2.088.409 
4.069.443 
1.211.306 
2.590.198 
4.790.593 
2.781.035 
2.524.146 
5.929.403 
3.434.215 
4.195.237 
3.667.297 
7.821.438 
2.253.045 
3.976.892 
8.040.885 
6.758.160 
1.884.467 
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VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW 
BOND DER VLAAMSE SCHERMKRINGENVAN BELGIE 
VLAAMSE VECHTSPORT ASSOCIATIE 
VLAAMSE GEWICHTHEFFERS EN POWERLIFTERSFEDERATIE 
FEDERATIE VOOR FITNESS EN AEROBIC 
LIGAVAN VLAAMSE ZWEEFVLIEGCLUBS 
BELGISCHE ALPEN CLUB NEDERLANDSTALIGE VLEUGEL 
VLAAMSE ROLLER BOND 
VLAAMSE SKIVERENIGING 
BELGISCHE POLITIE SPORTBOND NEDERLANDST. VLEUGEL 
GEZINSSPORTFEDERATIE B.G.J.G. 
VERBOND VAN VLAAMSE SPELEOLOGEN 
VLAAMSEKUNSTSCHAATSEN BOND 
VLAAMSE BERGSPORTFEDERATIE 
VLAAMS VERBOND VAN PARACLUBS vzw. 
SPQRVAL 
DANSLIG~-SPORTFEDERATIE 

VOLKSSPÓRTCONFEDERATIE 
VLAAMSE SCHUTIERSKONFEDERATIE 
HANDBOOGLIGA VZW. 
LANDELIJKE UNIE DER KRUISBOOGSCHUTTERS 
VLAAMSE BOOGSPORTFEDERATIE LIGGENDE WIP 
LANDELIJKE RIJVERENIGINGEN 
BOND VAN MANEGERIJSCHOLEN 
LANDELIJKE ZEIL WAGENFEDERATIE 
VLAAMSE WANDELFEDERATIE 
VLAAMSE WIELRIJDERSBOND 
ATB SPORT EN OPENLUCHTLEVEN 
FEDERATIE VLAAMSE KAMPEERDERS 
VLAAMSE LIGAVAN BEDRUPSSPORTBONDEN 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 
VLAAMSHANDBOOGSCHUTTERSVERBOND 
VLAAMSE LIGA GEHANDICAPTENSPORT 
P.S.Y.L.O.S. 
S.L.O.B.O. 
N.F.S.O.G. 
NAS.SO. - MI. V A. 
VLAAMSE FEDERATIE VOOR GEHANDICAPTENSPORT 

TOTAAL: 90 SPORTFEDERATIES 

2.365.748 
1.951.361 
4.687.206 . 

389.975 
5.457.535 
1.829.682 
2.778.99.3 
2.372.189 
1.314.096 
1.398.583 
7.470.571 
1.026.598 

497.301 
4.227.144 
4.476.745 
7.450.306 
4.030.335 
3.379.925 
3.059.056 
1.532.728 

663.390 
2.121.514 
8.619.556 
1.178.154 
1.432.227 
3.887.942 
3.445.805 
4.624.079 
4.289.132 
6.068.876 

499.715 
6.107.879 
4 .233.306 
2.588.454 
3.931.646 
4.111.878 
2.343.642 
4.988.838 

154.644 
3.544.728 
2.840.641 

305.568 
1.375.912 

435.990 
2.787.860 

351.000.000 
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3. WERKINGSSUBSIDIES 1997 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 
georganiseerde, provinciaal georganiseerde, samen met of door Bloso opgerichte 
Bonden voor Vormings-werk en de ideologischesportoverleg-en organisatie
structuren, 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. 

Zoals bepaald in artikelS,§ 1, 4°, van het Besluit van de Vlaamse regering van 20/7/94 
in uitvoering van het Decreet 'van 1 december 1993 betreffende de erkenning en 
subsidiëring van de Stichting Vlaamse Schoolsport werd een protocol afgesloten tussen 
hetBlosoenerzijds 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 1997 werden volgende Bonden voor Vormingswerk erkend en gesubsidieerd : 

+ Landelijk georganiseerde Bonden voor Vormingswerk 
* Instituut voor Sportbeheer vzw 
* vzw Sportmuseum Vlaanderen 
* Publicatiefonds voo~ Lichamelijke Opvoeding vzw 

+ Provinciaal georganiseerde Bonden voor Vormingswerk : 

* De provinciale georganiseerde Bonden voor Vormingswerk kwamen niet meer in 
aanmerking voor erkenning en subsidiëring als Bonden voor Vormingswerk, 
vermits zij sinds 1 januari 1996 onder het decreet van 5 april1995 houdende de 
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erkenning en subsidiëring van de gemeentelijke sportdiensten, de provinciale 
sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, vallen. 

+ Samen met of door het Bloso opgerichte Bonden voor Vormingswerk 
* Clearing-House vzw 
* Stichting Vlaamse Schoolsport I.O.N. 

+ Ideologischesportoverleg-en organisatiestructuren 
* Socialistische Centrale voor Sportbeleid vzw 
* Christelijk Overlegcentrum voor de Sport vzw 
* Liberaal Overlegcentrum voor de Sport vzw 
* VU-sportkommissie vzw 
* Nationalistische Sportraad vzw 

3. Financiële weerslag 

Het totale subsidiebedrag bedroeg in 1997 10,5 miljoen, uitgesplitst als volgt : 
Vormingswerk 3 miljoen en Schoolsport 7,5 miljoen. 

Dit subsidiebedrag bedraagt 1,82% van de totale subsidies aan derden (private sector en 
lokale/provinciale besturen). 

~$19$7 AAN Dl: IIOND&N VOOR·VO~~ 

Subsidie 1996 Subsidie 1997 
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. Clearing-House vzw 600.000 600.000 
5. Stichting Vlaamse Schoolsport I.O.N. 7.500.000 7.500.000 
6. Socialistische Centrale voor Sportbeleid vzw 218.912 152.088 
7. Christelijk Overlegcentrum voor de Sport vzw 218.912 152.088 
8. Liberaal Overlegcentrum voor de Sport vzw 118.912 152.088 
9. VU-sportkommissie vzw 43.254 43.736 
10.Nationalistische Sportraad vzw 0 100.000 
11. Rest 10 0 

Totaal 10.500.000 10.500.000 

Voor de ideologischesportoverleg-en organisatiestructuren samen werd een bedrag 
voorzien van 600.000 fr. 

-,- . 

Aan de Socialistische Centrale voor Sportbeleid vzw, de vzw Christelijk 
Overlegcentrum voor de Sport, de vzw Liberaal Overlegcentrum voor de Sport en de 
vzw Nationalistische Sportraad vzw- die in 1997 voor de eerste keer een aanvraag voor 
erkenning en subsidiëring indiende- werd een forfaitaire basissubsidie van 100.000 fr. 
toegekend voor hun beleidsvoorbereidende werking. 

Aan de VU-sportkommissie werd een forfaitaire basissubsidie van 85.000 fr.toegekend 
omdat de VU -sportkommissie slechts voor dit bedrag een begroting had ingediend. 
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De rest van 115.000 fr.werd gelijk verdeeld tussen de Socialistische Centrale voor 
Sportbeleid vzw, het Christelijk Overlegcentrum voor de Sport vzw en het Liberaal 
Overlegcentrum voor de Sport vzw en dit voor hun overkoepelende 
beleidsorganisatorische activiteiten. 

Omdat de VU-sportkommissie voor het werkjaar 1995 onvoldoende 
verantwoordingsstukken had ingediend werd op de haar toegekende subsidie 1997 
(85.000 fr.) een regularisatie in min toegepast van 41.264 fr.waardoor er slechts 43.736 
fr. effectief werd uitbetaald. 

Het vrijgekomen bedrag van 41.264 fr.werd gelijk verdeeld tussen de Socialistische 
Centrale voor Sportbeleid vzw, het Christelijk Overlegcentrum voor de Sport vzw en het 
Liberaal Overlegcentrum voor de Sport vzw, die dus voor het werkjaar 1997 elk 
152.088 fr.hebben ontvangen. 

4. SUBSIDIES 1997 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 1997 van private sportkampen, goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur op 18 december 1996. 

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 
sportkampen en deelnemers, minimumleeftijd, Vlaamse deelnemers, aangepaste 
sportinfrastructuur en het nodige sportmateriaal, veilige en hygiënische 
verblijfsaccommodaties. 

In 1997 werden 1.122 kampen aangevraagd, waarvan er uiteindelijk 673 zijn 
doorgegaan. 
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In deze kampen waren 1.636 lesgevers aanwezig, waarvan 114 niet-gekwalificeerde 
lesgevers. 

Het totaal aantal deelnemers bedroeg 14.499, waarvan er 14.408 werden aanvaard voor 
subsidiëring. 

3. Financiële weerslag 

De totale subsidie in 1997 bedroeg 17.000.000 fr. Dit betekent 2,94% van de totale 
subsidies aan derden (private sector en lokale/provinciale besturen) 

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

V oor de subsidie per sportfederatie wordt verwezen naar de tabel hierna: overzicht 
subsidies 1997 private sportkampen per organisator. 

OVERZICHT:SUBSIDIES _1997' --·· ,· ·,' . '; :~,- : ·: SUBSIOU~ 1997 . 
·' ·-

PRiVATE SPORTKAMPEN ·PER ORGANISATOR · . ,-.::_:· .· 
··; 

' .- . .- .. :·' :.·. · 

VLAAMSE TURNLIGA 209.630 

KATHOLIEKE VLAAMSE TURNFEDERATIE 150.297 

SPOATlEVAK 2.770.872 

FEDERATIE DANS EN SPORT 737.898 

BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 4.508.175 

FEDERATIE VOOR REGREA TIE EN OMNISPORT 1.699.688 

LANDELIJKE WINDSURFING FEDERATIE 71.875 

V.K.S.-OMNISPORT 1.135.706 

GEZINSSPORTFEDERA TIE 1.572.447 

SPOAVAL 3.470.494 

BOND VAN MANEGERIJSCHOLEN 504.659 

P.S.YLO.S. 30.677 

NASSO-MI.VA 115.807 

VLAAMSE FEDERATIE VOOR GEHANDICAPTENSPORT 21.775 

TOTAAL: 14 ORGANISATOREN 17.000.000 
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5. PROPAGANDASUBSIDIES 1997 VOOR CLUBMANIFESTATIES 

SECTIE 111 art. 31.44 

1. Wettelijke basis 

+ K.B. van 28 april1965 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 1997 werd oorspronkelijk als beschikbaar krediet voorzien: 5.000.000 fr. 

Dit krediet werd echter opgetrokken met de rest van de 
" Dag van de Sportclub " (Raad van Bestuur van 18/2/1998): 1.212.613 fr. 

Totaal beschikbaar krediet 1997: 6.212.613 fr. 

Voor de organisatie van of de deelname aan 98 clubmanifestaties werden subsidies 
aangevraagd. Voor 68 van deze clubmanifestaties werd er aan betrokken clubs een 
subsidie toegekend voor een totaal subsidiebedrag van 6.212.164 fr. 
De rest bedraagt 449 fr. 
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6. PROPAGANDASUBSIDIES 1997 VOOR CLUBMANIFESTATIES 
IN HET KADER VAN DE DAG VAN DE SPORTCLUB 

SECTIE 111 art. 31.44 

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 de Sport dienen 
(B.S. 4/611965). 

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

2. Subsidiëringsprincipe 

Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 29/9/95 (notulen 47, punt 11, document 
298) 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". 

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

3. Financiële weerslag 

In 1997 was 5.000.000 fr. voorzien. 

Er werd aan 525 van de 1372 clubs, die deelnamen aan de Dag van de Sportclub op 2, 3 
en 4 mei 1997, een subsidie toegekend voor een totaal subsidiebedrag van 3.787.387 fr. 

De rest van 1.212.613 fr. werd overgeheveld naar de clubmanifestaties. 

Dit betekent voor de totale Propagandasubsidies 1997 voor Clubmanifestaties 
(clubmanifestaties +Dag van de Sportclub) 1,73% van de totale subsidies aan derden 
(private sector en lokale/provinciale besturen). 
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7. PROPAGANDASUBSIDIES 1997 VOOR TOPSPORT 

SECTIE 111 art 31.45 

1. Wettelijke basis 

+ Koninklijk Besluit van 28 april1965 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 

Op 19 maart 1997 keurde de Raad van Bestuur de krachtlijnen van het Blosa
Topsportbeleid 1997-2000 goed. 

De basisfilosofie van het Blosa-Topsportbeleid 1994-1996 blijft behouden. De beperkte 
middelen (58 miljoen} voor topsport worden besteed aan een beperkt aantal sporttakken. 
Binnen de geselecteerde sporttakken komen enkel de elite (wereldniveau en Europees 
niveau) en de beloftevolle jon2eren ( wereldniveau en Europees niveau) in aanmerking. 
De subtop komt niet in aanmerking voor deze subsidies; deze dient door de federatie 
zelf, via de normale werkingskredieten, gedragen te worden. 
De coördinatie met het BOIC op het vlak van de te besteden financiële middelen blijft 
behouden. 
De sporttakken worden vastgelegd voor een periode van4jruu: ( 1997-2000 }. Er komen 
in die periode geen nieuwe sporttakken bij. Halfweg de periode (december '98) zal een 
evaluatie gebeuren waarbij op dat ogenblik een stijging of daling van een bepaalde 
sporttak van de ene categorie naar de andere mogelijk wordt. 

Voor de periode 1997-2000 worden 20 sporttakken weerhouden, ingedeeld in 4 
categorieën. 

Categorie I 
Categorie II 
Categorie III 
Categorie IV 

: 4 sporttakken 
: 5 sporttakken 
: 4 sporttakken 
: 7 sporttakken 

Categorie I ; maximurn 7 miljoen per sporttak. 
Het betreft volgende sporttakken {4) : atletiek, judo, tennis, zwemmen. 
Het betreft hier 4 sportfederaties : Vlaamse Atletiekliga, Vlaamse Judofederatie, 
Vlaamse Tennisvereniging, Vlaamse Zwernliga. 

Categorie 1I: maximurn 4 miljoen per sporttak. 
Het betreft volgende sporttakken (5) : gymnastiek, volleybal, handbal, roeien, zeilen. 
Het betreft hier 9 sportfederaties : Academie der Vlaamse Turnbonden (Vlaamse 
Tumliga, Katholieke Vlaamse Tumfederatie, Federatie voor Algemene en Sportieve 
Gymnastiek en Bond voor Lichamelijke Opvoeding), Vlaamse Volleybalbond, Vlaamse 
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Handbalvereniging, Vlaamse Roeiliga, Vlaamse Vereniging voor Watersport en de 
Landelijke Bond van Watersportverenigingen in België . . 
Categorie III : maximum 1,5 miljoen per sporttak. 
Het betreft volgende sporttakken (4) : waterski, karate, kajak, windsurfen. 
Het betreft hier 4 sportfederaties: Landelijke Federatie voor Waterski, Vlaamse Karate 
Federatie, Nederlandstalig Kanoverbond, Landelijke Windsurfing Federatie. 

Categorie IV: maximum 0,75 miljoen per sporttal<. 
Het betreft volgende sporttakken (7): tafeltennis, badminton, schermen, rolschaatsen, 
schieten (handboogschieten en geweer/pistool), triatlon, squash. 
Het betreft hier 8 sportfederaties: Vlaamse Tafeltennisliga, Vlaamse Badmintonliga, 
Bond der Vlaamse Schermkringen van België, Vlaamse Rollerbond, Handboogliga, 
Vlaamse Schutterskonfederatie, Vlaamse Triatlonliga- en Duatlonliga, Vlaamse 
Squashfederatie. 

De topsport van gehandicapten (Vlaamse Liga Gehandicaptensport) wordt als een aparte 
categorie behouden met een maximumsubsidie van 2.500.000 fr. 

De selectie van de weerhouden sporttakken en het indelen in categorie I, 11, III of IV is 
gebeurd op basis van de volgende criteria: 

Sportprestaties op internationaal vlak. 
Dit kan betekenen een medaille op Olympische Spelen, Wereldspelen, 
WKenEK. 
Dit kan betekenen, behoren tot de 8 besten in de wereld (finale in 
bepaalde sporten) of 16 besten in de wereld (in andere sporttakken). 
Dit kan ook betekenen, behoren tot de 24 besten in de wereld (ranking 
of deelname aan kwalificatietomooien voor ploegsporten). 

Uitstraling van de sport in binnen- en buitenland. 
Uitstraling in het binnenland betekent bekendheid, populariteit bij het 
grote publiek van de sporttak én de topsporters, evenals het breed 
beoefenen van de sporttak. 
In het buitenland betekent dit het wereldwijd beoefenen van de sport 
(continenten, aantal landen) . 

De topsportstructuur, de begeleiding (sporttechnische, medische en para
medische omkadering) en het beleidsplan voor topsport van de 
betrokken sportfederatie i.v.m. de elites en/of beloftevolle jongeren. 

De 3 criteria zijn cumulatief en dienen in meerdere of mindere mate vervuld te zijn. 
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Topsportsubsidies 1997 

CATEGORIE I 
1. ATLETIEK 
2. JUDO 
3. TENNIS 
4. ZWEMMEN 

TOTAAL 

CATEGORIE 11 
5. GYMNASTIEK 
6. HANDBAL 
7. ROEIEN 
8. VOLLEYBAL 
9. ZEILEN-VVW 
10.ZEILEN-LBWB 

TOTAAL 

CATEGORIE 111 
11.KAJAK 
12.KARATE 
13.WATERSKI 
14.WINDSURFEN 

TOTAAL 

CATEGORIE IV 
15.BADMINTON 
16.ROLSCHAA TSEN 
17.SCHERMEN 
18.SCHIETEN 
19.SQUASH 
20.TAFELTENNIS 
21 .TRIATLON 

TOTAAL 

APARTE CATEGORIE 
22.GEHANDICAPTENSPORT 

RESERVE 

ALGEMEEN TOTAAL 

Voorzien····. 
krediet 

7.000.000 
7.000.000 
7.000.000 
7.000.000 

28.000.000 

3.560.000 
2.000.000 
3.135.000 
3.000.000 

925.000 
2.075.000 

14.695.000 

1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 

6.000.000 

750.000 
750.000 
750.000 
750.000 
750.000 
750.000 
615.000 

5.115.000 

2.500.000 

1.690.000 

58.000.000 

Uitbetaalde 
subsidies 97 
Oncl. extra 
subsidies) 

7.007.411 
7.000.000 
7.023.748 
6.959.050 

27.990.209 

4.060.000 
2.073.000 
3.189.157 
2.953.620 

920.517 
2.073.548 

15.269.842 

1.544.191 
1.720.646 
1.700.000 
1.629.879 

6.594.716 

750.000 
750.000 
731.245 
750.000 
750.000 

1.203.972 
715.343 

5.650.560 

2.494.673 

58.000.000 

Dit subsidiebedrag van 58.000.000 fr.bedraagt 10,06% van de totale subsidies aan 
derden (private sector en lokale/provinciale besturen). 
Op te merken valt dat na de afrekening 1996, er nog een rest van 3.890.343 fr. 
overbleef, met name: reserve '97 1.690.000 fr. +regularisaties '96 2.214.881 fr. 
Deze rest werd door de Raad van Bestuur op 17/12/97 onder de vorm van een extra 
subsidie verdeeld onder die sportfederaties die op een gemotiveerde wijze blijk gaven 
van bijkomende subsidienoden voor het werkjaar 1997 met name : Vlaamse 
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Atletiekliga, Vlaamse Tennisvereniging, Academie der Vlaamse Tumbonden, Vlaamse 
Handbalvereniging, Vlaamse Roeiliga, Vlaamse Volleybalbond, Nederlandstalig 
Kanoverbond, Vlaamse Karate Federatie, Landelijke Federatie voor Waterski, 
Landelijke Windsurfing Federatie, Vlaamse Tafeltennisliga en Vlaamse Triatlon- en 
Duatlonlig a. 

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 werden in 1997 18 voltijdse formatieplaatsen door 19 Vlaamse 
Topsporters- en niet van de minste -ingevuld. 
In vergelijking met 1996 betekent dit 3 bijkomende voltijdse formatieplaatsen, 
(vanaf 1111/1997) ingevuld als volgt: 

-van halftijds naar voltijds: Mieke Suys 
Tom Symoens 

+Nathan Kahan 
+Gino De Keersmaeker 

De betrokken topsporters verwerven alzo een volwaardig inkomen. Het betreft: 

Olympische topsporters 

Ulla Werbrouck Judo 1/5/1997 tot 31112/2000 (contractverlenging) 

Patriek Stevens Atletiek 11511997 tot 31112/2000 (contractverlenging) 

Erik Wymeersch Atletiek 1/5/1997 tot 31/12/2000 (contractverlenging) 

N athan Kahan Atletiek 1/11/1997 tot 31112/2000 (eerste contract) 

LucGairis Roeien 1/5/1997 tot 31112/2000 (contractverlenging) 

Cindy Bouque Luchtgeweer 1/5/1997 tot 31/12/2000 (contractverlenging) 
(112 tijds) 

Delphine Vandevenne Kajak 115/1997 tot 31/12/2000 (contractverlenging) 
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Christhophe Impens Atletiek 1/5/1997 tot 31 /12/2000 (contractverlenging) 
(112 tijds) 

Jurgen Van Eetvelt Gymnastiek 1/5/1997 tot 31/1211998 (contractverlenging) 

Tom Syrnoens Roeien 1/11/1997 tot 31112/2000 (contractverlenging) 

Inge Clement Judo 115/1997 tot 31/12/1998 (contractverlenging) 

Mieke Suys Triatlon 1/11/1997 tot 31112/2000 (contractverlenging) 

Karin Donekers Military 1/5/1997 tot 31/12/1997 (contractverlenging) 

Steve Bal Atletiek tot 31/12/1997 (eerste contract) 

De Keersmaeker Gino Atletiek 1/12/1997 tot 31/12/2000 (eerste contract) 
(Gehandicapten) 

Niet Olympische topsporters 

Peter Brepoels Waterski tot 31/12/1997 (eerste contract) 
(Gehandicapten) 

Ingeborg Marx Powerliftten tot 31112/1997 (eerste contract) 

Pascal Peeters Karate tot 31/12/1997 (eerste contract) 

Frank Fiers Rolschaatsen tot 31/12/1997 (eerste contract) 

Al deze topsporters kregen een contract van bepaalde duur: voor de olympische sporten 
tot einde 2000 (evaluatie in 1998), 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. 
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8. SUBSIDIES 1997 AAN HET BOIC 

SECTIE 111 art. 31.46 (in 1996: art. 31.12) 

1. Wettelijke basis 

Voor 1997 werd nominatief 5 miljoen ingeschreven op artikel31.46, Sectie lil voor de 
voorbereiding en deelname van Vlaamse Topsporters aan de Olympische Spelen, de 
Paralympics, de Universiades en de Wereldspelen. 

2. Subsidiëringsprincipe 

Deze subsidie wordt toegekend aan het BOIC voor de voorbereiding van Vlaamse 
Topsporters aan de Olympische Zomer- en Winterspelen, de Paralympics en voor de 
deelname aan de Wereldspelen en de Universiades. 

3. Financiële weerslag 

Voorbereiding: 
Deelname: 
Totaal: 

1.500.000 fr. 
3.500.000 fr. 
5.000.000 fr. 

Dit is 0,87 % van de totale subsidies aan derden {private sector en lokale/provinciale 
besturen). 

9. SUBSIDIES 1997 AAN DE VLAAMSE WIELERSCHOOL VZW 

SECTIE 111 art. 31.14 

De Vlaamse Wieierschool vzw werd opgericht op 1 januari 1985 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 5-5) door de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Sparta. 
Op 7 oktober 1993 trad de FROS toe tot de Vlaamse Wielerschool, een situatie die op 7 
december 1994 na een proefperiode van één jaar werd geofficialiseerd. Fros kreeg 2 
leden in de Algemene Vergadering en 1 lid 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. 
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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. 

2. Subsidies 
In 1997 ontving de Vlaamse Wielerschool3 miljoen aan subsidies. 
Dit is 0,55% van de totale subsidies aan derden (private sector en lokale/provinciale 
besturen) 

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 april1995 
houdende de vaststelling van de voorwaarden inzake de opleiding voor de wielersport 
en door het Besluit van de Vlaamse regering van 26 april l995 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 april 1995 
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 1997 werden 2 organisaties erkend voor opleiding vanjongeren tot de wielersport, 
met name: 

- de Vlaamse Wieierschool vzw 
- de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (voor activiteiten georganiseerd via 

aangesloten wielerclubs in het Nederlandse taalgebied) 

In 1997 volgden 363 aspiranten de theoretische en praktische opleiding waarvan 258 bij 
de Vlaamse Wieierschool en 105 bij de K.B.W.B. 

De opgedane kennis en ervaring kon in de praktijk omgezet worden tijdens 46 
wieierproeven waarvan er 26 werden georganiseerd door de Vlaamse Wieierschool en 
20 door de K.B.W.B. 

* de algemene werking 

Hierbij onderscheidt de Vlaamse Wielerschool3 afdelingen, met name de afdeling 
West- en Oost-Vlaanderen met hetBlososportcentrum St. Jan-in-Eremo als centrum, de 
afdeling Antwerpen met het Bloso sportcentrum Herentais als centrum en sedert 1995 
de afdeling Brabant. 
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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, ... 

10. SUBSIDIES AAN CLUBS VOOR AANKOOP SPORTMATERIAAL 

In 1997 werden er op het artikel31.15, Sectie I geen kredieten meer voorzien voor de 
subsidiëring van aankoop sportmateriaaL 

11. WERKINGSSUBSIDIES 1997 AAN DE VLAAMSE SPORTM 
FEDERATIE 

SECTIE I art. 31.16 

1. Wettelijke basis 

Voor 1997 werd nominatief 2.000.000 fr.ingeschreven op artikel31.16, Sectie I. 

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 1997. Dit betekent 
0,34 % van de totale subsidies aan derden (private sector en lokale/provinciale 
besturen). 

12. SUBSIDIES ERKENDE SPORTDIENSTEN 

SECTIE I art. 41.11 

1. Wettelijke basis 

+ Decreet van 5 april 1995 houdende erkenning en subsidiëring van de gemeentelijke 
sportdiensten, de provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. 

+ Besluit van de Vlaamse regering van 19 november 1996 tot uitvoering van het 
decreet van 5 aprill995 houdende erkenning en subsidiëring van de gemeentelijke 
sportdiensten, de provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. 
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2. Subsidiëringsprincipe 

Om voor erkenning in aanmerking te komen dient een sportdienst aan de volgende 
normen te voldoen: 

1. De organiserende overheid moet een gemeente, een provipcie of de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie zijn. 

2. De organiserende overheid moet het sportcentrum ter beschikking stellen voor 
sportactiviteiten van verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen, ongeacht hun 
ideologische en filosofische strekking. 

3. De organiserende overheid moet sportinfrastructuur ter beschikking stellen en moet 
hierover heteigendoms-of genctsrecht bezitten. 

4. Het bestuur van de sportaccommodaties dient te gebeuren door hetzij 
a) de organiserende overheid bijgestaan door de erkende sportraad 
b) een vzw waaraan het bestuur van de sportaccommodaties bij overeenkomst is 

toevertrouwd, en waarbij alle statutaire organen voor de ene helft bestaan uiC -
afgevaardigden van de organiserende overheid volgens het evenredig stelsel en voor 
de andere helft uit afgevaardigden aangeduid door de erkende sportraad. 

5. De organiserende overheid moet in het kader van de organisatie en het overleg 
beschikken over een afzonderlijke en autonome sportraad. 

6. De sportdienst moet de algemene sportbeoefening door de bevolking promoten. 
7. De organiserende overheid moet jaarlijks een werkingsverslag, een financieel verslag 

en een promotieplan indienen bij het Bloso. 
8. De sportdienst dient binnen de organiserende overheid te functioneren als 

afzonderlijke dienst met eigen personeel, eigen kredieten en voldoende 
administratieve ruimte. 

9. De sportinfrastructuur dient aan de volgende minimale normen te beantwoorden: 
1 o een overdekte sportaccommodatie van minimum 480m2 nuttige 

sportopperv lakte; 
zo vieropenluchtsportvelden, bruikbaar volgens de reglementen van de 

betreffende sportfederaties. 
Deze sportaccommodaties moeten minimaal de hiernavermelde oppervlakte bezitten, 
berekend op basis van de volgende erkenningsnormen: 

1° voor overdekte sportaccommodaties: 0,03m2 nuttige sportoppervlakte per 
inwoner; 

zo voor openluchtsportinfrastructuur: 0,75m2 sportoppervlakte per inwoner. 
10. Op de sportdienst dient een minimum aantal voltijdse formatieplaatsen door 

sportfunctionarissen ingevuld te worden, namelijk: 
cat.A: (>50.000 inw.) 2 
cat.B: (~20.000 inw. en ~50.000 inw.) 1 
cat.C: (<20.000 inw.) 1 

11. Het sportpromotiebudget moet minimaal even groot zijn als de subsidie die het 
Blosotijdens het vorige jaar heeft toegekend. 
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Om voor subsidiëring in aanmerking te komen dient een sportdienst aan de volgende 
normen te voldoen: 

1. Gemeenten van categorie A dienen tenminste 2 door houders van het diploma 
licentiaat in de lichamelijke opvoeding ingevulde voltijds~ formatieplaatsen te 
hebben. · 
Gemeenten van categorie B dienen tenminste 1 door een houder van het dip~oma 
licentiaat in de lichamelijke opvoeding ingevulde voltijdse formatiephiats te hebben. 
Gemeenten van categorie C dienen tenminste 1 door een houder van het diploma 
geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs in de lichamelijke opvoeding 
ingevulde voltijdse formatieplaats te hebben. 
Art.13 van het nieuwe decreet voorziet echter een overgangsbepaling, nml.: 
De sportfunctionarissen die op 1 januari 1996 gesubsidieerd worden op basis van het 
decreet van 7 december 1976 en de sportfunctionarissen die op die datum in dienst 
zijn van de sportdienst van de provincies en van de Vlaamse Gemeenschaps-. . 
commissi_e worden verder in aanmerking genomen voor de berekening van de 
subsidie volgens dit decreet, ook als zij in dienst treden bij een andere erkende 
sportdienst. Dit geldt eveneens voor de sportfunctionarissen die op 1 januari 1996 
gestart zijn met de cursus Sportfunctionaris van de Vlaamse Trainersschool en die 
nadien ook met succes beëindigen. 

2. De sportfunctionaris dient minimaal betaald te worden overeenkomstig het vereiste 
diploma. 

3. De sportfunctionaris dient houder te zijn van het brevet sportfunctionaris, afgeleverd 
door de Vlaamse Trainersschool, of van één van de volgende bekwaamheids
bewijzen: 
a) het licentiaatsdiploma van de interuniversitaire specialisatieopleiding in de Sport
en Bewegingswetenschappen richting sport- en recreatiemanagement; 
b) de diploma's van licentiaat in de lichamelijke opvoeding met postgraduaat in 
sportmanagement behaald vóór 31 december 1994, met name: 
-licentiaat in de sportagogiek, richting management van de Universiteit Gent; 
-adviseur in sport- en recreatiemanagement van de Katholieke Universiteit Leuven; 
-licentiaat in de vrijetijdsagogiek, richting recreatie, sport en toerisme van de Vrije 
uiversiteit Brussel. 

4. De sportfunctionarissen dienen minstens om de twee jaar een bijscholingscursus van 
minimum 6 uur te volgen, georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool of door een 
andere door het Bloso daartoe erkende instelling. 
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3. Financiële weerslag 

+ Voor het werkjaar 1997 werden 165 sportdiensten erkend, met name 159 
gemeentelijke sportdiensten, 5 provinciale sportdiensten en de sportdienst van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
Van de 159 gemeentelijke sportdiensten zijn er 14 erkend in categorie A, 63 in 
categorie B en 82 in categorie C. De provinciale sportdiensten en de sportdienst van 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden op basis van het decreet van 5 april 
1996 erkend in categorie A. 

+ Voor het werkjaar 1997 komen 145 van de 159 erkende gemeentelijke sportdiensten 
en de 5 erkende provinciale sportdiensten in aanmerking voor subsidie en dit voor 
221 (209 gemeentelijke en 12 provinciale) sportfunctionarissen. 
Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie kwamen in 1997 de sportfunctionarissen 
niet in aanmerking voor de berekening van subsidie omdat deze sportfunctionarissen 
tewerkgesteld werden in een Geco-project. 

+ De totale subsidie voor 1997 bedroeg 120.000.000 fr. 
Het subsidiebedrag van 120.000.000 fr.betekent 20,81% van de totale subsidies aan 
derden (private sector en lokale/provinciale besturen). 

+ Voor de subsidie per erkende sportdienst wordt verwezen naar de tabel hierna: 
Overzicht subsidies 1997 per erkende sportdienst 
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Overzièhtsubsidtes 1997've'-rèrkende snortdienst . · 
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;_, ·_::, -· .. ' ' : ·- .: ,. ,. ... - . SUBSlDIE''2Z .·'· 
,, 

'- .·, . · .. 

AALTER ' VEERMEER ERIC 493.762 
AARSCHOT HERMANS PAUL 1.125.014 

GEYSKENS HANS -
ALKEN GIESEN PASCAL 952.171 
ANTWERPEN DEBEN HENDRIK 4.055.545 

KEMPPERJAN -
VERBEECKJORN -
VAN GYSEL CAROLINE -

ANZEGEM DEPOORTERE MIEKE 272.854 
ARDOOIE V ANDEWIJNCKELE JORIS 212.252 
AS HOUBENERIC 159.119 
BEERNEM VANDEROSTIJNEPAUL 337.468 
BEER SE VAN GILS RONALD 419.924 
BEERSEL XXX -
BEGDNENDUK VISSENAEKENS ALEX 461.265 
BERINGEN SCHOOFSLUC 1.314.416 

KENENS GUY -
BEVEREN · ROELANDT ERIC 1.361.082 

TOREMANS BA VO -
BILZEN V ANDELAER WINAND 975.933 

MERCKEN RUDY -
BLANKENBERGE DOBBELAERE PA TRICK 329.373 
BOCHOLT . ·. SCHETZ RENE 650.639 
BONHEIDEN .· VAN DUCKE JOHAN 262.353 
BOOM · NAEGELS MARLEEN 767.153 
BORGLOON WEEGHMANS IVO 415.700 
BORNEM VLOGAERT MARC 816.622 
HORSBEEK BULENS ANNICK 105.351 
BRASSCHAAT lANSSEN ANNICK 1.798.107 

VAN LOOCK TOM -
BREDENE LAMSGUY 267.232 
BREE . JANSSENS IRENE 755.326 
BRUGGE OTTEVAERE NICOLE 1.080.830 

VERCRUYSSE GEERT -
DAMME XXX -
DE HAAN SOETAERT ELI 383.432 

DE PANNE XXX -
DEPINTE LENTACKER ROBERT 206.349 

DEERLUK LAMBRECHT JO 383.631 

DEINZE PARDONLEG 943.639 
VAN PRAET LUC -
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DENTERGEM XXX -
DESTELBERGEN VAN CROONENBURG MIEKE 115.508 
DIEPENBEEK 

. 
SPOORLUC 421.365 

DIEST VAN ROMP A Y CHRISTA 1.111.757 
DRUVERS CHRISTIANE -

DIKSMUlDE DHULSTER CAROLINE 420.340 
DILBEEK V ANERMEN BOUDEWUN 1.186.655 

VANDEN ROUTE MYRIAM -
DILSEN . ANDRIESJO 791.079 
EEKLO DE BOEVER HENDRIK 472.694 
ESSEN DECKERS LIEVEN 202.342 
EVERGEM STANDAERT RENE 730.825 

POPPEERIC -
GAYERE XXX -
GEEL BAETENPIET 1.728.721 

VANESFRANK -
GENK BOSMANS GUIDO 2.332.121 

VERCRUYCE WILLY -
BONGAERTS JAN -

GENT LAMONT DANIEL 3.527.977 
: MENEVE PIET -
BEERNAERTPASCALE -
D'HAENENS FRANCCIS -

GERAARDSBERGEN VAN RAMPELBERG JOHAN 531.867 
GINGELOM . MEIRENS FRANCIS 230.575 
GISTEL ' ' V ANSEVENANT MARC 331.295 
GRIMBERGEN . ' VAN COUWENBERGHE BERM. 1.741.527 

DOCUSHILDE -
HALEN .. 

XXX -
HALLE V ANDERCAMMEN FR. 380.046 
HAMME FERKET CHRIS 776.980 

DE BORGER PHILIP -
HARELBEKE MALISSE FRANK 583.681 

SCHIETGAT LUC -
HASSELT LAMBRECHTS JORIS 3.228.116 

. BOlTENLUC -
. MERCKEN LUC -

HEIST OP DEN BERG . KERKHOFS RIK 496.121 
HERENTALS - VERWERFT WIM 1.204.451 

VAN DEN BOSCH DIRK -
HERENTHOUT XXX -
HERKOESTAD GEMIS ROLAND 381.094 
HEUSDEN-ZOLDER SCHAEKEN GERARD 1.134.917 
HOESELT LEENDERS PATRICK 165.402 
HOOGSTRATEN VOETRIE 579.805 
HOUTHALEN-HELCHT. V ANRDKEL ERIK 1.593.302 
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V ANHERCK JOS -
IEPER · . DECROIX IVAN 1.413.756 

BUSEYNE THIERRY -
IN GELMUNSTER V ANDESOMPELE CHRIS 222.838 
IZEGEM ALLEW AERT DANIEL 1.288.621 

DEBLAUWE BART -
JABBEKE · JONCKHEERE GINO 444.459 
KALMTHOUT V ANTHILLO GINO 591.927 
KAMPENHOUT RUTGEERSCAROLINA 259.294 
KAPELLEN MARIEN WILFRIED 729.714 

VAN AGTMAEL WILLY -
KASTERLEE BROOS FRANCINE 585.159 
KEERBERGEN UYTTERHOEVEN GYSBR. 180.371 
KINROOI TEUWEN JOS 678.934 
KNOKKE-HEIST DAESEFRANK 715.772 

RUYSSCHAERT KOBE -
KOKSIJDE DEGRAEUWE WILLY 507.482 
KORTEMARK GODDERIS ROGER 377.049 
KORTESSEM GROSEMANS MARINA 126.004 
KORTRUK MAESMIA 2.223.476 

NAESSENS NOEL -
V ANDENBERGHE CHRIST. -

KRUIBEKE HAMERLINCK DANNY 291.622 
KUURNE . OTTEV AERE GABY 288.173 
LAAKDAL VAN ROOY GERT 565.276 
LANAKEN DEVOSEDDY 1.349.711 

ENGELENRITA -
LANDEN . XXX -
LEBBEKE • . XXX -
LEDE UYTTENHOVE GEERT 242.976 
LEDEGEM VANDEWEGHEFRANS 280.877 
LENDELEDE D'HONDT NOEL 209.846 
LEOPOLDSBURG PUNYDANNY 707.441 

LEUVEN VERLINDENWILLY 2.439.017 
DESMET HENRI -
VANSANTVOET JAN -

LICHTERVELDE ALLIETEDDY 322.555 
LOCHRIS TI GEERSPETER 267.330 
LOKEREN DE BRAECKELEER HERMAN 1.154.364 

KESBEKELUC -

LOMMEL COOLSDANNY 1.437.201 
VAN DEN BROECK JO -

LONDERZEEL VAN ASBROECK MARLEEN 573.307 

LOVENDEGEM DERWEDUWE ERIKA 159.905 

LUMMEN CLERCKX PA TRICK 465.693 

MAASEIK ROEXJOS 1.438.137 
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GERMEAU PETER -
MAASMECHELEN RAEVENEDDY 1.406.377 

HENDRICKX J.P. -
MALLE XXX -
MECHELEN .. VAN HOECK YVO 1.205.987 

.. ' DE CONINCK EUGENE -
MEEUWEN-GRUITR~ SMEETS CARINE 377.238 
MELLE HIMSCHOOT PA TRICK 119.319 

DE CRAECKER MYRIAM -
MENEN WEKKING EERNARDUS 1.096.737 

VANHALST MIA -
MERELBEKE LISON GEORGES 525.351 
MEULEBEKE VERVAEKELEONA 352.747 
MIDDELKERKE VANDENHOUWEELETOM 690.970 
MOL BOONENLUDO 873.899 

BOONEN WrM -
MOORSLEDE DEGRYSE STEPAAN 336.878 
MORTSEL . VERRYCKEN WILFRIED 239.205 
NEERPELT REYNDERS WILLY 1.020.464 
NINOVE DE JONGE TANIA 440.608 

BEECKMAN NANCY -
OOSTENDE BOSSIER DANIEL 1.759.402 

ROOSE VINCENT -
OOSTKAMP ORNELIS MARCEL 475.628 
OOSTROZEBEKE VELGHE SABINE 141.837 
OPGLABBEEK XXX -
OVERIJSE RASSCHAERT BOB 498.198 
OVERPELT ' . ' TEN HAAF DRIEK 559.934 
PEER . XXX -
PITIEM THORREE NORBERT 102.321 
POPERINGE BERQUINJOEL 762.136 
PUURS .. · VAN LOMMEL LINDA 201.658 
RE TIE COOLSHANS 261.465 
RIEM ST MINGELS LEON 545.339 
ROESELARE MULLIER FRANS 805.915 

BEERNAERT MIEKE -
RUM ST DE MEYER lULDE 410.051 
SCHERPENHEUVEL .. BAENSPETER 965.571 

.·· ' · MALLIET GINA -
SCHOTEN DE CLEYN GUIDO 872.895 

HENDRICKX DENISE -
SINT-AMANDS DE KEERSMAECKER JORIS 213.741 
SINT-GILLIS-WAAS . · MARrMAN ISABELLE 436.013 

SINT -KAT.-WA VER MEYSMANS HELENA 873.508 
SINT -LIEVENS-HOUT. DE VOOGHT HERWIG 126.109 

SINT-NIKLAAS HEIRBAUT JOHAN 927.996 
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VERLEYEN CARINE -
SINT-PIETERS-LEEUW . DEREYMAEKER DIRK 965.860 

PUTMAN CAROLINE . -
SINT-TRUIDEN CLEEREN TRUDO 2.190.488 

BEIRINCKS NADINE -
TEM SE VERMEULEN ERIK 1.286.382 

. ' VAN DER BIEST THEO -
TESSENDERLO FINEAU SABINE 404.119 
TIELT VAN HOE JUDITH 683.029 
TIENEN BONILUC 1.002.720 

ROSKIN MICHEL -
TONGEREN SIMON ALAIN 1.514.704 

RONDAGS STEFAN -
TORHOUT TRIO HEIDI 466.822 
TURNHOUT OEYENELS 973.910 

VERSCRUEREN ROBERT -
VORSELAAR XXX -
WAREGEM VAN RilCKEGEM MARK 1.171.961 

MOERMAN ROOS -
WERVIK BILLEANDRE 1.586.284 

MOBOUCK KATHLEEN -
WESTERLO BOECKXWIM 1.058.768 

LOOSANN -
WETIEREN ·' VAN DER HEYDEN RUDY 866.986 

· VAN DAMME INGE -
FOUCARTMIA -

WEVELGEM MASSELIS MARC 1.563.076 
. NOPPE JOZEF -

WIELSBEKE SOETAERT IVAN 384.278 
WILLEBROEK BOGAERTS JOZEF 1.282.841 

VERBEECK DIRK -
WINGENE CAPPAN JAN 272.680 
WUUSTWEZEL . SEUTIN KOENRAAD 372.466 
ZANDHOVEN GOORMANS CHRISTEL 518.610 
ZAVENTEM LODENS WILFRIED 605.457 
ZELE . XXX -
ZELZATE WILLEMS DIRK 375.950 
ZOMERGEM VAN DAELE DIRK 288.970 
ZONHOVEN CUPPENS JO 795.349 

ZONNEBEKE FORREZLUC 377.493 
ZOTTEGEM COSIJN BETTY 899.350 

DE FRAINE RUTH -
ZWEVEGEM DESMET GEERT 2.064.093 

BAERTROOS -
113.843.542 
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PROVINCIE. 
ANTWERPEN .. CORNELIS WALTER 1.463.946 . VAN THILLO PIERRE -

SCHOETERS JAN -
BRABANT VAN DIEST PHILIPPE 1.463.946 

.. 
CALLENS LIEVE -

·• 
. . 

KERCKHOFS GERT ·,.. -
LIMBURG V ANDERSTRAETEN LEON 1.075.548 

SCHREURS RENE -
OOST VLAANDEREN TARAGOLA LUC 1.463.946 

VAN DEN MEERSCH JANIE -
VAN HOORDE PETER -

WEST VLAANDEREN · DOOMSTOON 689.071 
VGC -

totaal 
. . 

6.156.458 

120.000.000 
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13. WERKING BLOSO MEDISCH TOPSPORT LABO . 
SECTIE 11 art. 12.18 

1. Financiële weerslag 

Op de begroting 1997 werd 2.400.000 fr. voorzien. 
De reële uitgaven in 1997 bedroegen 2.374.317 fr. 
Blosoontving aan inkomsten in 1997 enerzijds 12.000 fr.voor 2 betaalde onderzoeken 
en anderzijds 1.020.000 fr.subsidie voor de werking 1996 van het Medisch Topsport
labo als erkend keuringscentrum, in uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 
inzake medisch verantwoorde sportbeoefening. 

2. Werking 

Alle onderzoeken werden uitgevoerd op vraag van erkende Vlaamse sportfederaties, 
rekening houdend met de door de Raad van Bestuur vastgelegde voorrangsregels. 

In 1997 vonden 355 (346 in 1996) onderzoeken plaats. Hierbij waren 245 (252 in 1996) 
verschillende topsporters betrokken. 

Van de doorBlosovoor topsport weerhouden sportfederaties werden 51 (78 in 1996) 
geregistreerde topsporters (Elite, Beloftevolle Jongeren, Tennis & Studie) onderzocht 
(61 onderzoeken- 98 in 1996). 
Tevens werden 145 (127 in 1996) niet geregistreerde topsporters van deze federaties 
getest (224 onderzoeken- 177 in 1996) ), waarvan 2 betalende buitenlandse topsporters 
(4 in 1996). 

Van de door het Bloso voor topsport niet weerhouden maar wel erkende sportfederaties 
werden 41 topsporters getest ( 22 in 1996). 

Verschillende topsporters werden voor bijkomend gespecialiseerd onderzoek 
doorverwezen naar universitaire centra. 

In 1997 was er een geregeld contact met de medische dienst van het BOIC, in functie 
van de planning en de uitwisseling van onderzoeksgegevens. 
Een integratie van de verschillende aspecten van het onderzoek laat een efficiënte en 
snelle verwerking en verslaggeving toe (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 de sportmedische bibliotheek 
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X. BLOSO-CENTRA 

Het Bloso beschikte in 1997 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-Pietersp1as' (watersportcentrum) 
* Harelbeke 'Gavenneer' (watersportcentrum) 
• Nieuwpoort (watersportcentrum) 
• Oostende 'Spuikom'(watersportcentrum) 
* Waregem 'Gaverbeek'(ruitersportcentrum) 
* Woumen 'De Rhille' (ruitersportcentrum) 

• Provincie Oost-Vlaanderen 
* Gent (omnisport- en watersportcentrum) 
• Dordegem 'Putbosstadion' (omnisportcentrum) 
• Sint-Jan-In-Eremo 'Boerelcreek' (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 'Netepark' (omnisportcentrum en ijsbaan) 
• Willebroek 'Hazewinkel' (watersportcentrum) 

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

Verder beschikt hetBlosonog over 2 onderbaudsateliers teMachelen en Brugge 
Pathoekeweg, thuisbasis voor de mobiele ploeg. 
De provinciale uitleendiensten voor sportmateriaal zijn gevestigd in de twee onderhouds
ateliers 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 1997 operationeel. 
Twee nieuwe sporthotels werden in 1997 in gebruik genomen: op 1 maart in Herentais (72 
bedden) en op 17 maart in Genk (64 bedden). 
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1. TOEKOMST VAN DE BLOSO-CENTRA 

In de loop van 1997 werden i.v.m. de Bloso-centra een aantal ingrijpende beslissingen 
genomen. 

1. Opdrachten minister Martens van 12 september 1997 

In afwachting van de goedkeuring door de Vlaamse regering van het Strategisch Plan 
voor Sportend Vlaanderen gaf minister Martensop 12 september 1997 aan de Raad van 
Bestuur vanBlososchriftelijk de opdracht om reeds voorbereidingen te treffen omtrent 
de toekomst van de Bloso-centra nml : 

+ het opstellen van een gedetailleerde prioriteitenlijst van de Bloso-centra (opdracht 1) 
+ het onderzoek naar de consequenties voor de personeelssituatie en het formuleren 

van voorstellen voor het oplossen van deze problematiek (opdracht 2) 
+ het inventariseren van de waarde van de centra en de bijhorende goederen 

(opdracht 3) 
+ de optimalisering van de Bloso-centra door deze uit te bouwen tot een maximale 

bezetting en de daarmee samenhangende personeelsbehoeften (opdracht 4) 
+ het opstellen van een prioriteitenlijst van investeringen in de Bloso-centra die verder 

moeten uitgebouwd worden en de daarmee samenhangende personeelsbehoeften 
(opdracht 5) 

Eerste opdracht: het opstellen van een gedetailleerde prioriteitenlijst van 
de Bloso-centra 

In uitvoering van opdracht 1 heeft de Raad van Bestuur op 19 november 1997 de Bloso
centra ingedeeld in 4 groepen, rekening houdend met de criteria die door de Raad van 
Bestuur op 20 december 1995 werden vastgelegd. 
Een eerste groep: waarbij één centrum per provincie prioritair wordt weerhouden, dit 
centrum wordt beschouwd als provinciaal centrum. 
Een tweede groep: waarbij een aantal centra als tweede prioriteit of als specifiek 
centrum worden voorgesteld. 
Een derde groep: de niet-prioritaire centra. 
Een vierde groep: centra die zich in de schemerzone bevinden. 

Centra behorend tot de eerste groep, als provinciaal centrum: 
+ Brugge 'Julien Saelens' 
+ Genk 'Kattevenia' 
+ Gent 
+ Herentais 'Netepark' 
+ Hofstade 

Centra behorend tot de tweede groep, als specifiek centrum of centrum in tweede 
prioriteit: 
+ Blankenberge (Ze provinciaal centrum) 
+ Hasselt 'De Schaverdijn' (ijshal en Ze provinciaal centrum) 
+ Nieuwpoort (specifiek centrum) 
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+ Gordegem 'Putbosstadion' (2e provinciaal centrum) 
+ Willebroek 'Hazewinkel' (2e, provinciaal centrum) 
• Woumen 'De Rhille' (specifiek centrum) 

Centra behorend tot de derde groep, als niet-prioritair centrum: 
• Anderlecht 
• Brugge 'Sint-Pietersplas' 
• Dilbeek 'De Wolfsputten' 
• Harelbeke 'Gavermeer' 
+ Oostende 'Spuikom' 
• Sint-Jan-in-Eremo 'Boerekreek' 
• Sint-Niklaas 'De Ster' 
• Sint-Ulriks-Kapelle 'Domein Ter Wilgen' 

Centra behorend tot de vierde groep, waar de toepassing van de gestelde criteria geen 
uitsluitsel geeft: 
• Liedekerke 'Heuvelkouter' 
• Waregem 'Gaverbeek' 

Tweede opdracht: het onderzoek naar de consequenties voor de 
personeelssituatie en het formuleren van voorstellen voor het oplossen 
van deze problematiek 

Voor het uitvoeren van deze opdracht werd onderzoek gedaan naar de personeelssituatie 
in de niet-prioritaire Bloso-centra en in de twee centra die zich in de schemerzone 
bevinden. 

De individuele situatie van deze personeelsleden werd benaderd aan de hand van 
volgende principes: 

• enkel personeelsleden die een betrekking op de definitieve personeelsformatie 
blokkeren worden gereaffecteerd 

• personeelsleden vanaf 60 jaar, personeelsleden die hun pensioenaanvraag hebben 
ingediend of zij die een contract van bepaalde duur hebben worden niet 
gereaffecteerd 

• voorrang van de vastbenoemde personeelsleden op de contractuelen 
• inachtneming van de woonplaats van het personeelslid en van zijnihaar huidige 

functie 

Verder werd rekening gehouden met de behoeften in de prioritaire centra. 

Er dient benadrukt dat de oefening die in uitvoering van opdracht 2 werd gemaakt, een 
zuiver theoretische benadering is van de personeelsproblematiek van de niet-prioritaire 
centra. 
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Derde opdracht: het inventariseren van de waarde van de centra en de 
bijhorende goederen 
Een waardebepaling kan maar gebeuren door het Aankoopcomité of door de 
respectievelijke Ontvanger der Registratie. 
In afwachting van deze schattingen werd een overzicht opgesteld van de investeringen 
die verricht werden in de niet·prioritaire centra, vanaf hun oprichting tot 1996. 
Op 24 december 1997 werd aan het ministerie van Financiën, Registratie en Domeinen 
gevraagd om binnen een periode van 3 à 4 maanden de schattingswaarde van de niet
prioritaire centra te bezorgen. Deze verslagen werden nog niet ontvangen. 

Vierde opdracht: de optimalisering van de Bloso-centra door deze uit te 
bouwen tot een maximale bezetting en de daarmee samenhangende 
personeelsbehoeften 
In uitvoering van de vierde opdracht van de minister nml de maximale exploitatie van 
de centra werd een oefening gemaakt om een 100% bezetting te bereiken in de 
prioritaire centra en de centra die zich in de schemerzone bevinden. Hierbij werd 
rekening gehouden met de bestaande infrastructuur. De oefening is zuiver theoretisch 
en omvat een maximale exploitatie met een uitgewerkte personeelssituatie en de 
budgettaire gevolgen. 
Er wordt voor geopteerd de bezetting in eerste instantie uit te breiden met sportklassen. 
Dit stemt trouwens overeen met de beslissing van de Vlaamse regering nml de optimale 
organisatie van sportklassen in de Bloso-centra. Daarnaast zullen extra sportweekends 
worden ingelast. De centra zonder verblijfsinfrastructuur werden in deze oefening niet 
opgenomen. 

Vijfde opdracht: het opstellen van een prioriteitenlijst van investeringen 
in de Bloso-centra die verder moeten uitgebouwd worden 
Als vijfde opdracht werd een prioriteitenlijst van investeringen opgemaakt voor de 
prioritaire centra (inclusief Waregem). In het voorgestelde programma wordt rekening 
gehouden met een zo groot mogelijke financiële inbreng vanwege geïnteresseerde 
partners (lokale en regionale besturen, sportfederaties). Deze aanpak leidt tot een betere 
besteding van de (overheids)middelen in de sportsector en tot een hoger 
gebruiksrendement én een grotere betrokkenheid van derden. 
Afhankelijk van de aard van de investeringen zullen deze een invloed hebben op het 
huidig personeelsbestand (kuispersoneel, onderhoudspersoneel, toezichtspersoneel, 
administratief personeel en sporttechnisch geschoold personeel). Deze extra
personeelsleden kunnen overgenomen worden van centra die als niet-prioritair worden 
beschouwd. 

2. Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen (17/12/1997) 
In het Strategisch Plan worden concrete maatregelen geformuleerd die moeten genomen 
worden en in uitvoering moeten gebracht worden indien men de 3 strategische 
doelstellingen nml de kwaliteit van het sportaanbod verhogen, de sportparticipatie 
verhogen en het creëren van de nodige randvoorwaarden voor een strategisch 
vemieuwingsbeleid in de sport, binnen de vooropgestelde timing wil realiseren. 
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I.v.m. de Bloso-centra werden 3 concrete opdrachten geformuleerd: 
• duidelijkheid over de niet-prioritaire centra die zullen worden overgedragen (31-12-

1998) 
• concrete overdracht van de niet-prioritaire centra (31-12-1999) 
• beleidsplan overblijvende centra (1-4-1998) 
De laatste opdracht dient uitgevoerd te worden door het Bloso, de eerste twee 
opdrachten vallen onder de verantwoordelijkheid van minister Marteos en de op te 
richten coördinatieceL 

Overdracht niet-prioritaire centra 

In het Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen wordt aan minister Martens de 
opdracht gegeven tot overdracht van de niet-prioritaire centra. Tegen ten laatste 
31/12/1998 moet het duidelijk zijn welke Bloso-centra zullen worden overgenomen 
door andere instanties. De realisatie van de overdracht van de niet-prioritaire centra 
dient tegen 31/12/1999 rond te zijn. 
De overdracht van de niet-prioritaire centra dient, zoals beslist door de Vlaamse 
regering op 17/12/1997, te gebeuren zonder naakte ontslagen van personeelsleden. Deze 
laatste dienen ofwel te worden overgenomen door de nieuwe eigenaar/exploitant, ofwel 
gereaffecteerd naar de prioritaire centra. 

Voor het overdragen van de niet-prioritaire centra aan andere partners dient een 
coördinatiecel te worden opgericht door het departement Coördinatie van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap die zal werken onder de bevoegdheid van minister 
Martens. In deze coördinatiecel zullen alle betrokken administraties en diensten 
betrokken worden. 

Beleidsplan prioritaire centra 
Het Strategisch Plan bepaalt dat het Bloso tegen l april 1998 voor de prioritaire centra 
een beleidsplan moet opmaken voor de komende 5 jaar. Hierbij dient o.a. rekening 
gehouden te worden met een optimale organisatie van de sportklassen. 
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2. ACTIVITEITEN 

1. Sportkampen 
De Blosa-sportkampen worden georganiseerd tijdens de schoolvakantieperiodes 
(krokusvakantie, paasvakantie, juli-augustus en herfstvakantie) in internaat, half-externaat 
en externaat; van maandagmorgen tot vrijdagnamiddag. 

In 1996 werden er 1.031 sportkampen geprogrammeerd met in het totaal15.547 
beschikbare plaatsen. Met 13.112 deelnemers werd een bezettingspercentage van 84% 
bereikt. 

In 1997 werden er 1.198 sportkampen geprogrammeerd met in het totaall5.925 
beschikbare plaatsen. Met 13.182 deelnemers werd een bezettingspercentage van 83% 
bereikt. 

Het aantal deelnemers aan de sportkampen 1997 steeg t.o.v. 1996 met 70 deelnemers. 

Het nieuwe sporthotel van het Bloso-centrum 'Kattevenia' te Genk (64 bedden) werd in 
gebruik genomen op 17 maart 1997. Dit betekende echter geen verhoging van de 
maximumcapaciteit van de sportkampen internaat omdat de capaciteit van de eetzaal 
van het oude keuken-refterpaviljoen beperkt is tot 140 maaltijden. 

Het nieuwe sporthotel van het Bloso-centrum 'Netepark' te Herentais (1ste fase: 72 
bedden) werd op 1 maart 1997 in gebruik genomen. De maximumcapaciteit voor de 
sportkampen 1997 in internaat verhoogde hierdoor met 392 plaatsen in vergelijking met 
1996. 

Volgende sporttakken of combinaties bleken, zoals de voorgaande jaren, ook in 1997 
succesvol en telden meer dan 500 deelnemers: 'jeugdzeilen 1e graad' (1.104 op 1.275 of 
87 % bezetting), 'windsurfen niveau 1' (998 op 1.175 of 85 %bezetting), 'ponyrijden en 
verzorging voor beginnelingen' (794 op 837 of 95% bezetting), de 'avonturenkampen' 
(677 deelnemers op 830 of 82 %bezetting) en 'paardrijden en verzorging: 1e graad' (591 
op 735 of 80% bezetting). 

De watersportkampen (windsurfen, zeilen, kajak, roeien, onderwaterzwemmen) kenden 
het grootst aantal deelnemers : 5.018 of 38 %van het totaal aantal deelnemers aan de 
Blosa-sportkampen (13.182); 1996: 5.035 deelnemers of 38% van het totaal aantal 
deelnemers aan de Blosa-sportkampen (13.106). 

De ornnisportkampen (basketbal, atletiek, gymnastiek, tennis enz.) telden 5.554 
deelnemers of 42% van het totaal aantal deelnemers aan de Blosa-sportkampen (13.182); 
1996: 5.476 deelnemers of 42% van het totaal aantal deelnemers aan de Blosa
sportkampen (13.106). 
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De ruitersportkampen (paardrijden, ponyrijden, military, dressuur en ruitertoerisme) 
kenden een bezetting van 2.610 deelnemers, of 20% van het totaal aantal deelnemers aan 
de Blosa-sportkampen (13.182); 1996: 2.595 deelnemers of 20% van het totaal aantal 
deelnemers aan de Blosa-sportkampen (13.106). 

Overzicht per Bloso-centrum van het aantal deelnemers aan de Bloso-sportkampen: 

Centrum Aantal deelnemers Aantal· deelnemers +f., 
1996 1997 

Anderlecht 159 140 -19 
Blankenberge 672 608 -64 
Brugge 'J. Saelens' 444 548 + 104 
Brugge 'St.-Pietersplas' 494 423 -71 
Dilbeek 336 315 - 21 
Genk 1411 1265 -146 
Gent 463 406 -57 
Harelbeke 780 776 -4 
Hazewinkel 426 520 +96 
Herentais 1240 1538 + 298 
Hofstade 652 609 -42 
Nieuwpoort 1381 1326 -55 
Oordegem 411 430 + 19 
Oostende 'Spuikom' 758 890 + 132 
St.-Jan-in-Eremo 648 606 -42 
St.-Niklaas 877 905 +28 
St.-Uiriks·Kapelle 221 215 -6 
Waregem 781 736 -45 
Woumen 958 926 -32 
Totaal 13112 13182 + 70 

2. Sportlessen 
De Blosa-sportlessen zijn lessenreeksen van een aantal uren sportinitiatie per week, 
gedurende enkele weken en variërend van 6 u tot 40 u. per reeks. 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. Het betreft enkel programmaties van 
individuele sporten. 

Aantal deelnemers 1996 : 3.012 
Aantal deelnemers 1997: 3.212 (+ 200) 

Opmerkelijk is de stijging van het aantal deelnemers in het Bloso-centrum 'De Rhille' te 
Woumen: dit centrum telde in 19971iefst 333 deelnemers méér dan in 1996. 
Het Bloso-centrum 'Gaverbeek' te Waregem is met zijn 1.434 deelnemers goed voor 45 % 
van het totaal aantal deelnemers aan de Bloso-sportlessen. 
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Overzicht per Bloso-centrum van het aantal deelnemers aan de Bloso-sportlessen: 

centrum Aantal deelnemers · Aantal deelnemers +I~ 
1996 . 1997 

Anderlecht 0 0 -
Blankenberge 161 163 +2 
Brugge 'J. Saelens' 0 0 
Brugge 'St.MPietersplas' 61 104 +45 
Dilbeek 42 48 +6 
Genk 30 24 -6 
Gent 34 31 -3 
Harelbeke 88 60 -28 
Hasselt 181 213 + 32 
Hazewinkel 29 28 -1 
Harentals 11 22 + 11 
Hofstade 69 130 + 61 
Liedekerke 173 181 +8 
Nieuwpoort 0 0 -
Oordegem 6 0 -6 
Oostende 'Spuikom' 7 15 +8 
St-Jan-i n-Eremo 122 111 - 11 
St.-Niklaas 257 159 -98 
St.-Uiriks-Kapelle 137 107 -30 
Waregem 1555 1434 - 121 
Woumen 49 382 + 333 
Totaal 3012 3212 +200 

3. Sportklassen - schoolsportkampen 
Het Bloso heeft samenwerkingsakkoorden afgesloten met de koepelorganisaties die de 
11extra-muros-activiteiten11 voor hun onderwijsnet behartigen (Vrije Openluchtklassen vzw 
voor het Vrij Onderwijs, Sport-en Openluchtklassen Gepas voor het Gemeentelijk en 
Provinciaal Onderwijsnet en de dienst Onderwijsondersteuning vanArgovoor het 
Gemeenschapsonderwijs). Daarnaast werden 'plattelandsklassen' georganiseerd in de 
Bloso-centra 'Boerekreek' te Sint-Jan-In-Eremo en 'Hazewinkel ' te Willebroek (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). 

Aantal deelnemers 1996 : 12.250 
Aantal deelnemers 1997: 12.978 (+ 728) 

De ingebruikneming van de nieuwe sporthotels van de centra · Kattevenia' Genk en 
'Netepark' Herentais had onmiddellijk een positieve invloed op de bezetting: resp.+ 360 
en + 440 deelnemers. 
Opmerkelijk is ook de stijging van het aantal deelnemers in Nieuwpoort (+ 345) en 
Woumen (+ 458). 
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De daling van het aantal deelnemers te Blankenberge (- 229), Hofstade (- 220) en 
Brugge(- 473) is in hoofdzaak te wijten aan het feit dat vele scholen van Herentais door de 
verbouwingswerken in 1996 werden doorverwezen naar deze centra. 

Overzicht per Bloso-centrum van het aantal deelnemers aan de sportklassen: 

Blankenberge 1899 1670 
Brugge 'J. Saelens' 1365 892 
Brugge 'St.-Pietersplas' 0 39 + 39 
Genk 1940 2300 + 360 
Harelbeke 229 370 + 141 
Hazewinkel 1157 988 - 169 
He rentals 1623 2063 +440 
Hofstade 805 585 -220 
Nieuwpoort 1024 1369 + 345 
Oordegem 305 351 +46 
Oostende 'Spuikom' 383 458 + 75 
St . ...Jan-in-Eremo 1035 1061 +26 
St.-Niklaas 139 24 -115 
Waregem 226 230 +4 
Woumen 120 578 + 458 

4. Blijf-fit verblijven 
Dit zijn georganiseerde weekverblij ven, van maandag tot vrijdag, voor 60-plussers en gaan 
door in de Bloso-centra Brugge 'Julien Saelens' en Blankenberge. 
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. 

Aantal deelnemers 1996 : 261 
Aantal deelnemers 1997: 210 (-51) 

5. Schoolsportdagen 
Deze worden meestal georganiseerd tijdens het schooljaar en staan onder leiding van de 
leerkrachten van de school of Bloso-lesgevers. 
Aantal deelnemers 1996: 22.614 
Aantal deelnemers 1997 : 31.616 ( + 9.002) 

Blijkbaar maken meer en meer scholen gebruik van de Bloso-centra voor de organisatie van 
hun schoolsportdag. De voornaamste stijgingen zijn terug te vinden in Hofstade (+ 1.888), 
Herentais ( + 959), Hasselt(+ 2.135), Liedekerke(+ 1.145) en Woumen (+ 536). 
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6. Cursussen van de Vlaamse Trainersschool . 
In 1997 werden er 25 V.T.S.-cursussen georganiseerd in een Bloso-centrum. 

tttJ~IA$qSÇ~hlf:ij.ijji'i>= :;:r~ilh(a:l ::euts:~$~~ttH ::'Aall!arde~lnerner~=: 
Brugge 'J . Saelens' 4 83 
Genk 3 70 
Hasselt 2 18 
Herentais 4 90 
Oordegem 1 9 
Waregem 1 10 
Hofstade 2 24 
Gent 3 141 
Harelbeke 1 22 
Willebroek 3 30 
Nieuwpoort 1 25 
Totaal 25 522 

7. Sportweekends 
Sportweekends worden georganiseerd door clubs en verenigingen, meestal in de centra met 
ovemachtingsmogelijkheden, en dit onder leiding van eigen trainers en coaches. 
Aantal deelnemers 1996: 5.392 
Aantal deelnemers 1997 : 4.611 (- 781) 

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. Daarnaast worden de Bloso-centra ook gebruikt voor allerlei stages en 
buitenlandse groepen. 

De sportinfrastructuur van de Bloso-centra werd in 1997 gebruikt door in het totaal 
2.487.914 manuren. Dit zijn 177.970 manuren minder dan in 1996. 
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9. Overzicht aantal deelnemers eigen organisaties 

~::m=::~n:tif:A:;:rnt~}\PV"~~l#.~t.)t~ntat::qé!.~l~.m~t$)~.i9~îforganî~~-~~~If$,~;§!f:i:~$Ti'li:'::::;:u::m:::::;:;ww 
sportkampen sportlessen sportklassen 

Bloso-centra 1996 1997 1996 1997 1996 1997 

Anderlecht 159 140 0 0 0 0 
Blankenberge 672 608 161 163 1.899 1670 
Brugge J . Saelens 444 548 0 0 1.365 892 
Brugge Pathoekeweg 0 0 0 0 0 0 
Brugge St. Pietersplas 494 423 61 104 0 39 
Dilbeek 336 315 42 48 0 0 
Genk 1.411 1.265 30 24 1.940 2.300 
Gent 463 406 34 31 0 0 
Harelbeke 780 776 88 60 229 370 
Hasselt 0 0 181 213 0 0 
Hazewinkel 426 520 29 28 1.157 988 
He rentals 1.240 1.538 11 22 1.623 2.063 
Hofstade 652 609 69 130 805 585 
Liedekerke 0 0 173 181 0 0 
Nieuwpoort 1.381 1.326 0 0 1.024 1.369 
Oordegem 411 430 6 0 305 351 
Oostende Spuikom 758 890 7 15 383 458 
St.-Jan-in-Eremo 648 606 122 111 1.035 1.061 
St.-Niklaas 877 905 257 159 139 24 
St.-Uiriks-Kapelle 221 215 137 107 0 0 
Waregem 781 736 1.555 1434 226 230 
Woumen 958 926 49 382 120 578 
Totaal 13.112 13.182 3.012 3.212 12.250 12.978 

Tot de eigen organisaties worden ook de Blijf-fit verblijven gerekend. Aangezien deze 
verblijven in 1997 enkel in de Bloso-centra Blankenberge en Brugge J. Saelens werden 
georganiseerd, werden zij niet opgenomen in de bovenstaande tabel. 

In 1997 waren er 29.582 deelnemers aan de eigen organisaties. Dit zijn 947 deelnemers 
méér dan in 1996. 
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10. Overnachtingen centra 

Overzicht overnachtingen in de centra 1996-1997 
Bloso-centra 1996 1997 Verschil 

Anderlecht 0 0 0 
Blankenberge 13.458 12.024 ; -1.434 
Brugge J. Saelens 10.981 9.159 -1.822 
Brugge Pathoekeweg 0 0 0 
Brugge St.-Pietersplas 0 0 0 
Dilbeek 0 0 0 
Genk 15.713 16.121 +408 
Gent 2.413 1.930 -483 
Harelbeke 4.193 4.382 - 189 
Hasselt 0 0 0 
Herentais 8.964 14.729 + 5.765 
Hofstade 8.201 6.703 -1498 
Liedekerke 0 0 0 
Nieuwpoort '_ 10.084 12.080 + 1.996 
Dordegem 3.499 3.552 +53 
Oostende Spuikom 3.854 4.757 +903 
St.-Jan-in-Eremo 6.778 6.658 -120 
St.-Niklaas 1.000 1.058 + 58 
St.-U I ri ks-Kapelle 2.746 3.202 +456 
Waregem 3.598 3.257 -341 
Willebroek 10.924 11.011 + 87 
Woumen 5.015 7.315 + 2.300 
Totaal 111.421 117.938 + 6.517 

De grootste stijging van het aantal overnachtingen wordt vastgesteld in 'Netepark' te 
Herentais (+ 5.765 of 64 %) waar sinds 1 maart 1997 het sporthotel in gebruik werd 
genomen. 

Opmerkelijk is eveneens de stijging van het aantal overnachtingen in Nieuwpoort (+ 
1.996), Oostende(+ 903) en Woumen (+ 2.300), als gevolg van een gevoelige stijging 
van het aantal deelnemers aan de sportklassen. 

De daling van het aantal overnachtingen te Brugge (- 1.822) , Hofstade (- 1.498) en 
Blankenberge (- 1.434) is in hoofdzaak te wijten aan de daling van het aantal 
deelnemers aan de sportklassen. Door de bouw van het nieuwe sporthotel te Herentais 
dienden vele scholen in 1996 te worden doorverwezen naar deze centra, met als gevolg 
een hogere bezetting t.o.v. 1997. 
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3. OVERZICHT PER CENTRUM 

Per Bloso-centrum wordt hieronder een kort overzicht gegeven van de bezetting 1997 
m.b.t. de Bloso-organisaties (sportkampen-sportlessen-sportklassen) en van de totale 
bezetting. Enkel de voornaamste wijzigingen t.o.v. 1996 en de meest opvallende 
resultaten worden bondig besproken. 

De opgenomen evenementen zijn deze manifestatiesen/ofwedstrijden die duidelijk het 
clubniveau overstijgen en een organisatorische inspanning vergen van het Bloso
centrum. Dit kunnen Vlaamse, federale of internationale wedstrijden zijn maar ook 
sportdagen met een groot aantal deelnemers. 

Onder de titel "evaluatie en toekomstperspectieven" worden enkele relevante 
bemerkingen gegeven over de exploitatie en werking van het voorbije en het komende 
Jaar. 

Aansluitend hierop wordt, per centrum; het investerings- en renovatieprogramma voor 
de volgende 5 jaar ter informatie vermeld zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
op 17/12/1997. 

1. Anderlecht 

Bezetting 

'i=:I::::!:::::;::::::::w::::::;~::Pt9~i9~g!~!~#P.~~=:=:;:;t;:m::-::::::=::::-:::::::! 
Aantal deelnemers 

Sportkampen 140 
Sportklassen 
Sportlessen 
Blijf-fit verblijven 

Het aantal deelnemers aan de sportkampen bleef nagenoeg status-quo t.o.v. 1996. 
Het gebruik van de sportinfrastructuur (enkel tennisterreinen) door hetBlosoblijft 
beperkt tot de zomervakantie voor de organisatie van de sportkampen tennis op 2 
terreinen. Voor het overige wordt dit centrum gebruikt door de vzw Anderlecht Tennis. 

Organisaties door derden : geen 

Evenementen 
geen 

Evaluatie en toekomstperspectieven 
Het centrum Anderlecht behoort tot de niet-prioritaire centra. De verdere werking ervan 
zal maar duidelijk zijn na het afronden van de besprekingen die zullen gevoerd worden 
voor de overdracht ervan. 
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2. Blankenberge 

Bezetting 

\1%~::!:;tHf:,~:;\~:~%»!AA91ifgiJ!~~n~~::::~:g;::,;:;J':::::;:::;n 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf·frt verblijven 

Aantal deelnemers 
608 
163 

1.670 
138 

Het aantal deelnemers aan de sportkampen ging de laatste jaren in dalende lijn : 752 in 
1995, 672 in 1996, 608 in 1997. 

Het aantal deelnemers aan de sportlessen bleef nagenoeg status·quo, terwijl het aantal 
deelnemers aan de sportklassen daalde van 1.899 in 1996 naar 1.670 in 1997. Het 
succes van de sportklassen in 1996 was in hoofdzaak te wijten aan de 
verbouwingswerken in Herentals, waardoor scholen die voor dit centrum hadden 
gekozen werden doorverwezen naar o.a. het Bloso-centrum Blankenberge. 
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Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 
Sportweekends 
Bedrijfssportdagen 

Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 

9 
1 

14 

400 
24 

621 

Het aantal georganiseerde weekends daalde van 21 in 1996 (1.146 deelnemers) naar 14 
in 1997 (621 deelnemers). 
Het aantal stages steeg daarentegen gevoelig van 3 in 1996 (met 113 deelnemers) naar 
10 in 1997 (424 deelnemers). 

Evenementen 
geen 

Evaluatie en toekomstperspectieven 

Het installeren van de fitnesstoestellen in de gewezen cafetaria wordt door het publiek 
positief ervaren. Om nog meer gebruikers aan te trekken zou nog een cardio-apparaat 
moeten aangekocht worden, gezien meer en meer sporters thans werken met een 
hartslagmeter. 

Er werden extra inspanningen geleverd m.b.t. het gebruik van het zwembad. 
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Vooral de promotie naar bepaalde doelgroepen bleek succesvol : peuter- en 
kleuterzwemmen, baby-watergewenning, revalidatie van atleten en rugpatiënten in 
samensp;aak met een kin~sitherapeut. De inkomsten van de sauna bedroegen 34% van 
de totale inkomsten voor het zwembad. 

De besprekingen over de bouw van een sporthal met een gedeelde investering 50/50 
voor hetBlosoen de stad Blankenberge werden afgerond. De werken zijn gestart in 
maart 1998. 

Er zijn nog steeds 4 tennisterreinen gesloten uit veiligheidsoverwegingen.De renovatie 
hiervan is evenwel voorzien in het goedgekeurde investeringsplan voor de komende 
Jaren. 

Het opmaken van een structuurplan zal moeten uitmaken in welke richting dit centrum 
kan uitgebouwd worden. Voor de volgende jaren worden de investeringen toegespitst 
op renovaties. 

lnvesterings- en renovatieprogramma voor de volgende 5 jaren: 
• vernieuwing van de buitensport-kleedkamers+ afbraak van de oude sporthal + 

omgevingsaanleg : 30 miljoen 
• heraanleg van de grasvelden : 6 miljoen 
+ renovatie van de tennis- en omnisportterreinen : 7 miljoen 
• bestaand zwembad sluiten gezien de nabijheid van het stedelijk zwembad en het 

gebouw herinrichten als sauna en fitnesszaal : 20 miljoen 
+ renovatie van de atletiekpiste + tribune : 36 miljoen (prioritair voor de stad niet voor 

het Bloso) 
• opmaak van een structuurplan : 2 miljoen 

3. Brugge 'Julien Saelens' 

Bezetting 

: '::.::'== ::.'::·:,:,,:,::,:=.:;I:;::.::,::It§§§±Pr~'~~~;::: :, ,_,:,:::::::::@:t:;:::::::,·: 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-fit verblijven 

Aantal deelnemers 
548 

892 
72 

Het aantal deelnemers aan· de sportkampen steeg gevoelig met l 04 deelnemers. 
Zoals voorzien in de gebruiksovereenkomst Fedes (Federatie Dans en Sport)- Bloso, op 
15.12.1990 afgesloten voor een periode van 10 jaar, wordt een gedeelte van de beschikbare 
sport- en verblijfsaccommodaties voorbehouden voor Fedes. 
In 1997 werd de verblijfsinfrastructuur gedurende 3 weken volledig voorbehouden voor 
Fedes. Tevens werd gedurende 1 week de helft van het aantal beschikbare bedden voor 
deze federatie voorbehouden. 
In 1996 werd de verblijfsinfrastructuur gedurende 4 weken volledig voorbehouden voor 
Fedes. 

97 



De bezetting met sportklassen daalde met 473 leerlingen. Het succes van de 
sportklassen in 1996 was voornamelijk het gevolg van de verbouwingswerken in 
Herentais waardoor diverse scholen werden doorverwezen naar Brugge. 

::'::tfiil~~~~~:w:%tl!:i:i:::i.;::;:~;iti:'i~~;;::':*::::;~:}:m;:!~P.:!f:i~!i!~:::9qgJt.:1f.~t~en;:::::::::::=:::::::r:::::;:=:::;:;~:\'@::;=;::w::}!$~ti.:::~::;û~M:t::::: 
Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 

Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 
Sportweekends 
Bedrijfssportdagen 

5 417 
1 30 
2 98 

11 
28 

Geen noemenswaardige verschillen in vergelijking met 1996. 

Evenementen 
6-10/3 
20/4 

6-7/9 

Eurocup rolstoelbasket 
Vlaams All Style kampioenschap 
der krijgskunsten 
Belgisch atletiekkampioenschap 
kadetten/scholieren 

Evaluatie en toekomstperspectieven 

85 

68 

1.692 
775 

220 

Bij het uitwerken van de HACCP-hygiëneregelgeving voor de keukens in de Bloso
centra werd beroep gedaan op de medewerking van de koks van het centrum Brugge. 
Hun kennis van de · materie liet toe om, in samenwerking met de EWE-diëtiste, 
efficiënte richtlijnen op te stellen voor alle centra. 
De regelmatig voorkomende technische problemen en de verouderde installaties doen 
de bezetting van o.a. de sauna steeds verder dalen. Ook de bezetting van de assepiste 
kent een continue daling. Het is aangewezen om het voorstel tot ombouwen van de 
assepiste tot wielerbaan nader te onderzoeken. Het opmaken van een structuurplan zal 
aantonen op welke manier en in welke richting het centrum verder zal dienen 
uitgebouwd te worden. Voor de volgende jaren wordt de nadruk gelegd op renovaties. 

Investerings- en renovatieprogramma voor de volgende 5 jaren : 
• renovatie van de buitenkleedkamers + bouw van een powerzaal : 25 miljoen 
• renovatie van de technische installaties en van het sanitair : 5 miljoen 
• vernieuwing van de verlichting op de voetbalvelden A en C : 5 miljoen 
• herstel van de omgevingsaanleg van de kunststofpiste : 1,5 miljoen 
• renovatie van het sporthome: 22,5 miljoen 
+ renovatie van de sauna : 1 miljoen 
• verbetering van omgevingsaanleg : 3 miljoen 
• aanmaak van een structuurplan : 2 miljoen 
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4. Brugge 'Sint-Pietersplas' 

Bezetting 

J::,It:::t]::;::::;~:;:m:JU9i9f:Qfgii~~~i.t~;::;::;:;!ii''i;~ :::!'!i:!:'@i!: 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-fit verblijven 

Aantal deelnemers 
423 
104 
39 

0 

In 1997 namen er 71 deelnemers minder deel aan de sportkampen dan in 1996. Het 
aantal deelnemers aan de sportlessen steeg met 34. 
In 1997 werden er twee sportklassen in externaat georganiseerd. 
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Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 

Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 
Sportweekends 
Bedr:ijfss portdagen 

59 

Geen noemenswaardige verschillen in vergelijking met 1996. 

Evenementen 

31/5 Watersportdag 

Evaluatie en toekomstperspectieven 

2.806 

498 

Dit centrum blijft beperkt in zijn mogelijkheden. Gezien de onzekere toekomst werden 
in 1997 geen investeringen afrenovaties uitgevoerd. 

Het centrum Brugge Sint-Pietersplas behoort tot de niet-prioritaire centra. De 
toekomstige werking is afbankelijk van het resultaat van de besprekingen die zullen 
gevoerd worden m.b.t. de overdracht ervan. 

5. Dilbeek 

Bezetting 

:::}:J:l;~;:;:;;:::;::::::::)i,;glg~929f~p!~il!~~::~;::~:::;;::i@@::Iii 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-fit verblijven 

Aantal deelnemers 
315 

48 
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Het aantal deelnemers aan de Blosa-sportkampen en sportlessen bleef nagenoeg status
quo in vergelijking met 1996. 

Organisaties door derden : geen 

Evenementen 
Geen 

Evaluatie en toekomstperspectieven 
De beperkte en verouderde infrastructuur maakt in zijn huidige vonn een betere of meer 
uitgebreide werking niet mogelijk. 

Het centrum Dilbeek behoort tot de niet-prioritaire centra. De toekomstige werking is 
afhankelijk van het resultaat van de besprekingen die zullen gevoerd worden m.b.t. de 
overdracht ervan. 

6. Genk 'Kattevenia' 
Bezetting 

·:r: ::;::;::::':::I::::::::m·:::,:::!l,!~~9f9.rg:#.:r.9i~#ç:~,:::m.::. :, :.'::;::,::;::=:::;H::: : 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-fit verblijven 

Aantal deelnemers 
1.265 

24 
2.300 

De lichte daling van het aantal deelnemers aan de sportkampen (- 146) is in hoofdzaak 
te wijten aan de minder bezetting van de sportkampen in de paasvakantie. 
De bouw van het nieuwe sporthotel heeft onmiddellijk een positieve invloed gehad op 
het aantal deelnemers aan de sportklassen : 360 leerlingen méér dan in 1996. 
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Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 
Sportweekends 
Bedrijfssportdagen 

Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 

6 

1 
39 
26 

169 

1.050 
1.387 

866 

Het aantal georganiseerde sportweekends steeg van 15 in 1996 (579 deelnemers) naar 
26 in 1997 (866 deelnemers). Het aantal schoolsportdagen steeg eveneens van 25 in 
1996 naar 39 in 1997. 
In 1997 werden er 6 stages voor binnenlandse atleten georganiseerd. In 1996 geen 
enkele. 

100 



Evenementen 
21/3 1 00-Sportkriebels 550 
7/5. Avonturentrophy 150 
24-25/5 Nationale Uithoudingswedstrijd 

dressuur 275 
19-21/7 Benelux kampioenschap 

Military 1.050 
30-31/8 Jumping Kempische Regionale 400 
14/9 Opendeurdag 1.350 
4-5/10 Recreatie-military 450 
12/11 Open cyclo-crosstrofee 105 

Evaluatie en toekomstperspectieven 
Het Bloso-centrum Genk kent een goede bezetting van maart tot oktober. 
Het sporthotel werd in. gebruik genomen op 17 maart 1997 en heeft een capaciteit van 
64 bedden. Een totaal van 7.052 overnachtingen voor 1997 is een gunstig 
bezettingscijfer. Er dient opgemerkt dat de opening van het sporthotel slechts een 
capaciteitsverhoging meebrengt van 22 bedden vermits 5 chalets ( 40 bedden) werden 
afgebroken. 
Zoals in alle prioritaire centra dient ook hier de nadruk gelegd op een gerichte 
promotie- en informatiecampagne naar alle mogelijke gebruikers. 
Ook hier zal het uitwerken van een structuurplan duidelijk maken in welke richting dit 
centrum zal dienen uitgebouwd te worden. 

lnvesterings- en renovatieprogramma voor de volgende 5 jaren : 
+ renovatie van het sanitair blok bij de chalets : 10 miljoen 
+ renovatie van de stallen : 6 miljoen 
• bouw van een berging : 5 miljoen 
~ renovatie van de buitensportterreinen : 5 miljoen 
• omgevingsaanleg sporthal : 7 miljoen . 
• bouw van powerzaal en sauna : 15 miljoen 
• bijkomende verwerving van aangrenzend perceel voor de omgevingsaanleg : 2 

miljoen 
• aanmaak van een structuurplan: 2 miljoen 

7. Gent 

Bezetting 

.=:::,~::~:::;I1@M:::m;J.Ug~9f9.f:g#;ij!J.~ti~~{:~;I::::@:!i:i:i\'i@ 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-frt verblijven 

Aantal deelnemers 
406 

31 
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In 1997 werden er in het Bloso-centrum Gent enkel tijdens de zomermaanden sportkampen 
georganiseerd. 
Het aantal deelnemers aan de sportlessen bleef nagenoeg status-quo. 
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Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 
Sportweekends 
Bedrijfssportdagen 

Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 
24 450 

71 6.281 

Er werden 24 sportkampen door derden georganiseerd met in het totaal 450 deelnemers 
(1996: 0). 
Schoolsportdagen nemen een belangrijke plaats in : 18 scholen (1.729leerlingen) 
organiseerden een schoolsportdag op de indoor atletiekpiste van Flanders Expo, 20 scholen 
(2.250 leerlingen) namen deel aan schoolroeien en -kajak, 19 scholen (751leerlingen) 
organiseerden een watersportdag, 14 scholen (1.55lleerlingen) maakten gebruik van de 
sporthal. 

Evenementen 

115 Bosveldfietstocht 689 

Evaluatie en toekomstperspectieven 
Ook in 1997 genoot de verfraaiing van het centrum absolute prioriteit. 
De doorgevoerde aanpassingswerken werden zeer positief ervaren door de 
sportbeoefenaars (binneninrichting kleedkamers, schilderwerken gangen gelijkvloers 
en vergaderzaal, nieuwe deuren; heraanleg parking en inkom, verfraaiing sauna). Er 
werd veel aandacht besteed aan de netheid van het centrum en aan kwalitatief 
sportmateriaaL 
Door de aankoop van nieuwe bedden en matrassen en de inhuring van nieuwe 
containers konden de deelnemers aan de zomerkampen op een verantwoorde rnanier 
gelogeerd worden. 
De Campus Hogeschool Gent lanceerde vanafseptember 1997 een nieuwe 
studierichting voor regenten L.O. Zij huurden hiervoor gedurende 30 weken de sporthal 
(15 u/week), de parketzaal (Su/week) en de vergaderzaal (JOu/week). In september 
1998 wordt met het tweede jaar gestart, in 1999 met het derde jaar. Ook de Academie 
van de Vlaamse Turnbonden diende een aanvraag in om in het kader van de 
sportopleiding ''topsport en studie" dagelijks prioritair over de sporthal te kunnen 
beschikken gedurende 2 uur per dag. 
De geplande bouw van een topsporthal met indoor atletiekpiste (gerealiseerd tegen 
december '99) zal ongetwijfeld een meerwaarde betekenen voor dit centrum. Daarnaast 
dient ook nog geïnvesteerd te worden in een aantal renovatiewerken waaronder de 
botenloods i.f.v. de veiligheid. De bouw van een sporthotel zal in de toekomst een 
perfecte combinatie mogelijk rnaken met het gebruik van de topsporthaL 
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lnvesterings- en renovatieprogramma voor de volgende 5 jaren : 
+ renovatie van de botenloods : 6 miljoen 
• omgevingsaanleg : 15 miljoen 
+ renovatie van de bestaande sporthal (herinrichting van sanitair, nieuwe sportvloer, 

betere verlichting, renovatie van voegen van de gevel panelen, dakwerken) : 27 
miljoen 

+ bouw van een sporthotel : 60 miljoen 
+ bouw van een gymnastiekhal : 30 miljoen 
+ de installatie van een videowan in de sporthal : 20 miljoen 

8. Harelbeke 'Gavermeer' 

Bezetting 

;::'::'::;:::::::=m:m=:::::::Ii';:~v.!&~9tP.·r~m~~~i~~:::g;? ::=:=t:t::=:::;=::::: 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-fit verblijven 

Aantal deelnemers 
776 
60 

370 

Het aantal deelnemers aan kampen en lessen bleef in vergelijking met 1996 praktisch 
status-quo. Het aantal deelnemers aan de sportklassen steeg gevoelig : van 229 
deelnemers in 1996 naar 370 deelnemers in 1997 (+ 141). 

:=:::::,.:::;::,:::::=:=mmt=::i:'::;;:;::t:i::':::: :: ::: ::=:::::::;[::::i:;:;:;:::;=::::::.f>jfg!n!~~ti~$:l:49:g~;~~r~~p;:::· ::, ::,;:n:=:::w;;::;:,=::=.:::::;=;:::: :::::.:::;::::;:t.:;::t;;:::,::::::,::=:·:: 

Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 
Sportweekends 
Bedrijfssportdagen 

Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 

3 
1 

38 
1 

138 
30 

1.309 
39 

In 1996 gingen er 11 sportweekends door met 388 deelnemers, in 1997 nog maar één 
enkel weekend met 39 deelnemers. . 
Het aantal schoolsportdagen steeg van 28 in 1996 (2.291 deelnemers) naar 38 in 1997 
(1.309 deelnemers). Méér sportdagen, maar minder deelnemers. 

Evenementen 

29/4 Provinciale sportdag mindervaliden 700 

31/5 Watersportdag 920 
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Evaluatie en toekomstperspectieven 
De ovemachtingsaccommodatie, houten chalets voor 8 personen met sanitaire 
voorziening in een naastliggend gebouw, is niet meer van deze tijd. Ook het keuken
refterpaviljoen is aan renovatie toe. In 1997 werden geen infrastructuur- of 
renovatiewerken uitgevoerd. 
Vermits het centrum Harelbeke tot de niet-prioritaire centra behoort zal de verdere 
werking ervan pas duidelijk zijn na het afronden van de besprekingen die zullen 
gevoerd worden voor de overdracht ervan. 

9. Hasselt 'De Schaverdijn' 

Bezetting 

:::;:::,':::::,:":i:':::::~:::;::J:::::',)J.J'§iP:f9:fg'i.l#.!~~li.~~j:i:'ii:):j:,::;::.:;':·:::::::;::::;: 
Aantal deelnemers 

Sportkampen 
Sportlessen 213 
Sportklassen 
Blijf-fit verblijven 

Het aantal deelnemers aan de sportlessen ijsschaatsen steeg van 181 in 1996 naar 213 in 
1997 (+ 32) . 

.::;::::::, ::n= ::,;;::;:::::;:I]': =:::::·:,':î::~::::;::::.'::;.r:::t:; =:::r:::=,:::nt:~n~~!~!~!:J19'9~iA#r~~~i;:t::':.:{,:;:::@8':;: :: ::m::=:;:;::I::t:,:::=:,::;;N1:mr=,::;:ml:::=::. 
Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 

Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 
Sportweekends 
Bedrijfssportdagen 

3 

Bezetting publieke beurten 1996: 162.236 deelnemers 
Bezetting publieke beurten 1997 : 151.485 deelnemers (- 10.751) 

2.135 

Op de ijsbaan 'De Schaverdijn' werden tal van eigen initiatieven uitgewerkt, zoals 
camaval on ice, kerstman op het ijs en verjaardagsparty' s. Tijdens de vakantieperiodes 
wordt intens samengewerkt met sportdiensten uit de regio. 
De ijsbaan werd voor 37,5% gebruikt door scholen, voor 26% door individueten (+ 14 
jaar) en voor 23 %door individueten (- 14 jaar). 
Het discoschaatsen op vrijdagavond blijft succesvol : in het totaal24.246 deelnemers op 
36 beurten of gemiddeld 674 deelnemers per beurt. 
De Stichting Vlaamse Schoolsport stond in voor de organisatie van 2 schoolsportdagen, 
de derde schoolsportdag werd georganiseerd d_oor de Internaten L imburg. 
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Evenementen 

3/4 Internatensportdag 650 

Evaluatie en toekomstperspectieven 
Na een aanpassing van de installaties kon het sneeuwwater gerecupereerd worden.Zoals 
verwacht is hét waterverbruik hierdoor enorm gedaald (10.000 m3 i.p.v. 17.000 m3). 

Het centrum is 9 maanden open, van 8 u's morgens tot 23 .30 u's avonds, weekends 
inbegrepen. Tijdens de zomennaanden krijgen de installaties een grondige 
onderhoudsbeurt. 

Het promoten van bedrijfssportdagen is een goed alternatief voor de zwakkere 
avondbeurten en de kalmere maanden (april en mei). 

Investerings- en renovatieprogramma voor de volgende 5 jaren : 
Algemene opsmukwerken : 5 miljoen, te spreiden over verschillende jaren 

10. Herentals 'Netepark' 

Bezetting 

tU~i~\?:=Mti~::f~i='i:lltlre9tg~~~~!i~,)ü~1:=;:::::::;::,:;;,::,l):::::::: 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-frt verblijven 

Aantal deelnemers 
1.538 

22 
2.063 

In het Bloso-centrum 'Netepark' wordt het grootst aantal deelnemers geteld aan de Blosa
sportkampen (1.538). Het is eveneens het centrum met het meest gevarieerde aanbod : 26 
verschillende disciplines en combinaties. 
Door de ingebruikneming van het nieuwe sporthotel werd de maximumcapaciteit van de 
sportkampen internaat in vergelijking met 1996 verhoogd met 392 plaatsen. Dit nieuwe 
sporthotel had onmiddellijk een positieve invloed op het aantal deelnemers aan de 
sportkampen (+ 298) en de sportklassen (+ 440) . 

. ::;:::It:::::::::·::=:;'::::::::.::m:::::=:t::=::::=: ':,::::,::: ::=::'=:: t:tt;:;::::::,:grg~m:~!#~'::!.i99ri:9~~a~#itur::t::=::::::li:mi::::.:::,=;::.::::::.':':,::;::ili::r:::::;:-::·':;:w,:::: 

Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 
Sportweekends 
Bedrijfssportdagen 

Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 

15 
1 

48 
4 

31 
26 

3 

1.152 
30 

11 .544 
1.800 
4.801 
1.098 
2.600 
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De ingebruikneming van het nieuwe sporthotel had onmiddellijk een positieve invloed op de 
bezetting van de verblijfsinfrastructuur ~ zo steeg de bezetting van sportweekends van 10 
met 405 deelnemers in 1996 naar 26 met 1.098 deelnemers in 1997. 

Evenementen 
25-26/1 AC Herentais veldloop 816 
2/2 Corpus Sanurn Turnshow 350 
16/2 Vlaamse Judofederatie-

Belgisch karnpioenschap 100 
2/3 Vlaamse Karatefederatie-

Belgisch karnpioenschap 80 
12/3 KT A Herentals-scholenveldloop 1.500 
15-16/3 Judo-Beker der Kernpen 600 
3/4 Bloso Sportkriebelfestival 1.500 
18-20/4 Taekwondo-Open Belgisch 

kampioenschap 1.600 
22/4 BUSO-sportdag 500 
1/5 Bloso Avonturentrophy 140 
4/5 Vlaamse Turnliga gymnastiek-

karnpioenschappen 150 
12/5 Vlaamse Tafeltennisliga eindronde 150 
20/5 Blosa-seniorensportdag 2.000 
9+13/7 Nationale wandeldagen 3.000 
10+24/8 V AL-atletiek interland 200 
25/9 BSD Bull Benelux 600 
5/10 BSD-Gerneentekrediet sportdag 500 
6/10 VTTL-Schaal der Kernpen 

Tafeltennis 350 
19/10 BRRC-indoor atletiekmeeting 600 
22/10 SVS-scholenveldloop 1.500 
22-23/11 Judofederatie-Trofee van 

Vlaanderen 500 
29/11 Bloso Avonturathlon + 25 sport-

Kriebels 1.200 
6/12 Kempische Mountainbike 

Club toertocht 1.600 

Evaluatie en toekomstperspectieven 
De ingebruikneming van het sporthotel {le fase) op 1 maart 1997 heeft de resultaten 
van het Bloso-centrum Herentais op alle vlakken sterk beïnvloed. 
In het overzicht van de bezettingscijfers valt de belangrijke stijging op van het aantal 
sportweekends en stages. Het centrum is hiervoor uitermate geschikt, vooral voor 
atletiek. 
Een beslissing over de toekomst van de openluchtijsbaan dringt zich op. In de huidige 
omstandigheden blijft het aantal gebruikers dalen. De concurrentiepositie t.o.v. 
overdekte banen in de streek is te zwak. Toch is de ijsbaan, gecombineerd met 
verblijfsmogelijkheid, een belangrijke aantrekkingspool, vooral voor de scholen. 

106 



Er werden in Herentais reeds belangrijke investeringen gedaan. Deze 
verbeteringswerken worden door de meeste klanten enorm gewaardeerd. Er dienen 
echter nog heel wat werken uitgevoerd te worden, zowel aan de sportaccommodaties als 
aan de andere infrastructuur. 

lnvesterings~ en renovatieprogramma voor de volgende 5 jaren : 
+ verdere renovatie en uitbouw van het sporthome (ontspanningszaal, klaslokalen en 

refter) : 50 miljoen 
+ renovatie van de sporthal: 18 miljoen 
+ renovatie van de parkings: 10 miljoen 
+ omgevingsaanleg sporthotel: 6 miljoen 
+ vernieuwing van de buitensportvelden: 6 miljoen 
+ renovatie van het sanitair blok ter hoogte van de chalets : 4 miljoen 
+ bouw van een sauna : 5 miljoen 

11. Hofstade 

Bezetting 

Bloso-organisaties 
Aantal deelnemers 

Sportkampen 609 
Sportlessen 130 
Sportklassen 585 
Blijf-fit verblijven 

De bezetting van de sportklassen daalde opmerkelijk met 220 leerlingen : 585 
deelnemers in 1997 t.o.v. 805 deelnemers in 1996. Het succes van de sportklassen in 
1996 was voornamelijk het gevolg van de verbouwingswerken in Herentais waardoor 
diverse scholen werden doorverwezen naar Hofstade. 
De bezetting van de sportkampen bleef ongeveer status-quo, terwijl het aantal 
deelnemers aan de sportlessen steeg van 69 in 1996 naar 130 in 1997. 

Organisaties door derden 
Aantal organisaties Totaal aantal deel nemers 

Sportkampen derden 10 703 
Stages binnenland 17 299 
Stages buitenland 6 166 
Wedstrijden nationaal 30 1.225 
Wedstrijden internationaal 9 404 
Schoolsportdagen 60 4.899 
Sportweekends 3 97 
Bedrijfssportdagen 4 581 

Het aantal schoolsportdagen steeg van 43 met 3.011 deelnemers in 1996 tot 60 met 
4.899 deelnemers in 1997. Verder worden er geen noemenswaardige verschillen 
vastgesteld in vergelijking met 1996. 
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Evenementen 
29/1 
31/3 
20/4 
29/4 
2-3/5 
31/5 
2-3/8 
23/8 
24/8 
24/9 
5/10 
16-23/ 11 

Sportprijs prov. Vlaams-Brabant 
Paasactie 
Mountainbike wedstrijd 
1 00-Sportkriebels 
Dag van de sportclubs 
Watersportdag 
Beachvolleytomooi 
Triathl on 
Aqua Family Day 
Scholenveldloop 
J eugdsportival 
Vlaamse zwemweek 

Evaluatie en toekomstperspectieven 

750 
2.500 

387 
300 
236 

1.940 
900 
300 
530 
512 

4.634 
350 

Het Bloso-domein Hofstade is als sportcentrum moeilijk te vergelijken met de andere 
Bloso-centra. 
De toeristische en recreatieve opdracht is er, afhankelijk van de weersomstandigheden 
en de periodes, even belangrijk als de louter sportieve opdracht. Het moet dan ook 
kunnen inspelen op andere dan sportbehoeften. 
De problemen in dit centrum liggen vooral op het vlak van de veiligheid en de 
bewaking. 
Zolang het centrum niet volledig kan afgesloten worden zal het veiligheidsprobleem 
niet volledig kunnen opgelost worden. Het inzetten van speciaal opgeleid 
bewakingspersoneel en beëdigde wachters zal zeker bijdragen tot de oplossing ervan. 
Het verder uitwerken van het structuurplan moet leiden tot een positieve interactie 
tussen sport, natuur en recreatie. 

Investerings-en renovatieprogramma voor de volgende 5 jaren : 
• oeverbeschenningswerken aan 3 vijvers : 30 miljoen 
• herstel van de .ringgrachten : 20 miljoen 
• algemene schilderwerken van de aanwezige gebouwen : 11 miljoen 
• omgevingsaanleg sporthotel : 7 miljoen 
• renovatie dak overdekt zwembad : 4 miljoen 
• renovatie van strandgebouw (sportmuseum), incl. vernieuwing van sanitair: 

4,5 miljoen 
• renovatie dak botenloods : 4 miljoen 
• aankoop NMBS-gronden : 15 miljoen 
• vernieuwing van de omheining : 7 miljoen 
• aanleg van een "sportboulevard", d.w .z. een wandelparcours, met diverse 

openluchtsportvelden, geïntegreerd in de natuur : 25 miljoen 
• algemene omgevingsaanleg: 30 miljoen, incl. speeltuin, strand en 

evenementenweide 
• verlichting van een deel van het centrum : 7 miljoen 
• bouw van een sauna en fitnesszaal : 15 miljoen 
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12. Liedekerke 'Heuvelkouter' 

Bezetting 

::·m::.:':::'::::::t:·::::,:·:'~X~l~9tf!tg~i~~!~~:::::::,:::::'.::,::''':t::::,: 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-fit verblijven 

Aantal deelnemers 

181 

In 1997 waren er 181 deelnemers voor de sportlessen 'ijsschaatsen' _ Dit is een stijging 
met 8 deelnemers t.o.v. 1996. 

: :: :' ::,u:::u-::=::::ww,:::::,:.'::,::r:::::}:U·:·'·.:': ,':':!',,:::''f?rg#ij~~ij~~t$. :'~9·9~Td.erderi :::::.=:-:::: -::::: ::::t,:.::':) : 'i='- ::'::" ::, :tmm:'i'U 
Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 

Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 
Sportweekends 
Bedrijfssportdagen 

1 
1 

19 

25 
160 

1.145 

De Bloso-ijsbaan 'Heuvelkouter' kende met een bezetting van in totaal126.659 
schaatsers t.o.v. 1996 een daling van de bezetting met 5.275 personen. 
Nieuw in 1997 was deelname van de ijsbaan aan 'De Gordel'. Aan de deelnemers van 
de 50 km-fietstocht werd de kans geboden gratis te schaatsen; van de 4. 757 fietsers die 
de ijsbaan passeerden gingen er 521 in op dit aanbod. 
Vanafseptember 1997 namen er 437 kinderen deel aan verjaardagsparty's. 

Evenementen 

26/3 SVS sportdag 685 

7/9 De Gordel 521 

Evaluatie en toekomstperspectieven 
Zoals voorgaande jaren werd de koelinstallatie in eigen regie onderhouden. 
In samenspraak met de dienst VGV werden technische ingrepen uitgevoerd die een 
energiebesparing meebrengen van ongeveer 10.000 fr. per maand. 
Met ingang van 1/8/97 werd een nieuwe concessieovereenkomst voor de cafetaria 
afgesloten met dezelfde uitbater. De belangrijkste wijziging is de maandelijkse 
vergoeding die van 27.000 fr. op 85.833 fr. is gebracht. 
Het centrum te Liedekerke behoort tot de 2 Bloso-centra waarvoor, in het kader van het 
strategisch plan, nog geen beslissing werd genomen m.b.t. de toekomstige exploitatie. 
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lnvesterings- en renovatieprogramma voor de volgende 5 jaren (bij behoud van het 
centrum): 
• renovatie van parabooldak : 4 miljoen 
• algemene opsmukwerken : 6 miljoen, te spreiden over verschillende jaren. 

13. Nieuwpoort 

Bezetting 

::,::i':':';:'t?:-}Eil)'i:Brt!'~§t§rg##..l~it!e$.:::?r,'f~::::::::;::::::::::::::::: 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-fit verblijven 

Aantal deelnemers 
1.326 

1.369 

Een opmerkelijke stijging van het aantal deelr.emers aan de sportklassen : 345 méér dan 
in 1996. Het aantal deelnemers aan de sportkampen daalde lichtjes met 55 eenheden. 

:::t;::u:::::::ri:::::::,::,::;::::::: :,.,:::.::H ::,::.':,:': :··;::I:::::::Qf'g~:#i~~.ffe~:··aq or::::<J.:erl:f.:é n ':I :Io:: : ::;::: ::::::i:;':.t::::::':~ ::;;;::,_:::::: ,:::::::;: :, ::i'( 
Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 

Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 
Sportweekends 
Bedrijfssportdagen 

6 
2 
4 
1 
6 
5 
5 

198 
72 

424 
9 

313 
146 
554 

Het aantal weekends daalde van 18 met 406 deelnemers in 1996 tot 5 met 146 
deelnemers in 1997. 

Evenementen 

31/5 Watersportdag 50 

Evaluatie en toekomstperspectieven 
De toekomstige werking van de Bloso-centra te Nieuwpoort beoogt 
+ het eigen aanbod kwalitatief op te waarderen en de sportpedagogische omkadering te 

optimaliseren. 
+ samen met de watersportfederaties de opleiding van beloftevolle jongeren te 

organiseren met als doel de doorstroming naar de clubs te bevorderen. 
+ de samenwerking te bevorderen, overleg te plegen en te onderzoeken of de 

sportprogrammatie van de Bloso-centra en sportfederaties beter kan gecoördineerd 
worden. 

Een belangrijk aantal infrastructuurwerken is reeds in eigen regie uitgevoerd, zowel in 
Wittebrug, Havengeul als Spaarbekken. 
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Een kostenbesparende maatregel voor de toekomst is de vervanging van de elektrische 
verwarming in het centrum Wittebrug door, gasverwarming. 
Zowel in verblijfsaccommodaties als in sportinfrastructuur dient nog verder 
geïnvesteerd te worden. 

Investerings-en renovatieprogramma voor de volgende 5 jaren : 
• omgevingsaanleg Havengeul : 2 miljoen 
• aanpassing van verblijfsaccommodaties : 25 miljoen 
• aankoop of onteigening van de loods aan het spaarbekken : 15 miljoen 
• (her)aanleg van openluchtsportvelden : 5 miljoen 
• bouw van een sauna+ fitnesszaal : 15 miljoen 

14. Oordegem 'Putbosstadion' 

Bezetting 

::::::~::::t~==;::::::,=ti'f:j}~(g~9t:§f:g~ni~~g;~·s:::;::::;::::::}i!~':It}h 
Aantal deelnemers 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-fit verblijven 

430 

351 

Er worden geen opmerkelijke schommelingen vastgesteld in de deelnemersaantallen 
van de sportkampen en sportklassen t.o.v. 1996. 
In 1997 werden er geen sportlessen meer georganiseerd. 

::;:;::,:I':::::::=:::I:::':,'=:::,:::::,'::t;::::=;:: .=::,:w=::_:::: ::.:;:;:::m:::::=:Q·rg@j~~~~~$:;:g~:gr::p~#4.~P..n:: }:::::=::,=;:r;:;~:·:;:;:::::;=::t·=-:,: :=::-=:;:;:::::,':::t'::::::,,:,::t::: 
Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 

Sportkampen derden 
Stages binnenland 2 86 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 20 6.236 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 5 529 
Sportweekends 1 0 262 
Bed rijfssportd a gen 

In 1997 werden er 2 stages van binnenlandse atleten georganiseerd (1996: 0). De 
uitstekende atletiekaccommodatie wordt intens gebruikt voor het organiseren van 
wedstrijden en trainingen. 

Evenementen 

geen 
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Evaluatie en toekomstperspectieven 

Zoals vorige jaren reeds werd vermeld voldoet de luchtdrukhal helemaal niet meer aan 
de vraag van de hedendaagse sportbeoefenaars. Vervanging is een noodzaak. 
In mei 1997 is gestart met de bouw van een tribune aan de atletiekpiste (700 plaatsen). 
De toestand van de buitensportterreinen (behalve de atletiekpiste) is zo slecht dat deze 
velden slechts sporadisch kunnen verhuurd worden. Deze dienen dringend gerenoveerd 
te worden. 

Investerings- en renovatieprogramma voor de volgende 5 jaren : 
• bouw van een kleine sporthal met 3 squashlokalen + powerzaal +sauna : 35 miljoen 
• renovatie van de openluchtvelden : 10 miljoen 
• aanleg van een finsepiste : 3 miljoen 
• aanleg van de omgeving met een parking : 10 miljoen 
• de renovatie en uitbreiding van de overnachtingsaccommodaties : 25 miljoen 

15. Oostende 'Spuikom' 

Bezetting 

~:::::::J:;:::%;I::;:;;:::::;:,;l..!q~919.r~~~~t~~~,::':;::;_::i:'g:,:= ::'::::=:n,: 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-fit verblijven 

Aantal deelnemers 
890 

15 
458 

Een opmerkelijke stijging van het aantal deelnemers aan de sportklassen: 345 méér dan 
in 1996. 

Iifl.!i@':\~::r,::~WMiiii~t:~)!1ti:\tltiiWMi1tt:Q.,rg~#~~~!~'~H~l9..9.!t!t~r~~~;:;:;f:=f:!:;:t:;::\:iitt::::;::::;::;;==;:::::i~i~@}m& 
Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 

Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 
Sportweekends 
Bed rijfss portdagen 

1 

8 
6 

14 

243 
151 

Het aantal weekends is in vergelijking met 1996 gehalveerd : 6 weekends met 151 
deelnemers in 1997 tegenover 12 weekends met 200 deelnemers in 1996. 
Ook het aantal schoolsportdagen is verminderd : 8 met 243 deelnemers in 1997 
tegenover 12 met 605 deelnemers in 1996, omdat de voorkeur gegeven wordt aan de 
organisatie van sportklassen. 

Evenementen 
31/5 Watersportdag 274 
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Evaluatie en toekomstperspectieven 
Organisatorisch was 1997 een beter jaar dan 1996. Alle Bloso-organisaties gingen in 
stijgende lijn door het verblijf van grotere groepen. 
Het centrum Oostende behoort tot de niet-prioritaire centra. De verdere werking ervan 
zal pas duidelijk zijn na het afronden van de besprekingen die zullen gevoerd worden 
voor de overdracht ervan. 

16. St·Jan·ln·Eremo 'Boerekreek' 

Bezetting 

• ' · Bloso-organisaties 
Aantal deelnemers 

Sportkampen 606 
Sportlessen 111 
Sportklassen 1.061 
Blijf-fit verblijven 

Er worden geen opmerkelijke schommelingen vastgesteld in het aantal deelnemers aan 
de Bloso-organisaties t.o.v. 1996. 

Organisatie~ d9or derden - . 

Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 
Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 22 692 
Sportweekends 8 224 
Bedrijfssportdagen 

Eveneens geen opmerkelijke schommelingen in de bezetting van schoolsportdagen en 
sportweekends t.o.v. 1996. 

Evenementen 
115 
3115 
7/6 
11/10 

W ancteltocht 
Watersportdag 
Triathlon 
Mountainbikeconcours 

Evaluatie en toekomstperspectieven 

750 
400 

96 
385 

De activiteiten die dit centrum biedt als watersport én als ruitersportcentrum zorgen 
voor een maximale bezetting van maart tot begin november. De huidige infrastructuur 
laat geen permanente bezetting tijdens de wintermaanden toe. Noch de 
sportaccommodaties, noch de verblijfsinfrastructuur zijn hiervoor voldoende 
uitgebouwd. 
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Het centrum Sint-Jan-in-Eremo behoort tot de niet-prioritaire centra. De verdere 
werking ervan zal pas duidelijk zijn na het afronden van de besprekingen die zullen 
gevoerd worden voor de overdracht ervan. · 

17. St-Ni klaas 'De Ster' 

Bezetting 

=::::=: :::;::m::ttii~\'}j;;:::::QH!~~#ti:~#.~s~t!~~}~';:::;=:=f:ffif'Iif::~:;::=::::= 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-fit verblijven 

Aantal deelnemers 
905 
159 

24 

Voor het eerst werd in 1997 de kaap van 900 deelnemers aan de sportkampen 
overschreden (28 deelnemers méér dan in 1996). 
De bezetting van de sportlessen daalde met 98 personen : 159 deelnemers in 1997 t.o.v. 
257 in 1996. 
Ook de bezetting van de sportklassen daalde : 1 school met 24 deelnemers in 1997 t.o .v. 
5 scholen met 139 deelnemers in 1996. 

· :::I=:;=:;:::::w:~~:r;:i(t::i:t:::=:':=mt:: :::;:;:::=:: ::i~;:=%;::,9!ig@!~it!s::49:pr,:;4.~~~~n.,=::::.::m::= :;:mm:::,:=::=::lf'ii':;:!1;::;!.;,;J:;:i;:):;i::::;:==::@m:~:::::: 
Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 

Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 
Sportweekends 
Bedrijfssportdagen 

43 

2 

Geen opmerkelijke wijziging t.o.v. 1996. 

Evenementen 
21/5 
31/5 
2-3/5 

Adventuretrophy scholen 
Watersportdag 
Dag van de sportclub 

Evaluatie en toekomstperspectieven 

1.453 

132 
548 

81 

480 

De ruimte voor de administratie werd aangepast. Met een minimum aan kosten werd in 
eigen regie een gedeelte van de personeelskeuken omgevormd tot bureelruimte (PC
gedeelte). 
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Het centrum Sint-Niklaas behoort tot de niet-prioritaire centra. De verdere werking 
ervan zal pas duidelijk zijn na het afronden van de besprekingen die zullen gevoerd 
worden voor de overdracht enran. 

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

Bezetting 

.•:•:l:::::=::=;:~==i!:i~!:i'Wlt~!9.$gt.!i!giP.!,$~~!Ç~;:i~:t;:;::@::;:;1ii::;:;;:: 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-fit verblijven 

Aantal deelnemers 
215 
107 

Geen opmerkelijke wijzigingen in de bezetting van de Bloso-organisaties t.o.v. 1996. 

Organisaties door derden : de Vlaamse Rijkunst Academie organiseerde in het 
centrum gedurende 41 weken opleiding dressuur met 16 leerlingen. 

Evenementen 

geen 

Evaluatie en toekomstperspectieven 
De belangrijkste functie van dit centrum is en blijft de opleiding van ruiters op een hoger 
niveau. Het is het enige centrum in Vlaanderen waar dressuur, als grondslag van elke 
ruiterdiscipline, in deze mate aan bod komt. 
Dit bleek nogmaals in 1997 uit de vele aanvragen om militarypaarden in het centrum in 
dressuur op te leiden. 
De samenwerking met de Vlaamse Rijkunst. Academie verloopt positief. De aanvragen 
overstijgen steeds in ruime mate de beschikbare plaatsen. 
De buitenpiste vormt nog steeds een der voornaamste problemen. 
Het centrum Sint-Ulriks-Kapelle behoort tot de niet-prioritaire centra. De verdere 
werking ervan zal pas duidelijk zijn na het afronden van de besprekingen die zullen 
gevoerd worden voor de overdracht ervan. 

19. Waregem 'Gaverbeek' 

Bezetting 

f:::::i:;::::i1:miMli*'}t:J.~t9~9t:9!k#.!~§.~P.~::::;~;~::1HnM:f,;:::j' 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-fit verblijven 

Aantal deelnemers 
736 

1.434 
230 
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De bezetting van de sportkampen en sportklassen onderging geen vermeldenswaardige 
schommelingen in vergelijking met 1996. 
Het aantal deelnemers aan de sportlessen daalde met 121 deelnemers. Het Bloso-centrum 
Waregem is met 1.434 deelnemers aan de sportlessen goed voor 45% van het totaal aantal 
deelnemers aan de sportlessen in alle centra. 

::!"t:::~;~~:tt\i::~)t~:~::;;~:1:::='t:;:;::~:~:,::::::=w~;:;:t;:;n;::=: :: :Qriim!~Mt~:Ji~9r;!f.~:t~~#1:'=i:~:::=::::::=::==:=:::::;:;::;::;:t1'i:::::::~:::,:':f::::::·tn::,:f:c::::=:: :: 

Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 
Sportweekends 
Bed rijfssportdagen 

Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 

15 

9 
3 

85 

164 

1.911 
446 
781 

Het aantal schoolsportdagen steeg van 50 met 339 deelnemers in 1996 naar 85 met 781 
deelnemers in 1997. Verder worden er geen noemenswaardige verschillen vastgesteld in 
vergelijking met 1996. 

Evenementen 
13/4 Nationale Combiné KBRSP 92 
20/4 Regionale jumping HRZV 423 
1317 Nationale dressuur KBRSF 163 
24/8 Paardenstoet 150j Waregem 

Koerse 750 
5~8/9 Internationale Military 124 
12~14/9 Internationale menwedstrijd 215 
27-28/9 Belgisch kampioenschap dressuur 

Y oung riders en juniers 200 
21/12 Nationale dressuurwedstrijd 117 

Evaluatie en toekomstperspectieven 
Het Bloso-centrum 'Gaverbeek' is uitgegroeid tot een multifunctioneelcentrum in de 
hippische wereld. 
Het overnachtingspaviljoen, de keuken/eetzaal en de te kleine administratieve lokalen 
dienen dringend vervangen te worden. 
Over het Bloso-centrum Waregem werd, net zoals voor het Bloso-centrum in 
Liedekerke in het Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen geen beslissing genomen. 
Het bevindt zich "in de schemerzone". Indien dit centrum als prioritair centrum zou 
worden weerhouden zal ook hier een structuurplan uitgewerkt worden, rekening 
houdend met het nog te ontwerpen specifiek ruitersport-beleidsplan. 

Investerings- en renovatieprogramma voor de volgende 5 jaren (Bij behoud van het 
centrum): 
• bouw van sporthotel, incl. restaurant, keuken en vergaderzalen : 65 miljoen 
• bouw van een derde manege : 20 miljoen 
+ opmaak van een structuurplan : 2 miljoen 
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20. Willebroek 'Hazewinkel' 

Bezetting 

::· :::''ii=:::::=::I!::;:;::;:;::;:I!9~91!rm~~!ï!~$:: :t;;::;i,:I :::: ::-:::::-=::-

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-fit verblijven 

Aantal deelnemers 
520 
28 

988 

In vergelijking met 1996 steeg het aantal deelnemers aan de sportkampen met 96 en daalde 
het aantal deelnemers aan de sportklassen met 169. 
De bezetting van de Blosa-sportkampen en sportklassen in dit topsportcentrum voor roeien 
en kajak is sterk afhankelijk van de organisatie van talrijke stages van binnen- en 
buitenlandse topatleten en nationale en internationale wedstrijden. 

: '=::::::.::::::~}':V:J:;:::::;::1:::::=:w: ::: :::: ::.::::-;=::·::;:::ii::=::::;::gr,~:~j~a#~~::=fiè:î.~h.ê:f.:è.t4en':t:mmtm=:~rt=IJ':·: :::;; ::::H=:::::::::;;:t:~;:.::;:;:=:·:=.f.::.::; 
Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 

Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 
Sportweekends 
Bedrijfssportdagen 

48 
28 

8 
5 

17 

8 

Geen noemenswaardige verschillen in vergelijking met 1996. 

Evenementen 
2-4/5 
7-8/6 
28-29/6 
5-10/8 
16/8 
6-7/9 
13-14/9 
27-28/9 
11111 
6-7/12 

Internationale kanowedstrijd 
Internationale roeiwedstrijd 
Internationale kanopolo 
Wereldkampioenschap roeien junioren 
Internationale zwemdoortocht 
Belgisch kampioenschap kano 
Belgisch kampioenschap roeien deel 1 
Belgisch kampioenschap roeien deel2 
Diva veldloop 
Broekventjes-wandeltocht 

Evaluatie en toekomstperspectieven 

366 
679 

1.350 
1.811 

582 

350 
125 
120 
950 
266 
260 
280 
200 
355 

2.500 

226 

In 1997 blijft de verhouding topatleten t.o.v. andere verblijven ongeveer 50%. 
De aanvragen voor de organisatie van trainingskampen blijft het grootst voor de periode 
april tot en met juli: ook in 1997 was de vraag groter dan het aantal beschikbare bedden. 
Om kwaliteitsvolle verblijfsmogelijkheden aan te bieden is een aanpassing van de 
bestaande accommodatie noodzakelijk. De (semi) professionalisering van de kano- en 
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roeisport brengt met zich mee dat vierpersoonskamers niet meer passen in de 
voorbereiding van topatleten. , 
Het is aangewezen om een sporthal en sporthotel te bouwen. Het promoten van 
indoorsporten tijdens de winterperiode zal de bezetting van het sporthotel een hoger 
rendement geven. 
Bij de organisatie van trainingskampen en internationale wedstrijden worden nu 
regelmatig ploegen in hotels geplaatst. Voor de overnachting wordt eveneens beroep 
gedaan op het sporthotel te Hofstade. 
Het hoogtepunt in de werking van dit centrum was de organisatie van de 
Wereldkampioenschappen Roeien voor Junioren tijdens de maand augustus. Voor dit 
soort organisaties leent het centrum zich uitstekend. De Internationale Roeibond (FISA) 
heeft deze organisatie uitgeroepen tot de best georganiseerde 
Juniorenkampioenschappen ooit. 

Investerings-en renovatieprogramma voor de volgende 5 jaren: 
+ bouw van een sporthotel (enkel overnachtingsaccommodaties) : 3 5 miljoen 
+ bouw van eenkleine sporthal : 30 miljoen 
+ uitbreiding van botenloods : 10 miljoen 
• startsysteem roeien : 2 miljoen 
+ oeverbescherming : 10 miljoen 
+ uitbreiding powerzaal + sauna : 10 miljoen 
+ aanleg van een openluchtsportveld : 3 miljoen 

21. Woumen 'De Rhille' 

Bezetting 

o~=::~:M:w:::::=::~!:::::;~:rQJ9j,9~9fg~!~~~,~~::@:~tili::=::m,::s::;:':i::: 

Sportkampen 
Sportlessen 
Sportklassen 
Blijf-fit verblijven 

Aantal deelnemers 
926 
382 
578 

Zowel het aantal deelnemers aan de sportklassen (+ 458) als aan de sportlessen (+ 333) 
steeg opmerkelijk t.o.v. 1996. Na de moeilijke jaren van renovatie vinden steeds meer 
ruitersportliefhebbers de weg naar 'De Rhille' . 

,:::;:;:!::;:::::::::::=:::·::'j:':::;:::::::J::;;::::;::':'::t,':::;r:::;::.::::::: ::::::::,grg~(ij'i~~*=i~~,::'-.9:*r:s~r~~#l:f,m:::::::::::,,::::.:~;;:::=n·::::'1,.:::' ,::,':=:::;;,:;t::::::::i::,'::;:,::,::: ':;::: 

Sportkampen derden 
Stages binnenland 
Stages buitenland 
Wedstrijden nationaal 
Wedstrijden internationaal 
Schoolsportdagen 
Sportweekends 
Bedrijfssportdagen 

Aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 

1 

14 
17 

32 

568 
332 
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Eveneens een opmerkelijke stijging van het aantal schoolsportdagen : 14 in 1997 met 
568 deelnemers t.o.v. 1 met 32 deelnemers in 1996. 

' 
Ook de sportweekends gingen er fors op vooruit: 17 met 332 deelnemers in 1997 t.o.v. 
3 met 81 deelnemers in 1996. 
In 1997 werd tevens een eerste stage van buitenlandse atleten genoteerd. 
Het Bloso-centrum 'De Rhille' ging er dus op alle gebied op vooruit. 

Evenementen 

12-13/4 Opendeurdag 1.500 

Evaluatie en toekomstperspectieven 
In 1997 werd de nadruk gelegd op de promotie van het centrum en een grondige interne 
reorganisatie. 
De ruwbouw van een hooischuur met berging is voltooid. Het groot tekort aan 
bergingsruimte wordt hiermee opgelost. De schuur zal in 1998 verder afgewerkt worden 
(watertoevoer en elektriciteit). 
In eigen regie werden een aantal renovatie- en herstellingswerken uitgevoerd : 
herstelling omheining, bruikbaar maken van weide, aanleggen van enkele bijkomende 
weiden, reinigen daken paardenboxen, bouw van 7 extra-ponyboxen in de nieuwe 
schuur. 
Bijkomende renovatiewerken worden voorzien in hetinvesterings-en 
renovatieprogramma voor de volgende jaren. 

Investerings- en renovatieprogramma voor de volgende 5 jaren : 
• renovatie van administratief lokaal + ontvangstruimte : 15 miljoen 
• renovatie van stallen : 15 miljoen 
• aanleg van openluchtsportterrein : 3 miljoen 
• omgevingsaanleg: 3 miljoen 
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4. PERSONEEL 

1. Personeelsleden op permanente basis 

1.1. Personeelsbestand. 
Eind december 1997 telden de 21 Bloso-centra een gezamenlijke bezetting van 306 
permanente personeelsleden. Hierin zijn de personeelsleden van de Mobiele Ploeg 
inbegrepen. Niet inbegrepen zijn de seizoenpersoneelsleden en de jobstudenten. 

Tegenover 1996 betekent dit een vermindering van het permanent personeelsbestand 
met 20 eenheden. Deze vermindering is toe te schrijven aan natuurlijke afvloeiingen 
(pensioen en overlijden), mutaties en ontslagen. Net zoals de voorbije jaren, werd de 
regel gehanteerd dat het afvloeiend permanent personeel niet automatisch vervangen 
wordt. Afvloeiingen binnen het contingent van de hulppersoneelsleden (zoals voorzien 
in de personeelsformatie) werden wel vervangen. 

Inzake het aantal personeelsleden, kan men vaststellen dat het de vierde jaarlijkse 
vermindering op rij betreft. In 1994, 1995 en 1996 daalde het aantal permanente 
personeelsleden met respectievelijk 15, 19 en 9 eenheden. Op vier jaar tijd is het aantal 
permanente personeelsleden gedaald met 63 eenheden of 17%. 

1.2. Personeelsbeweging 1997. 
• In de loop van 1997 gingen 17 personeelsleden met pensioen : 13 statutairen en 4 

contractuele hulppersoneelsleden. 
+ 2 personeelsleden zijn overleden in 1997 : 1 statutair en 1 contractueel 

hulppersoneelslid 
• 4 personeelsleden, nl. 3 contractuelen en 1 Geco, namen ontslag op eigen verzoek. 4 

contractuele personeelsleden werden ontslagen. 
+ In 1997 werd aan 3 seizoenpersoneelsleden een contract van onbepaalde duur (COO) 

toegekend. Aan 3 personeelsleden werd een contract van bepaalde duur (COB) 
toegekend. In alle 6 gevallen is de toekenning gebeurd ter vervanging van afvloeiend 
hulppersoneel, voorzien in de definitieve personeelsformatie. 

2. Seizoen personeel 
In 1997 werden voor alle Bloso-centra samen 652 manmaanden seizoenpersoneel 
toegekend (54 voltijdse equivalenten). Ten opzichte van 1996 (761 manmaanden) is dit 
een daling met 14,3%, wat overeenstemt met 9,5 voltijdse equivalenten. 
Daar waar de gemiddelde duur van de contracten in 1996 6, 7 maand bedroeg, is deze in 
1997 licht gedaald tot 6,3 maand. 

Er dient benadrukt dat in veel centra het seizoenpersoneel taken uitvoert met een 
permanent karakter. Ze hebben in de loop van de voorbije jaren de plaats ingenomen 
van vertrekkend permanent personeel (kok, redder, sporttechnicus, administratief 
personeel) dat nooit op een andere manier werd vervangen, in afwachting van de 
goedkeuring en uitvoering van het Strategisch Plan. 

120 



3. Jobstudenten 
In 1997 werden 141 jobstudenten (voorrang voor kinderen van personeelsleden) 
tewerkgesteld voor een periode van één tot (meestal) twee weken. Deze tewerkstelling 
komt overeen met 64,8 manmaanden, of met 5,4 voltijdse equivalenten. 

5. 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. 
+ het verhuren van sportaccommodaties aan federaties, clubs en individueten voor 

trainingen, stages, wedstrijden, tornooien, e.a. 
+ andere: concessies cafetaria, drank- en snoepautomaten, permanente 

gebruiksovereenkomsten voor watervlakken, telefoon, postkaarten, stortbaden, 
maaltijden e.a. 

Op de Raad van Bestuur van 16/10/96 (document 375, notulen 59) werd beslist de 
tarieven van de sportkampen en sportlessen vanaf 1 januari '97 en de tarieven van de 
sportklassen vanaf 1 september ' 97 te verhogen met 5%. Alle andere tarieven bleven 
ongewijzigd. 

Inkomsten 
1996 1997 Verschil 

Eigen organisaties 112.181 .522 125.004.287 + 12.822.765 
Organisaties door derden 26.659.433 26.806.645 +147.212 
Verhuur sportinfrastructuur 47.932.046 45.973.268 -1 .958.778 
Diverse inkomsten 27.310.857 28.539.699 +1.228.842 
Totale inkomsten 214.085.854 226.323.899 + 12.240.041 

De totale inkomsten stegen tegenover 1996 met 12,2 miljoenfr.Deze stijging van 5,7% 
is bijna uitsluitend te danken aan de stijging van de inkomsten uit de eigen organisaties. 
De inkomsten van de sportkampen stegen met bijna 7 miljoen fr., de inkomsten van de 
sportklassen met 3,7 miljoen fr. ende inkomsten van de sportlessen met bijna 1 mil
joen fr. 

De daling van de inkomsten uit de verhuur van infrastructuur werd grotendeels 
gecompenseerd door de stijging van de diverse inkomsten. 

Hierna volgen per centrum de grootste stijgingen (inkomsten '97 t.o.v. '96): 

+ Herentais +4,7 miljoen fr. of +24%. 
Door de verbouwingswerken aan het sporthotel waren de inkomsten in '96 tegenover 
'95 met 9 miljoen fr. gedaald. Met de ingebruikneming van het nieuw sporthotel (1e 
fase) in '97 werd reeds de helft van deze minder inkomsten gerecupereerd 
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Voornamelijk de volgende organisaties kenden een groter deelnemersaantal: 
sportkampen van 1240 naar 1538, sportklassen van 1623 naar 2063 en 
sportweekends van 405 naar 1098. · 

+ Woumen +4,5 miljoen fr. of +60%. 
Het aantal deelnemers sportkampen bleef ongeveer gelijk. Alle andere organisaties 
kenden een spectaculaire stijging:· sportklassen van 120 naar 578, sportlessen van 49 
naar 382, sportweekends van 81 naar 332 en schoolsportdagen van 32 naar 568. 
Door het voeren van meer regionale promotie (o.a. opendeurdag) geniet het centrum 
een steeds grotere populariteit. 

+ Nieuwpoort + 1, 7 miljoen fr. of+ 13%. 
De sterke stijging van het aantal deelnemers sportklassen is hiervoor verantwoor
delijk (+345 deelnemers). 

+ Genk+ 1,5 miljoen fr. of +9%. 
Deze stijging kan verklaard worden door het toenemend aantal deelnemers sport
klassen (+360) en sportweekends (+287}. 

+ Hofstade + 1,4 miljoen fr. of +6%. 
De inkomsten parking stegen met 1,2 miljoen fr. en het aantal deelnemers 
schoolsportdagen steeg met 1888. 

Voor sommige centra waren de inkomsten in '97 lager dan het jaar ervoor: 

+ Brugge J. Saelens -1,6 miljoen of -11%. 
In '96 waren de inkomsten tegenover '95 met 2,6 miljoenfr.gestegen doordat veel 
sportklassen niet konden doorgaan in het centrum Herentais en de scholen ondermeer 
werden doorverwezen naar het centrum Brugge J. Saelens (+511 deelnemers in '96). 
Tegenover '95 blijft er evenwel nog een stijging over van ongeveer 1 miljoen fr. 
voornamelijk door een stijgend aantal deelnemers sportkampen. 

+ Blankenberge -1,0 miljoen fr. of -7%. 
Het aantal deelnemers sportweekends daalde met 520, het aantal deelnemers 
sportklassen met 230. Ook naar dit centrum werden in '96 scholen doorverwezen 
naar aanleiding van de verbouwingswerken in het centrum Herentals. 

+ Hasselt -1,2 miljoen of -7%, Liedekerke -0,9 miljoen of -6%. 
Deze daling in beide ijshallen is volledig te wijten aan de minder inkomsten van de 
individuele schaatsers en verhuur ijsschaatsen. 

2. Gederfde inkomsten 

Omwille van sociale en promotionele doeleinden derft het Bloso een aantal inkomsten. 
Deze gederfde inkomsten omvatten vooral een pakket kortingen (o.a. schoolsportkaart, 
mindervaliden, grote gezinnen, Bloso-personeel, kinderkortingen op gewone 
verblijven), bijdrage voor de koepelorganisaties sportklassen, opvang en begeleiding 
van buitenlandse delegaties in 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. 
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Op de Raad van Bestuur van 16/10/96 (document 375, notulen 59) werd beslist vanaf 
. 1997 de kortingen voor de Blosa-sportkampen en sportlessen te wijzigen : 

+ de korting van 25 % voor leden van een gezin met minstens 3 kinderen fiscaal ten 
laste werd verminderd tot 15% 

+ de korting van 10% voor houders van een schoolsportkaart werd afgeschaft 
• de korting van 10% voor houders van een Cultureeljongerenpaspoort (C.J.P.-pas) 

werd afgeschaft 
+ de korting van 50 % voor leden van de Raad van Bestuur en gezin werd afgeschaft 

De gederfde inkomsten in 1997 bedroegen 21.905.609 fr. Dit is 2.915.396 minder dan 
in 1996. In '97 vertegenwoordigden de gederfde inkomsten 9,7% van de totale 
inkomsten. In ' 96 was dit nog 11,6%. 

tt='?.:tm==r::-::: :=:: ):;;: =tif::::u·:::=ur:::-r::m:::n:::::vav,tiiC:ht9~d;etfc:f~=' in R9mste n: ;~ g 9~*1~9.=7r:: ::·.mttr: m:t :: :: ': ::::::::?:::::n:tf!:I:tt::n::.:=:: 
Soort 1996 1997 Verschil 

Eigen organisaties 
sportkampen 
sportklassen 
sportlessen 

Totaal eigen organ. 
Andere org ./verblijven 
Verhuur sportaccom. 
Diversen (o.a. maaltijden) 
Algemeen totaal 

10.883.296 
6 .735.136 

669.429 
18.287.861 

2.751.290 
1.458.042 
2.323.812 

24.821.005 

7.085.227 
7.873.697 

469.535 
15.428.459 

2.085.955 
2.486.876 
1.904.319 

21.905.609 

-3.798.069 
+1 .138.561 

-199.894 
-2.859.402 

-655.335 
+1 .028.834 

-419.493 
-2.915.396 

Uit de tabel blijkt dat voornamelijk de gederfde inkomsten bij de sportkampen sterk 
gedaald zijn (-3,8 miljoen fr.). Dit komt in hoofdzaak door de vermindering van de 
korting voor gezinnen met minstens 3 kinderen fiscaal ten laste (van 25% naar 15%). 
Daarentegen zijn de gederfde inkomsten bij de sportklassen met 1,1 miljoen fr . 
gestegen. Het kortingsysteem werd voor de sportklassen niet aangepast. Door o.a. de 
stijging van het aantal deelnemers met 728 leerlingen stegen de werkelijke inkomsten 
met 3,7 miljoen fr. De stijging van de gederfde inkomsten bij de verhuur van 
sportaccommodaties wordt gecompenseerd door een daling van de gederfde inkomsten 
bij de andere organisaties/verblijven en bij de diverse gederfde inkomsten. 

Verdeling gederfde inkomsten naar soort: 
• Eigen organisaties (kortingen): 70,4% 
+ Andere organisaties/verblijven (topsport): 9,6% 
+ Verhuur sportaccommodaties (kortingen): 11,3% 
+ Diversen: 8, 7% 

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

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

• + Sectie Ill Vlaams Sportfonds: de kredieten worden 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, onderhoudsproducten, 
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 1996: 
Uitgaven 1997: 

74.558.723 fr. 
74.328.413 fr. 

+ 12.13 Huur onroerende goederen 

Inhuringen onroerende goederen zoals bergloodsen, botenloodsen, erfpachten. 

Uitgaven voor 1996: 4.244.139 fr. 
Uitgaven voor 1997: 4.364.065 fr. 

+ 12.14 Lopende uitgaven voor sportinstallaties 

• contractuele onderhoudsuitgaven: afval- en opslagcontainers, onderhouds
contracten technische installaties, herstel- en onderhoudswerken door een firma 
van toestellen en machines en herstellingen watersportmateriaaL 

• aankoop niet-duurzame goederen, niet-duurzaam sportmateriaal en 
keukenmateriaaL 

Uitgaven voor 1996: 22.483.243 fr. 
Uitgaven voor 1997: · 21.593 .793 fr. 

Tegenover '96 is dit een daling met 889.450 fr. 
Voor de inrichting van de nieuwe sporthotels in Genk en Herentais in '97 was op het 
budget aankoop niet-duurzame goederen 1,3 miljoen fr. extra nodig. Dit werd evenwel 
gecompenseerd door minder aan te kopen voor de andere centra. 
De uiteindelijke besparing van 0,9 miljoenfr. werd gerealiseerd door enkele 
onderhoudscontracten op te zeggen en minder voor onderhoud watersportmateriaaL 

• 12.16 Renovatiewerken 

Uitgaven voor 1997: 9.662.135 fr. 
Uitgaven voor 1996: 9.700.000 fr. 
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• 74.11 Materiaal uitrusting centra 

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

Uitgaven voor 1996: 
Uitgaven voor 1997: 

13.990.342 fr. 
13.760.258 fr. 

• 74.15 Aankopen duurzaam watersportmateriaal 

Uitgaven voor 1996: 4.479.197 fr. 
Uitgaven voor 1997: 3.969.273 fr. 

De totale uitgaven op sectie II voor 1997 bedroegen: 127.876.605 fr. tegenover 
129.455.644 fr. in 1996. Dit is een daling met 1.579.039 fr. of 1,2%. 

Sectie 111 Vlaams Sportfonds 
Deze uitgaven omvatten volgende artikels: 

+ 12.44 Lesgevers eigen organisaties 

De vergoedingen lesgevers eigen organisaties omvatten de vergoedingen, de RSZ -
bijdragen, de verplaatsingskosten en het vakantiegeld. 

Uitgaven voor 1996: 
Uitgaven voor 1997: 

39.546.742 fr. 
41.200.000 fr. 

Op de begroting '97 werd initieel40 miljoen fr. voorzien. Door de verhoogde bezetting van 
de eigen organisaties in enkele centra was dit bedrag onvoldoende. Op de Raad van Bestuur 
van 17.12.97 werd beslist de kredieten voor dit artikel te verhogen met 1,2 miljoenfr.Dit 
bleek evenwel nog steeds onvoldoende om in '98 alle achterstallige RSZ-bijdragen en 
vakantiegelden te betalen. 1, 7 miljoen fr. komt ten laste van de begroting '98. 

• 12.46 Werkingskosten eigen organisaties 

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 1996: 67.653.953 fr. 
Uitgaven voor 1997: 68.570.471 fr. 

De uitgaven tegenover '96 zijn gestegen met 0,9 miljoen fr. of 1,3%. 
Deze meeruitgaven zijn voornamelijk te verklaren door de grotere bezetting in de centra 
Herentals, Woumen, Nieuwpoort, Hofstade en Genk. 

De totale uitgaven op sectie III voor 1997 bedroegen 109.770.471 fr. t.o.v . 107.200.695 
fr. in 1996. Dit is een verhoging met 2.569.776 fr. of 2,4%. 
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4. Overzicht inkomsten-uitgaven 

Overzicht inkomsten-uitgaven 1996~ 19,97 
1996 1997 verschil 

Inkomsten 214.083.858 226.323.889 + 12.240.041 
Uitgaven 236.656.339 237.647.076 +990.737 
Verschil -22.572.481 -11.323.177 +11.249.304 

Met slechts 1 miljoen fr. extra uitgaven werden in '97 meer dan 12 miljoen fr. extra 
inkomsten gerealiseerd. 

De organisatiekosten op sectie lil stegen met ongeveer 2,5 miljoenfr.maar de werkings
kosten op sectie II daalden met bijna 1,6 miljoen fr. Bij de organisatiekosten moet wel nog 
1,7 miljoenfr.bijgeteld worden voor de uitbetaling van achterstallige RSZ-bijdragen en 
vakantiegelden (verschoven naar begroting '98). Dus in feite bedroegen de organisatie
kosten in '97 111.470.471 fr.Tegenover '96 betekent dit dat met slechts 4,3 miljoen fr. 
extra organisatiekosten 12,2 miljoen fr. extra inkomsten werden gerealiseerd. 
Omgekeerd kan hieruit worden afgeleid dat een beperking van de organisatiekredieten een 
meer dan evenredige daling van de inkomsten kan teweegbrengen. Vooral een te laag 
budget voor lesgevers kan voor veel organisatorische problemen zorgen. 

De sterke verbetering van het resultaat tegenover '96 (+11,2 miljoen) werd voornamelijk 
bereikt door de forse stijging van inkomsten en deelnemers in de centra Herentais en 
Woumen, door de verhoging van de tarieven sportkampen, sportlessen en sportklassen en 
door de vermindering van de kortingen van de sportkampen en sportlessen. 

Zoals gebruikelijk werd bij de exploitatiegegevens geen rekening gehouden met de 
uitgaven voor personeel, evenmin als met de investeringen voor infrastructuur. 

Zonder de renovatiewerken bleef het verschil tussen de inkomsten en uitgaven beperkt 
tot -1,66 miljoen fr. Dit is slechts 0, 7% van de totale inkomsten en betekent een bijna 
break-even situatie. 
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6. GLOBAAL OVERZICHT 1991-1997 
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Bovenstaande grafiek geeft het verloop weer van 1991 tot 1997 van enerzijds de 
uitgaven, de inkomsten en het saldo van de Bloso-centra en anderzijds het aantal 
deelnemers aan de eigen organisaties. In de uitgaven zijn naast de investeringen en de 
personeelskosten, tevens de uitgaven voor de mobiele ploeg en de renovatiekosten niet 
inbegrepen. 
Zoals in de jaarverslagen van '94, '95 en '96 werden enkel de centra die nu nog 
geëxploiteerd worden opgenomen in de grafiek. Dit om een adequate vergelijking over 
de laatste zevenjaar 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. 

Het verschil tussen inkomsten en uitgaven in '97 (-11,3 miljoen incl. renovatie en 
uitgaven mobiele ploeg) sluit terug aan bij het niveau van '95 {7"11,9 miljoen). Het 
aantal deelnemers aan de eigen organisaties is tegenover '95 daarentegen gestegen met 
1.560 deelnemers. 

Uit de grafiek blijkt duidelijk dat het negatief resultaat van deze 21 centra in ' 91 nog 
57,6 miljoen fr. bedroeg en in '97 slechts 0,8 miljoen fr. Dit ging gepaard met een 
stijgende bezetting aan de eigen organisaties van 27. 161 deelnemers in '91 naar 29.582 
in '97 (+9%). 

Ter vergelijking: in '91 werden in totaal nog 32 centra geëxploiteerd (inclusief 
ingehuurde centra) en bedroeg het totaal aantal deelnemers aan de eigen organisaties 
32.207. In '97 waren er in de 21 centra 29.582 deelnemers aan de eigen organisaties. 

Ondanks het feit dat de uitgaven niet evenredig stegen met de bezetting, werd geen 
afbreuk gedaan aan de kwaliteit van de (eigen) organisaties. Naast de veiligheid werd 
trouwens in 1997 gestart met een onderzoek om de kwaliteit van de voeding en de 
hygiëne in de keukens en sanitaire ruimten te verbeteren. 
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XI. JACHTHAVENS 

Op 24/7/1996 nam de Vlaamse regering de principiële beslissing om de jachthavens van 
hetBlosonaar het Vlaamse gewest (Administratie Waterwegen en Zeewezen) over te 
dragen met ingang van 1/1/1997. 
De Vlaamse regering besliste op 8 oktober 1996 dat alle achterstallige liggelden tot en 
met 1996 aan hetBlosodienden betaald te zijn vóór 31 december 1997. Indien deze 
beslissing niet zou uitgevoerd worden zal de minister, bevoegd voor openbare werken, 
de werken met betrekking tot de exploitatie van de jachthavens opschorten. 
Op 7 augustus 1997 werden de clubs door minister Martens en minister Baldewijns 
nogmaals aangemaand de achterstallige liggelden te betalen. 

1. ACHTERSTALLIGE LIGPLAATSVERGOEDINGEN 

1. lnvorderingsprocedure via het ministerie van Financiën 

In 1997 waren nog 30 dossiers in behandeling bij de ontvangkantoren van het ministerie 
van Financiën. Geen enkel van deze invorderingsprocedures werd in 1997 afgerond. 
Ingevolge deze invorderingsprocedures via het ministerie van Financiën hebben 8 
schuldenaars verzet aangetekend tegen het door de ontvanger uitgevaardigd 
dwangbevel. Zij hebben het ministerie van Financiën voor de beslagrechter gedagvaard. 
In deze rechtszaken is nog geen uitspraak. 

2. Invordering per club 

Blankenberge 

Alle Blankenbergse clubs hebben hun ligplaatsvergoedingen tot en met 1996 betaald 
met uitzondering van enkele individuele eigenaars die door de club niet konden bereikt 
worden. 
Voor 1997 betekende dit een storting van in totaal 11.391.670 fr. 

Nieuwpoort 

De KYCN heeft geen gevolg gegeven aan het verzoek van het Bloso om de ledenlijsten 
1993 tot en met 1996 te bezorgen om het Bloso toe te laten zelf de liggelden te innen. 
De VVW-Nieuwpoort was bereid de ledenlijsten te bezorgen op voorwaarde dat het 
Blosozou laten weten zich aan de afspraken te houden van de vergadering van 29/1/91 
tussen hetBlosoen de clubs. HetBlosoantwoordde dat het zich moest houden aan de 
beslissing van de Vlaamse regering van 8/10/96 en zodoende geen vermindering op de 
ligplaatsvergoedingen kon toestaan. 
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De WSKLum was bereid zijn leden aan te sporen tot betaling op voorwaarde dat de 
individuele ligplaatsgebruiker en niet de collectiviteit wordt aangesproken . . 
Oostende 

De RYCO gaf geen gevolg aan het verzoek van hetBlosoom de ledenlijsten 1994 -
1996 te bezorgen aan hetBlosoom hetBlosotoe te laten zelf de liggelden te innen. 
De NSYC was in 1997 niet bereid de achterstallige ligplaatsvergoedingen te betalen of 
de ledenlijsten aan het Bloso te bezorgen. 

Zeebrugge 

Aan de RBSZ werd gemeld dat de door hen opgegeven aantal m2 bootoppervlakte door 
hetBlosowordt aanvaard. De RBSZ was bereid te betalen, maar heeft in 1997 niets 
betaald. 

Brugge 

De VVW -Brugge werd nogmaals aangemaand om de achterstallige ligplaatsvergoe
dingen te betalen. 

3. Overzicht nog te betalen ligplaatsvergoedingen 
Op 31/12/97 bedroegen de achterstallige ligplaatsvergoedingen 67.237.746 fr., als volgt 
verdeeld: 

,':::,::=;:=,=::=!:t::;::nt::t=t:=:·::::::=·:=.:·•:..::.:=.::.::•::.:·,::::=::?·:;mrA#b.:t~t$täJUs:~:•••~9•P.t~ä:t~~rfl9~a iii9~n/9.p:::~1:t:1•t~:~z==::tt :t=:r:r:: .::·:us:ill:::!Jr:!:':t=@::·•;r'=:::=::=:• 
Jachthaven 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Totaal 

Nieuwpoort 
VVIN Npt. 14.400 157.500 269.400 10.655.000 10.655.000 10.655.000 32.406.300 
KYCN 44.700 656.400 2.675.700 3.567.600 3.567.600 3.567.600 14.079.600 
WSKLum. 0 48.600 72.900 3.520.000 3.520.000 3.520.000 10.681.500 
Blankenberge 
Scarphout 6.900 22.500 0 4.000 0 0 33.400 
VVIN Blank. 0 0 0 18.000 8.640 42.556 69.196 
VNZ 0 0 0 9.200 62.800 0 72.000 
WHV 0 0 0 12.400 0 0 12.400 
VONA 0 0 0 0 0 0 0 
Oostende 
RYCO 116.100 118.000 128.100 1.536.400 1.682.800 1.682.800 5.264.200 
NSYC 0 74.100 209.850 165.000 315.200 230.800 994.950 
Zeebrugge 
RBSC 0 0 10.200 1.117.200 608.000 608.000 2.343.400 
Brugge 
VVIN Flandria 0 0 0 52.800 614.000 614.000 1.280.800 
Totaal 182.100 1.077.100 3.366.150 20.657.600 21.034.040 20.920.756 67.237.746 
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2. AANTAL L~GPLAATSEN 1997 

Jachthaven Naam club Aantal 
Blankenberge Scarphout Yachting Club 237 

Vrije Noordzeezeilers 116 
~-Blankenberge .182 
VONA 69 
VVHV 19 
Totaal 623 

Nieuwpoort Kon. Yacht Club Nieuwpoort 322 
Watersportkring Luchtmacht 349 
~-Nieuwpoort 819 
VVHV 16 
Bloso-steigers 88 
Totaal 1594 

Oostende Royal Yacht Club Oostende 149 
VVHV (aan de RYCO-steigers) 11 
North Sea Yacht Club 24 
Totaal 184 

Zeebrugge Royal Belgian Sailing Club 49 
Brugge ~-Flandria 45 
Algemeen totaal 2495 
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XII. SPORTKADEROPLEIDING 

1. DE VLAAMSE TRAINERSSCHOOL 

Het decreet bestuurlijk beleid van 12 december 1990 (art. 35, par. 2, 7°) belast het 
Bloso 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 is en blijft de duizenden vrijwilligers, die als niet-gediplomeerd trainer 
werken in de clubs, evenals de gewezen (top)sporters die zich op een dergelijke taak 
willen voorbereiden. 

De sportkaderopleiding wordt sinds l januari 1994 gerealiseerd via de Vlaamse 
Trainers-school, als drieledig partnership tussen het Bloso, de sportfederaties en de 
Vlaamse universiteiten met een opleiding L.O.(KUL- UG- VUB) 

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 bovendien verantwoordelijk voor de oprichting en de begeleiding van 
de denkcellen. 

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 docenten
opleidingen of -bijscholingen, leggen de splitsingscriteria vast, enz. 

Nieuwe initiatieven in 1997: 

- Trainer B Wedstrijdzeilen en -windsurfen : 25 deelnemers 

2. FINANCIËLE WEERSLAG 

+ UITGAVEN 

De kredieten voor de sportkaderopleiding zijn voorzien op Sectie 1 (art. 12.14, art. 
74.13 en art. 12.15) en Sectie 3 (art. 12.43 en art. 12.53). 
• Sectie 1 (Hoofdbestuur) 

• Art. 12.14 niet-duurzaam didactisch materiaal: 192.684 
• Art. 74.13 duurzaam didactisch materiaal: 840.668 
• Art. 12.15: drukwerken: 1.152.081 

131 



* Sectie 3 (Vlaams Sportfonds) 
• Art. 12.43: Mdeling Kaderopleiding: 17.363.218 
• Art. 12.53: Allerhande uitgaven en terugbetalingen: 1. 103.186 

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

700 fr.). 

+ INKOMSTEN 

~~ Voor de cursussen met start in 1997 bedroegen de inkomsten 12.039.240 fr. 
waarvan 11.812.675 fr.cursusgelden en 226.565 fr.uitverkoop van cursusteksten 
aan niet-cursisten. 
De effectief in 1997 gestorte inkomsten ongeacht de startdatum van de cursussen 
bedroegen 11.978.101 fr. 

"' Kortingen: 
• houders van een C.J.P. (cultureel jongerenpaspoort) genieten 250 fr. korting. 
• Bloso-personeel geniet 50% korting. Blosopersoneelsleden die een opleiding 

volgen in het kader van de dienstvereisten kunnen gratis deelnemen. 
• actieve erkende docenten en denkcelleden mogen gratis deelnemen aan VTS 

clinics en clinics in co-organisatie met derden. 

1996 1997 VERSCHIL 

SECTIE 1 

ART. 12.14 NIET-DUURZAAM DIDACTISCHMATERIAAL 264.742 192.684 - 72.058 

ART. 74.13 DUURZAAM DIDACTISCH MATERIAAL 728.023 840.668 +112.645 

ART. 12.15 DRUKWERKEN 1.253.856 1.152.081 -101.775 

SECTIE 3 ART. 12.43 

DOCENTEN, DIRECTEUR SPORTKADEROPLEIDING, 17.183.169 15.781.435 -1.401.734 
CURSUSVERANTWOORDELIJKE, EXAMENS, REISKOSTEN, 
RSZ 
VERGADER VERGOEDINGEN+ REISKOSTEN 
HUUR 
OPSTELLEN EN TYPEN CURSUSSEN 
ALLERLEI (teclm.documenten, papier, voeding ... ) 
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN NIET PERSONEEL 

776.343 821.439 +45.096 
1.293.566 1.220.887 -72.679 

800.838 762.902 -37.936 
118.45 1 149.313 +30.862 
131.650 211.583 +79.933 

20.304.017 18.947.559 -1.356.458 
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1996 1997 VERSCHIL 

CURSUSGELDEN 12.034.815 11.812.675 

VERKOOP CURSUSSEN 160.455 226.565 

12.195.270 12.039.240 

Commentaar: Voor de cursussen met start in 1997 bedroegen de inkomsten 12.039.240 fr.waarvan 
11.812.675 fr.cursusgelden en 226.565 fr. uit verkoop van cursusteksten aan niet
cursisten. De effectieve ontvangsten voor 1997, ongeacht de startdatum van de 
cursussen, bedroegen 11.978.101 fr. 

3. WERKING 

1. DENKCELLEN 

In 1997 waren er 71 vergaderingen van de 51 denkcellen en 3 werkgroepen 
(avontuurlijke sporten, fitness en wedstrijdzeilen/surfen). In 1997 werd 1 nieuwe 
werkgroep opgericht namelijk wedstrijdzeilen/surfen. en werd de opleiding 
wedstrijdzeilen -surfen door de stuurgroep principieel aanvaard. 

-222.140 

+66.110 

-156.030 

Hieronder volgt een overzicht van het aantal vergaderingen van de denkcellen en de 
werkgroepen: Avontuurlijke sporten (2), Atletiek (3), Badminton (0), Baseball (0), 
Basketbal (0), Bergsport (bergbeklimmen,bergwandelen, rotsklimmen, muurklimmen) 
(2), Bestuurskader (0), Boogschieten (1), Fitness (4), Gymnastiek (artistiek 
tumen,sportieve ritmische gymnastiek,acro gym+ tumbling,trampoline, aerobic) (2), 
Handbal (4), Hengelen (0), Ijsschaatsen (snelschaatsen, kunstschaatsen, ijshockey) (2), 
Jazz-dans (0), Judo (0), Ju-Jitsu (2), Kajak (2), Karate (0), Korfbal (1), Krachtbal (0), 
Oriëntatiesport (1), Paardrijden (3), Parachutisme (0), Petanque (0), Rafting (0), 
Recreatiesport (2), Redden (hoger reddersbrevet, redder op zee,kustredder) (6), Roeien 
(2), Rolschaatsen (0), Rope skipping (0), Rugby (0), Schermen (1), Schieten (pistool, 
karabijn, klei) (0), Seniorensport (4), Ski (alpine ski, ski op kunstpiste, 
langlauf,snowboard) (4), Speleologie (0), Sportduiken (0), Sportfunctionaris 
(sportfunctionaris,beheerder sportaccommodaties, zwembadmeester, technisch beheer 
en onderhoud sportinfrastructuur) (3), Sport Gehandicapte Personen (3), Squash (1), 
Standaarddansen (standaarddansen, jeugddansen, seniorendans) (0), Taekwondo (1), 
Tafeltennis (2), Tennis (3), Vechtsporten (1), Voetbal (voetbal,minivoetbal,zaalvoetbal) 
(3), Volleybal (2), Waterski (0), Wedstrijdzeilen/surfen (1), Wielrennen (0), 
Windsurfing (2), Zeilen (zwaardboten, catamaranzeilen, zeezeilen) (0), Zeilwagenrijden 
(0), Zweef-vliegen (0), Zwemmen 
(zwemmen,kunstzwemmen,schoonspringen, waterpolo,aquafitness) (1). 
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2. STUURGROEP 

In 1997 vergaderde de stuurgroep van de Vlaamse Trainersschool4 keer runl. op 15 
maart, 11 juni, 26 september en 12 december. 

• 21 maart 
* Prof. Dr. Rene Goessens wordt aangesteld als nieuwe vertegenwoordiger van de 

Vrije Universiteit Brussel- zijn mandaat loopt van 21 maart 1997 tot 31 
december 2000. 

* Een werkgroep "Vlarem" formuleert een mogelijke aanpassing en/of interpretatie 
van de Vlaremwetgeving m.b.t. de leerkrachten L.O., zwem- en duiktrainers ... en 
legt dit (voorlopig zonder gevolg) voor aan prof. dr. Wildemeersch van de 
gezondheidsinspectie. 

• De stuurgroep beslist dat een erkende federatie op haar vraag actief kan 
meewerken aan de uitbouw van een andere opleiding en een vertegenwoordiger 
kan afvaardigen in een andere denkcel als gecoöpteerd lid met raadgevende stem 
op voorwaarde dat de denkcel positief advies geeft en de stuurgroep het voorstel 
van de denkcel bekrachtigt. 

* De stuurgroep zet het licht op groen voor de uitbouw van een opleiding 
."fitness begeleider". 

* De stuurgroep beslist dat alle aanwezigen tijdens OVUNOLO-activiteiten 
georganiseerd op weekdagen gratis kunnen deelnemen en dat de deelnemers aan 
de OVUNOLO-activiteiten op zaterdag 400 frank clinicgeld moeten betalen. 

* De stuurgroep sensibiliseert de partners (universiteiten en federaties) n.a.v. hoge 
kosten voor het gebruik van accommo.daties. 

* De inschalingsprocedure voor studenten en afgestudeerden L.O. wordt 
voorbehouden aan de unisportopleidingen-voor de andere opleidingen (redden, 
sportfunctionaris en de multisportopleidingen) blijven de bestaande vrijstellingen 
voor afgestudeerden L.O. behouden. 

* De evaluatie van de denkcelwerking 1996-1997. 
* De opleiding aerobics wordt uit de denkcel gymnastiek gehaald en ondergebracht 

in de reeds bestaande werkgroep fitness. 
* De opleiding aquafitness wordt uit de denkcel zwemmen gehaald en 

ondergebracht in de reeds bestaande werkgroep fitness. 
* Het Vademecum van de Vlaamse Trainersschool1997 wordt verspreid. 
* Een eerste prototype van "jaarboek van gediplomeerden van de Vlaamse Trainers

school - 1996" wordt voorgesteld . 

• 11 jl.lni 

* De stuurgroep erkent in een eerste fase Lic. en Reg. L.O. en Lic. kine als 
stagemeesters voor de cursus fitnessbegeleider op voorwaarde dat ze voldoende 
ervaring op het terrein hebben opgedaan en dat ze een door de werkgroep erkende 
specifieke bijscholing hebben gevolgd. 

* Karl Ceuppens wordt aangesteld als nieuwe directeur sportkaderopleiding 
Oriëntatieloop voor de periode van 11 juni 1997 tot 31 december 2000. 

* Marc Theeboom wordt aangesteld als nieuwe directeur sportkaderopleiding 
Vechtsporten voor de periode van 11 juni 1997 tot 31 december 2000. 

* De stuurgroep gaat akkoord met het principe van een opleiding sportgehandicapte 
personen voor mensen met een vooropleiding via een modulair systeem. 
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* De stuurgroep plant een algemene docentenvergadering "leiding geven". 
* De stuurgroep gaat akkoord met de organisatie van de pilootcursus Trainer B wed

strijdzeilen/surfen in het najaar 1997. 
* De stuurgroep gaat akkoord met de nieuwe organisatievorm van de opleidingscur

sussen Paardrijden waarbij de lesuren rijvaardigheid uit de cursusstramienen 
worden geschrapt en worden vervangen door een brevettensysteem i.s.m. de 
federaties. 

* Jan Olbrecht wordt gecoöpteerd als expert sportkaderopleiding in de stuurgroep. 

+ 26 september 

* Pol Rowe wordt aangesteld als nieuwe directeur sportkaderopleiding basketbal 
voor de periode van 26 september 1997 tot 31 december 2001. 

* Bart Monteyne wordt aangesteld als expert muurklimmen in de denkcel 
bergsporten voor de periode van 26 september 1997 tot 31 december 2001 

* Luc De Leenheer wordt aangesteld als nieuwe directeur sportkaderopleiding 
volleybal voor de periode van 26 september 1997 tot 31 december 2001 

* De denkcellen kajak en rafting smelten samen : Frank Van De Wiele blijft 
directeur sportkaderopleiding van de denkcel kajakirafting - Herwig Rogiers 
wordt aangesteld als expert rafting binnen deze denkceL 

* De stuurgroep stelt een werkgroep "strategisch plan" samen die een denkoefening 
moet maken om de implementatie van het strategisch plan op het vlak van 
sportkaderopleiding voor te bereiden. 

* De stuurgroep gaat principieel akkoord met het opstarten van sportkaderopleiding 
voor hockey i.s.m. de universiteiten. 

* Artikel 1 van de beroepsprocedure wordt aangevuld. 
* Frans De Boe wordt in de stuurgroep gecoöpteerd als expert sportkaderopleiding 

(periode van 21 september 1997 tot 31 december 1999). 
* De vrijgekomen stemgerechtigde plaats voor het Bloso (pensionering Frans De 

Boe) wordt ingenomen door Paul Eliaerts. 

+ 12 december 

* De stuurgroep fungeert een eerste keer als beroepscommissie. 
* Prof. Dr. Rene Goessens wordt aangesteld als 1ste ondervoorzitter voor de 

periode van 1 januari 1998 tot 31 december 1999. 
* J os V anlerberghe wordt opnieuw afgevaardigd als gecoöpteerd lid vanuit de 

VlaamseHoge Raad voor de Sport (periode van 1 januari 1998 tot 31 december 
1999). 

* De mandaten van Gaston Clippeleyr en Christophe Delecluse als gecoöpteerde 
leden (sportkaderopleidingsexperten) worden verlengd voor de periode van 1 
januari 1998 tot 31 december 1999. 

* De stuurgroep gaat akkoord met het voorstel om enkel fundamentele aanpassingen 
aan de stramienen goed te keuren. 

* Georgy Baor wordt aangesteld als nieuwe directeur sportkaderopleiding Ju Jitsu 
voor de periode van 12 december 1997 tot 31 december 2001. 

* Renaat Philippaerts wordt aangesteld als expert fitness voor de periode van 12 
december 1997 tot 31 december 2001. 

* De stuurgroep beslist om de mandaten van alle denkcelleden te laten 
herbevestigen door de partners (universiteiten én federaties). 

135 



* De stuurgroep neemt een beslissing omtrent de inschaling van afgestudeerde 
regenten L.O. als fitnessbegeleider. 

* De stuurgroep beslist te starten met sportkaderopleiding triathlon. 

3. GEORGANISEERDE CURSUSSEN 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de cursussen met start in 1996 en examen in 
1997, de cursussen met start en examen in 1997, en de cursussen met start in 1997 en 
examen in 1998 en de cursussen met start in 1996 en examen in 1998. 

Ook de door de Vlaamse Trainersschool erkende cursussen worden opgenomen. 
Erkende cursussen zijn opleidingen die door een partner (sportfederaties en/of universi
teiten) 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 erkennings
aanvraag dient cursus per cursus te gebeuren door de betrokken partner of door de 
directeurs van de onderwijsinrichtingen. 
Voor de partners van de Vlaamse Trainersschool wordt geen examengeld gevraagd, 
voor de andere organisatoren bedraagt het examengeld 1.000 fr. per deelnemer. 
Alle cursuskosten zijn ten laste van de organisator, behalve deze voor de extra-juryleden 
die door de betrokken denkcel aan het secretariaat van de Vlaamse Trainersschool 
worden voorgesteld voor de examencommissie. In principe is de directeur 
sportkaderopleiding steeds de voorzitter van de examencommissie. 

• Cursussen met start in 1996 en examen in 1997 
* Unisport 

Sporttak Plaats Cursusomvang aantal aantal 
deelnemers geslaagden 

AEROBICS IN/JSB Gent 71u 36 20 
AQUAFITNESS IN/JSB Gent 36u 30 23 
ATLETIEK IN/JSB Hechte I 52u 45 39 
ATLETIEK IN/JSB Beveren 52u 40 32 
ATLETIEK IN/JSB Oordegem 52u 42 36 
BADMINTON IN/JSB Neerpelt 38u 24 20 
BADMINTON IN/JSB Dendermonde 38u 35 31 
GYMNASTIEK IN/JSB He rentals 78u 23 19 
GYMN.ART. Trainer B Mechelen 100u 22 19 
HANDBAL IN/JSB ERK Sereh. PILONHB 50u 35 32 
JU-JITSU Trainer 8 Berchem 66u 17 15 
KARATE IN/JSB Genk 52u 26 22 
KRACHTBAL IN/JSB ERK Oostduinkerke Fed 45u+5ustage 52 38 
PAARDRIJDEN IN/JSB Waregem 84u 21 17 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK St Ulriks Kapelle 84u 7 6 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Heverlee LRV 84u 8 5 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Oud Heverlee LRV 84u 5 3 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Oud Heverlee LRV 84u 8 6 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Oud Heverlee LRV 84u 14 11 
PAARDRIJDEN Trainer A Waregem 103u 13 7 
RAFTING IN/JSB ERK Gent LBWB 71u 24 3 
SCHERMEN IN/JSB Brussel 72u 10 7 
SKIIN/JSB Tignes 100u 21 10 
SKIIN/JSB ERK Kaprun VSV 100u 20 13 
SKJIN/JSB ERK Serr Chev. KUL 100u 9 9 
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SKI SNOWBOARD IN/JSB ERK Antwerpen 100u 6 
SKI Trainer A DeuxAtpes 122u 23 
SPORTDUIKEN APBO 'Genk 26u 17 
SPORTDUIKEN APBO Heist o/d Berg 26u 23 
SPORTDUIKEN APBO ERK Vlissegem NELOS 26u 10 
STANDAARDD. BALLROOM Averbode 
TENNIS IN/JSB Wilrijk 
TENNIS IN/JSB Leuven 
TENNIS IN/JSB Hasselt 1 
TENNIS IN/JSB Hasselt 2 
TENNIS IN/JSB Vlissegem 
TENNIS lN/JSB Aalter 
TENNIS IN/JSB Boechout 
TENNIS Trainer B Heverlee 
VECHTSPORTEN IN/JSB Houthalen 
VOETBAL Trainer 8 Tongerlo 
VOLLEYBAL Trainer 8 Oudenaarde 
WIELRENNEN IN/JSB Brussel 
WIELRENNEN Trainer B Brussel 
WINDSURFEN IN/JSB Brugge 
WINDSURFEN Trainer B Brugge/Oostende 
ZWEMMEN Trainer A Antwerpen 
Totaal 

Totaal: 4 7 cursussen waarvan 12 erkende 
Slaagpercentage : 70,7 % 

* Sportmanagement beroepsgericht kader 
ZWEMBADMEESTER Turnhout 
Totaal 

Totaal: 1 cursus 
Slaagpercentage : 88,5 % 

* Sportgehandicapte personen 
SPORTGEHAND.PERS. IN/JSB Gent 
Totaal 

Totaal: 1 cursus 
Slaagpercentage : 63,6% 

* Recreatiesport/Seniorensport 
RECREATIES?. IN/JSB ERK Houthalen BGJG 
RECREATIES?. IN/JSB ERK Kasterlee BGJG 
RECREATIESPORTL B ERK Malle BGJG 
SENIORENSPORT IN Herentais 
Totaal 

Totaal: 4 cursussen waarvan 3 erkende 
Slaagpercentage : 92,5% 

* Andere opleidingen 
HOGER REDDERSBREVET 
HOGER REDDERSBREVET 

Zwevegem 
Bree 

100u+stage 31 
94u+20u stage 16 
94u+20u stage 14 
94u+20u stage 15 
94u+20u stage 16 
94u+20u stage 11 
94u+20u stage 15 
94u+20u stage 17 
136u+20u stage 14 
45u 16 
108u 24 
108u 13 
36u 1CE 
69u 21 
52u 24 
78u 29 
101u 25 

968 

CE: Centrale Examencommissie 

90u+8u stage 35 
35 

49u+30ustage 21+1CE 
22 

CE: Centrale Examencommissie 

53u+4u+6u stage 
53u+4u+6u stage 
55u+6u stage 
90u 

60u 
60u 

18 
18 
11 
7 

54 

31 
20 

4 
5 

14 
15 
7 

16 
5 
5 

10 
9 
7 
6 
9 

14 
13 
22 
8 
1CE 

19 
14 
20 
19 

685 
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13+1CE 
14 

16 
17 
10 
7 

50 
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HOGER REDDER Overg.Module Oostende 
HOGER REDDERSBR. ERK Leuven KUL 
HOGER REDDERSBR .ERK Meulebeke VILO 
HOGER REDDERSBR. ERK Peutie KMILO 
HOGER REDDERSBR. ERK Heverlee VRC 
HOGER REDDERSBR. ERK Tienen VRC 
HOGER REDDERSBR. ERK Leuven VRC 
HOGER REDDERSBR. ERK Turnhout VRC 
HOGER REDDERSBR. ERK Aarschot VRC 
HOGER REDDERSBR. ERK Liedekerke VRC 
HOGER REDDERSBR. ERK Merksem VRC 
HOGER REDDERSBR. ERK LommeiVRC 
HOGER REDDERSBR. ERK St Truiden VRC 
HOGER REDDERSBR. ERK Brussel VUB 
HOGER REDDERSBR. ERK Wemmel HOR 
HOGER REDDERSBR. ERK Dilbeek PARNAS 
HOGER REDDERSBR. ERK Gent VRC 
HOGER REDDERSBR. ERK Zomergem VRC 
HOGER REDDERSBR. ERK Torhout KA THO 
Totaal 

Totaal: 21 cursussen waarvan 18 erkende 
Slaagpercentage: 79,8% 

20u 58 
60u 12 
60u 27 
60u 29 
60u 40 
60u 12 
60u 2S 
60u 37 
60u 27 
60u 14 
sou 32 
sou 26 
60u 14 
60u 10 
60u 18 
sou 37 
60u 24 
60u 16 
sou 41 

551 

Algemeen totaal van de cursussen met start in 1996 en examen in 1997: 
7 4 cursussen waarvan 3 3 erkende 
1630 deelnemers waarvan 1220 geslaagd. 

Algemeen slaagpercentage : 74,8% 

• Cursussen met start en examen in 1997 
* Unisport 

Sporttak Plaats 

ATLETIEK IN/JSB Brugge 
ATLETIEK IN/JSB Leuven 
AVONT.SPORTEN IN/JSB Mol 
BASEBALL-SOFTBALL IN/JSB Berchem 
BASKETBAL IN/JSB Geel 
BASKETBAL IN/JSB Brugge 
BASKETBAL IN/JSB Willebroek 
BASKETBAL IN/JSB Gent 
BASKETBAL IN/JSB Grimbergen 
BASKETBAL Trainer B Tielt 
BASKETBAL Trainer 8. Herentais 
BASKETBAL Trainer A Geel 
HANDBAL IN/JSB Genk 
JUDO IN/JSB Tielt 
JUDO IN/JSB Wilrijk 
KARATE IN/JSB ERK Gent VKF 
KORFBAL IN/JSB Lebbeke 
PAARDRIJDEN IN/JSB Oud Heverlee 
PAARDRIJDEN IN/JSB Genk 
PAARDRIJDEN IN/JSB Waregem 

Cursusomvang Aantal 
deelnemers 

52u 18 
52u 34 
60u 12 
52u 9 
56u+stage 35 
56u+stage 22 
56u+stage 29 
56u+stage 24 
56u+stage 29 
113u+stage 11 
113u+stage 16 
107u+stage 20 
SOu 13 
48u 17 
48u 19 
52u 17 
49u 14 
84u 11 
84u 8 
84u 10 

45 
10 

. 25 
29 
39 

8 
19 
29 
21 
11 
23 
23 
12 
10 
13 
15 
21 
15 
30 

440 

Aantal 
geslaagden 

11 
28 

7 
8 

28 
20 
25 
16 
28 
10 
16 
18 
13 
17 
18 
15 
10 
10 
7 
9 
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PAARDRIJDEN IN/JSB Westouter 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Kontich Bomari 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK St UI.Kapelle VRA 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Oud Heverlee LRV 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Oud Heverlee LRV 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Torhout St Jozef 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Torhout LRV 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Meulebeke Vila 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Oud Heverlee LRV 
PAARDRIJDEN IN/JSB ERK Oud Heverlee LRV 
PAARDRIJDEN Trainer B Westouter 
PAARDRIJDEN Trainer B ERK St UI.Kapelle VRA 
PAARDRIJDEN ABO Tr.B ERK St UI.Kapelle VRA 
PETANQUE Trainer B aardegem 
RED.ZWEMMEN IN/JSB ERK Leuven 
ROEIEN IN/JSB Gent 
ROLSCHAATSEN IN/JSB ltegem 
ROPE SKIPPING IN/JSB Hofstade 
SPELEOLOGIE IN/JSB Zottegem 
SQUASH IN/JSB Hever1ee 
STANDAARD. IN/JSB Jeugddans Tonger1o 
TAFEL TENNIS IN/JSB Vilvoorde 
TAFELTENNIS IN/JSB ERK Ekeren 
VOETBAL IN/JSB Brugge 
VOETBAL IN/JSB Kruishoutem 
VOETBAL IN/JSB Tervuren 
VOLLEYBAL IN/JSB Schilde 
VOLLEYBAL IN/JSB Wetteren 
WATERSKI IN/JSB Antwerpen 
WINDSURFING INIJSB Maaseik 
WINDSURFING IN/JSB ERK Oostende KUL 
ZEILEN IN/JSB Harelbeke 
ZWEMMEN !N/JSB Aalst 
ZWEMMEN IN/JSB Berchem 
ZWEMMEN IN/JSB Oostende 
ZWEMMEN Kunst IN./JSB ERK Hofstade 
Totaal 

Totaal: 56 cursussen waarvan 16 erkende 
Slaagpercentage: 80,6% 

• Sportmanagement beroepsgericht kader 
ZWEMBADMEESTER Lokeren 
Totaal 
Totaal: 1 cursus 
Slaagpercentage : 77,7 % 

• Recreatiesport/Seniorensport 
RECREATIESPORT IN/JSB Gent 
RECREATIESP. IN/JSB ERK St Amandsb 
RECREATIESP. IN/JSB ERK Gent VDAB 

KTA 

RECREATIES?. IN/JSB ERK Oostmalle BGJG 
Totaal 

Totaal: 4 cursussen waarvan 3 erkende 
Slaagpercentage: 69,8% 

84u 15 15 
84u 7 5 
84u 6 6 
84u 8 5 
84u 7 5 
84u 8 7 
84u 9 5 
84u 12 7 
84u 14 9 
84u 11 7 
101u 11 6 
101 u 2 2 
28u 7 6 
54u 9 8 
40u+stage 14 12 
36u 26 " 21 
sou 17 12 
52u 11 11 
51u 8 a 
SOu 9 6 
sou 30 19 
SOu+stage 19 14 
50u+stage 24 21 
sou 13 10 
SOu 17 13 
SOu 14 8 
52u 14 8 
52u 34 26 
36u+stage 11 11 
52u 24 19 
52u 3 3 
42u+stage 22 14 
63u 12 10 
63u 35 31 
63u 16 14 
51u a a 

875 706 

95u+stage 18 14 
18 14 

63u 28 24 
63u 3 0 
S3u 22 10 
S3u 20 17 

73 51 
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* Andere opleidingen 
HOGER REDDERSBREVET Berchem sou 21 
HOGER REDDERSBREVET Hasselt 60u 32 
HOGER REDDERSBREVET Oostende 60u 15 
HOGER REDDERSBREVET Zottegem 60u 19 
HOGER REDDER. Beroepsred. Merksem 30u 54 
HOGER REDDER.Overg.Mod. Brugge 20u 51 
HOGER REDDERSBR. ERK Denderm. VRC 60u 33 
HOGER REDDERSBR. ERK Leuven VRC SOu 18CE 
HOGER REDDERSBR. ERK Merksem VRC SOu 25 
HOGER REDDERSBR. ERK Torhout VRC 60u 44 
HOGER REDDERSBR. ERK Meulebeke VRC sou 27 
HOGER REDDERSBR. ERK Lommel sou 19 
HOGER REDDERSBR. ERK Heule VRC 60u 27 
Totaal 385 

Totaal: 13 cursussen waarvan 7 erkende 
Slaagpercentage:82,3 % 

CE : Centrale Examencommissie 

Algemeen totaal van de cursussen met start en examen in 1997: 
7 4 cursussen waarvan 26 erkende 
1351 deelnemers waarvan 1088 geslaagd. 

Algemeen slaagpercentage: 80,5% 

+ Sportmanagement vrijwilligerskader 
* Bestuurskader voor Sportclubs 

Onderwerp 

MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
PUBLIC RELA T l ONS 
PUBLIC RELA TIONS 
GESPREKS- EN VERGADERTECHNIEKEN 
GESPREKS- EN VERGADERTECHNIEKEN 
GESPREKS- EN VERGADERTECHNIEKEN 
GESRPEKS- EN VERGADERTECHNIEKEN 
GESPREKS- EN VERGADERTECHNIEKEN 
SPORTBELEID EN -STRUCTUUR 
SPORTBELEID EN -STRUCTUUR 
SPORTWETGEVING 
VERZEKERINGEN 
VERZEKERINGEN 
VERZEKERINGEN 
VERZEKER! NGEN 
VERZEKERINGEN 
VERZEKERINGEN 
FISCALE WETGEVING EN BOEKHOUDING 
FISCALE WETGEVING EN BOEKHOUDING 
FISCALE WETGEVING EN BOEKHOUDING 
FISCALE WETGEVING EN BOEKHOUDING 
FISCALE WETGEVING EN BOEKHOUDING 

Plaats 

Gister 
Bonheiden 
Leenhout 
Waregem 
W aregem 
Bilzen 
Gistel 
Ham 
Ham 
Bilzen 
Waregem 
Gister 
Waregem 
Gistel 
Gistel 
Tremera 
Bilzen 
Brussel 
Tervuren 
Waregem 
Gistel 
St KatWaver 
Nijlen 
Brasschaat 
Waregem 

Cursusomvang 

2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 
2u 

17 
24 
13 
17 
40 
47 
29 
1BCE 
17 
30 
25 
18 
22 

317 

aantal 
deelnemers 

25 
43 
10 
11 
12 
5 

28 
11 
18 
5 

13 
25 
11 
25 
28 
17 
11 
15 
20 
10 
30 
55 
17 
31 
10 

140 



FISCALE WETGEVING EN BOEKHOUDING Brussel 
FISCALE WETGEVING EN BOEKHOUDING Londerzeel 
VERANTWOORD JEUGDSPORTBELEID Mechelen 
VERANTWOORD JEUGDSPORTBELEID Schoten 
VERANTWOORD JEUGDSPORTBELEID Brussel 
Totaal 

Management: 4 cursussen met in totaal 89 deelnemers 
Public Relations: 2 cursussen met in totaal 17 deelnemers 

2u 
2u 
2u 
2u 
2u 

Gespreks-en vergadertechnieken: 5 cursussen met in totaal 75 deelnemers 
Sportbeleid en -structuur: 2 cursussen met in totaa136 deelnemers 
Sportwetgeving: 1 cursus met in totaal 25 deelnemers 
Verzekeringen: 6 cursussen met in totaal 101 deelnemers 
Fiscale wetgeving en boekhouding: 7 cursussen met in totaal 165 deelnemers 
Verantwoord jeugdsportbeleid: 3 cursussen met in totaal 82 deelnemers 

Algemeen totaal: 30 cursussen met in totaal 590 deelnemers . 
Hiervan wordt geen examen afgenomen. 

~ Cursussen met start in 1997 en examen in 1998 
* Unisport 

Sporttak Plaats Cursusomvang 

AEROBICS IN/JSB Brugge 71u 
ATLETIEK Trainer B Leuven 48u 
ROTSKLIMMEN IN/JSB Antwerpen 71u 
MUURKLIMMEN IN/JSB ERK Gent BAC 78u 
GYMNASTIEK IN/JSB Brugge 78u 
GYMNASTIEK IN/JSB Mechelen 78u 
IJSSCHAA T. KUNST Trainer B Hasselt 67u 
IJSSCHAAT. SNEL Trainer B Hasselt 68u 
JAZZ-DANS IN/JSB Leuven 56u 
JUDO Trainer B Zele 88u 
JUDO Trainer A Zele 102u 
KAJAK IN/JSB ERK Brussel RLO 49u+stage 
ORIENTATIELOOP Trainer B He rentals 70u+stage 
SCHIETEN KARABIJN IN/JSB Mechelen 32u 
SKIIN/JSB Tignes 100u 
SKI IN/JSB ERK Serr.Chev. KUL 100u 
SKI IN/JSB ERK Antwerpen VSV 100u 
SKI Instructeur T~gnes 100u 
SKI Instructeur ERK Antwerpen VSV 100u 
SKI SNOWBOARD IN/JSB Tignes 100u 
SPORTDUIKEN APBO Berchem 26u 
SPORTDUIKEN APBO Heist o/d Berg 26u 
STANDAARDD. Ass.Dansleraar Averbode 130u 
STANDAARDD. Latin Averbode 120u+stage 
TENNIS IN/JSB Gent 94u+stage 
TENNIS IN/JSB Zele 94u+stage 
TENNIS IN/JSB Houthalen 1 94u+stage 
TENNIS IN/JSB Houthalen 2 94u+stage 
TENNIS IN/JSB Ekeren 94u+stage 
TENNIS Trainer B Heverlee 136u+stage 
VECHTSPORTEN Trainer A Tongerlo sou. 
VOETBAL Trainer A He rentals 150u 

aantal 
deelnemers 

35 
72 
22 
16 
17 
43 
10 
8 

22 
15 
24 
20 
14 
18 

9 
12 
15 
10 
11 
11 
13 
24 
23 
21 
20 
13 
15 
16 
18 
17+1CE 
17 
19 

12 
10 
30 
40 
12 

590 

aantal 
geslaagden 

* 
42* 

* 
* 

11* 
* 
3* 
4* 
* 

12 
24 

* 
* 
* 
* 

11 
* 
* 
* 
* 

10 
20 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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VOLLEYBAL IN/JSB Gent 52u 49 
VOLLEYBAL Trainer A Hasselt 74u 23 
WINDSURFEN IN/JSB ERK Oostende VVW 52u . 19 
ZWEMMEN IN/JSB Bree 63u 19 
ZWEMMEN Trainer B Berchem 90u+stage 16 
Totaal 747 

Totaal: 37 cursussen waarvan 6 erkende CE: Centrale Examencommissie 
* cursus die nog niet afgelopen is. 

• Sportmanagement beroepsgericht kader 
ZWEMBADMEESTER Hasselt 90u+stage 15 
SPORTFUNCTIONARIS 1e jaar Gent 96u+stage 91 
SPORTFUNCTIONARIS 2e jaar Herentals 70u+stage 41 
Totaal 147 

Totaal: 3 cursussen * cursus die nog niet afgelopen is 

* Recreatiesport/Seniorensport 
RECREATIESPORTL B ERK Neerpelt BGJG 81u+stage 9 
SENIORENSPORT IN Hofstade 82u 13 
Totaal 22 

Totaal: 2 cursussen waarvan 1 erkende * cursus die nog niet afgelopen is 

• Andere opleidingen 
HOGER REDDERSBREVET Waregem 60u 26 
HOGER REDDERSBREVET Bree 60u 43 
HOGER REDDERSBREVET Hoboken 60u 16 
HOGER REDDERSBREVET Mortsel 60u 14 
HOGER REDDERSBREVET Temse 60u 20 
HOGER REDDERSBR .ERK Wemmel Erasmus 60u * 
HOGER REDDERSBR. ERK Eeklo VRC 60u 19 
HOGER REDDERSBR. ERK Turnhout VRC 60u 32 
HOGER REDDERSBR. ERK Dilbeek VRC 60u 42 
HOGER REDDERSBR. ERK St Gen.Rode VRC 60u 15 
HOGER REDDERSBR. ERK Leuven VRC 60u 17 
HOGER REDDERSBR. ERK lzegemVRC 60u 27 
HOGER REDDERSBR. ERK Meise VRC 60u 15 
HOGER REDDERSBR. ERK LommeiVRC 60u 22 
HOGER REDDERSBR. ERK GentVRC 60u 24 
HOGER REDDERSBR. ERK Merksem VRC 60u 28 
HOGER REDDERSBR. ERK Aarschot VRC 60u 24 
HOGER REDDERSBR. ERK Heverlee VRC sou 43 
HOGER REDDERSBR. ERK Gent HIPSO 60u * 
HOGER REDDERSBR. ERK Brussel VUB 60u * 
Totaal 427 

Totaal: 20 cursussen waarvan 15 erkende * cursus die nog niet afgelopen is 

Voor de erkende cursussen wordt alleen het aantal kandidaten opgegeven die effectief 
aan het examen deelnemen. 

44 
15 
11* 
14 
11 

232 

10* 
27* 
30* 
67 

6* 
13 
19 

11* 
* 
* 

11* 
16* 

* 
14* 
23* 
14* 
9* 

13* 
21* 
10* 
13* 
6* 

11* 
16 

* 
* 
* 

188 
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Voor de erkende cursussen georganiseerd door de universitaire partners worden alleen 
de geslaagden vermeld. 

Algemeen totaal van de cursussen met start in 1997 en examen in 1998: 
62 cursussen waarvan 22 erkende 
933 deelnemers aan 40 cursussen van de Vlaamse TrainersschooL 
410 deelnemers aan 19 erkende cursussen, voor 3 erkende cursussen 
zijn de deelnemers nog niet gekend. 

• Cursussen met start in 1997 en examen in 1999 
• Unisport 

WEDSTRIJDZEILEN-I Nieuwpoort 
WINDSURFEN Trainer B 
Totaal 

Totaal: 1 cursus 

~ Cursussen met start in 1996 en examen in 1998 
• Unisport 

ATLETIEK Trainer A FO, 1/2 FO Heverlee 
A TLEITEK Trainer A Discus Heverlee 
ATLETIEK Trainer A Kogel Heverlee 
ATLETIEK Trainer A Speer Heverlee 
ATLETIEK Trainer A Ver- Hinkst. Heverlee 
ATLETIEK Trainer A Hamer Heverlee 
ATLETIEK Trainer A Hoog Heverlee 
ATLETIEK Trainer A SP.HO.AF. Heverlee 
Totaal 

Totaal: 8 cursussen 

80u+stage 25 

25 

* cursus die nog niet afgelopen is 

30u+stage 29 
30u+stage 2 
30u+stage 1 
30u+stage 1 
30u+stage 7 
30u+stage 1 
30u+stage 2 
30u+stage 13 

56 

* cursus die nog niet afgelopen is 

SAMENVAmNG GEORGANISEERDE CURSUSSEN 

• In 1997 afgeleverde diploma's 
• Cursussen met start in 1996 en examen in 1997 

,. 

* 

.. 

.. 
* 
* 
* ,. 
,. 
,. 

"' 

Aantal Deelnemers Geslaagden Slaagpercentage 
VTS 41 943 687 72,8 
Erkende 33 687 533 77,5 
Totaal 74 1630 1220 

• Cursussen met start en examen in 1997 
Aantal Deelnemers Geslaagden Slaagpercentage 

VTS 48 956 779 81,4 
Erkende 26 395 309 78,2 
Totaal 74 1351 1088 
Alg. Totaal 148 2981 2308 77,4 
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• Cursussen met start in 1997 en examen in 1998 
Aantal Deelnemers 

VTS 40 933 
Erkende 22 410* 
Totaal 62 1343 

*voor 3 erkende cursussen zijn de deelnemers nog niet gekend. 

• Cursussen met start in 1997 en examen in 1999 

I Aan~al I Deelnemers 
VTS . 25 

• Cursussen met start in 1996 en examen in 1998 
I Aantal Deelnemers 
_VTS 8 56 

VERGELIJKENDE TABEL VTS CURSUSSEN 

+ Cursussen met start en afsluiting in hetzelfdejaar 
1997 1996 1995 1994 

Aantal cursussen 48 61 57 60 
Aantal deelnemers 956 1283 1170 1465 
Aantal gediplomeerden 779 1042 972 1155 
Slaagpercentage 81,4 81,2 83 78,8 

+ Cursussen met afsluiting in het erop volgend jaar 
Aantal cursussen 40 41 44 36 
Aantal deelnemers 933 943 1087 901 
Aantal geslaagden 687 822 693 
Slaagpercentage 72,8 75,6 76,9 

+ Cursussen met afsluiting 2 jaar later 
Aantal cursussen I 8 0 0 
Aantal deelnemers 25 57 0 0 
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+ Totaal aantal nieuw gestarte cursussen 

I I 89 110 100 

Totaal aantal deelnemers aan nieuw gestarte cursussen 

1914 2257 2220 

Commentaar 
Cursussen bestuurskader werden niet meegeteld omdat er geen diploma wordt 
uitgereikt. (infoavonden: 30 cursussen met 590 deelnemers) 

VERGELIJKENDE TABEL ERKENDE CURSUSSEN 

+ Cursussen met start en afsluiting in hetzelfde jaar 
1997 1996 1995 

Aantal cursussen 26 10 16 
Aantal deelnemers 395 98 243 
Aantal gediplomeerden 309 82 183 
Slaagpercentage 78,2 83,6 75,3 

+ Cursussen met afsluiting in het erop volgend jaar 
Aantal cursussen 22 33 18 
Aantal deelnemers 410 687 392 
Aantal gediplomeerden 533 339 
Slaagpercentage 77,5 86,4 

+ Totaal aantal nieuw gestarte cursussen 

I I 48 43 36 

Totaal aantal deelnemers aan examens 

* 785 448 

Totaal aantal gediplomeerden 

* 615 368 

Slaagpercentage 

78,3 82,1 

* aantal deelnemers nog niet gekend 

Commentaar 
1. Voor de universiteiten worden enkel de geslaagden medegedeeld. 

96 

2374 

1994 
12 

164 
126 

76,8 

29 
727 
557 

76,6 

38 

887 

686 

77,3 

2. Er is een tendens om meer erkende cursussen te organiseren, vooral vanwege de VRC 
(Hoger Reddersbrevet) omdat de vraag blijkbaar groter is dan het VTS-aanbod (max. 
10 VTS-cursussen per jaar en max. 26 deelnemers per cursus). 
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+ Van de 89 VTS cursussen die zijn gestart in 1997 werden er 25 georganiseerd in een 
Bloso-centrum. 

IN/JSB AEROBICS Brugge 
IN/JSB ATLETIEK Brugge 
Tr. B BASKETBAL He rentals 
IN/JSB GYMNASTIEK Brugge 
IN/JSB HANDBAL Genk 
Tr. B Snel IJSSCHAATSEN Hasselt 
Tr. B Kunst IJSSCHAATSEN Hasselt 
Tr. B ORIENTATIELOOP Herentals/Butgenbach 
IN/JSB PAARDRIJDEN Genk 
IN/JSB PAARDRIJDEN Waregem 
Tr. B PETANQUE Oordegem 
IN/JSB RECREATIESPORT Gent 
IN/JSB RECREATIESPORT Gent 
IN/JSB ROPE SKIPPING Hofstade 
INIT SENIORENSPORT Hofstade 
IN/JSB SKI WiJlebroek/Tignes 
INSTR SKI WiJlebroek/Tignes 
IN/JSB SKI ~ SNOWBOARD WiJlebroek/Tignes 
1 e jaar SPORTFUNCTIONARIS Gent 
2dejaar SPORTFUNCTIONARIS He rentals 
IN/JSB VOETBAL Brugge 
Tr. A VOETBAL He rentals 
IN/JSB VOLLEYBAL Genk 
IN/JSB ZEILEN Harelbeke 
Tr. B ZEILEN - WEDSTRIJDZEILEN rtlWille broek 

4. BIJSCHOLINGEN EN CLINICS 

+ BIJSCHOLINGEN 

* VTS-docentenbijscholingen 
• Docentenbijscholing volleybal te Vilvoorde op 16/02/97 

17 deelnemers 
• Docentenbijscholing hoger redder te Leuven op 4/10/97 

61 deelnemers 
• Docentenbijscholing "Leiding geven" te St Niklaas op 17/11/97 

64 deelnemers 

* Provinciale bijscholingen sportfunctionaris 
• Brugge op 27/03/97 : 30 deelnemers 
• Gent op 25/04/97: 42 deelnemers 
• Heusden-Zolder op 12/06/97 : 52 deelnemers 
• Berentals op 20/06/97 : 22 deelnemers 
• Hasselt op 4/09/97 : 46 deelnemers 

35 
18 
16 
17 
13 
8 
10 
14 
8 
10 
9 

28 
22 
11 
13 
9 
10 
11 
91 
41 
13 
19 
49 
22 
25 

146 



• Hofstade op 26/09/97 : 31 deelnemers 
• Herentais op 29/09/97 : 43 deelnemers 
• Woumen op 2110/97 : 52 deelnemers 
• Gent op 8/10/97 : 49 deelnemers 

Totaal 9 provinciale bijscholingen sportfunctionaris met 367 deelnemers 

• Erkende V.R.C.-bijscholingen hoger redder: 
• Peutie op 10/01/97: 10 deelnemers 
• St Niklaas op 11 en 18/01/97 : 14 deelnemers 
• Mol op 18/01197 : 9 deelnemers 
• Houthalen op 25/01/97 : 63 deelnemers 
• Leuven op 1/02/97 : 48 deelnemers 
• Merksem op 23/02/97: 17 deelnemers 
• Zaventem op 12 en 19/03/97 : 9 deelnemers 
• Leuven op 16/03/97: 53 deelnemers 
• Geel op 2/04/97 : 15 deelnemers 
• Gent op 5/04/97 : 58 deelnemers 
• Brasschaat op 9/04/97 : 29 deelnemers 
• Maasmechelen op 11/04/97 : 27 deelnemers 
• Lommel op 12/04/97: 38 deelnemers 
• Brtvelde op 12/04/97: 16 deelnemers 
• Londerzeel op 25/04/97 : 18 deelnemers 
• Berchem op 26/04/97 : 99 deelnemers 
• Strijtem-Roosdaal op 15/05/97 : 9 deelnemers 
• Diest op 20/05/97 : 12 deelnemers 
• Izegem op 24/05/97 : 24 deelnemers 
• Boom op 3 0/05/97 : 6 deelnemers 
• St Katelijne Waver op 31/05/97: 8 deelnemers 
• Oostduinkerke op 3/06/97 : 9 deelnemers 
• Diksmuide op 16/06/97: 8 deelnemers 
• Kapellen op 16/06/97 : 9 deelnemers 
• Hoboken op 1 7 en 18/06/97 : 29 deelnemers 
• Stevoort op 23/06/97 : 10 deelnemers 
• Mol op 24/06/97 : 11 deelnemers 
• Aarschot op 24/06/97 : 25 deelnemers 
• Peutie op 27/06/97: 12 deelnemers 
• Brussel op 27/06/97 : 20 deelnemers 
• Tienen op 28/06/97 : 11 deelnemers 
• Lummen op 30/06/97: 16deelnemers 
• Kluisbergen op 3/07/97 : 21 deelnemers 
• Maasmechelen op 4/07/97 : 6 deelnemers 
• Hamme op 12/07/97: 10 deelnemers 
• Aalst op 30/08/97 : 12 deelnemers 
• Zomergem op 6/09/97 : 15 deelnemers 
• Mortsel op 6/09/97 : 1 0 deelnemers 
• Berchem op 20/09/97 : 85 deelnemers 
• Houthalen op 27/09/97 : 62 deelnemers 
• Peutie op 3/10/97 : 21 deelnemers 
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• Bilzen op 10/10/97: 10 deelnemers 
• Dendermonde op 18/10/97: 53 deelnemers 
• Oostende op 18/10/97 : 38 deelnemers 
• Zottegem op 25/10/97 : 111 deelnemers 
• Hoboken op 29/10/97: 27 deelnemers 
• Leuven op 29/10/97: 19 deelnemers 
• Gent op 11111197 : 56 deelnemers 
• Leuven op 23/11197 : 88 deelnemers 
• Gent op 24/11197 : 10 deelnemers 
• Schoten op 30/11/97 : 24 deelnemers 
• Heist-op-den-Berg op 7/12/97: 28 deelnemers 
• Peer op 13/12/97: 37 deelnemers 
• Aalst op 16/12/97: 58 deelnemers 
• Antwerpen op 16/12/97 : 8 deelnemers 
• Peutie op 19/12/97: 78 deelnemers 
• Brussel op 20/12/97 : 10 deelnemers 
• Riemstop 29/12/97: 7 deelnemers 

Totaal: 58 erkende VRC-bijscholingen Hoger Redder met 1646 
deelnemers 

* Erkende I.S.B.-bijscholingen hoger redder 
• Wilsele op 10/02/97 : 45 deelnemers 
• St Truiden op 1/04/97 : 45 deelnemers 
• Aartselaar op 7/04/97 : 45 deelnemers 
• Kapelle-op-den-Bos op 8/04/97: 45 deelnemers 
• Waregem op 9/04/97 : 45 deelnemers 
• Beerse op 11/04/97 : 45 deelnemers 
• Zwevegem op 12/04/97:45 deelnemers 
• Aartselaar op 14/04/97: 45 deelnemers 
• Middelkerke op 21104/97 : 45 deelnemers 
• Beemem op 10/05/97:45 deelnemers 
• Turnhout op 17/05/97 : 45 deelnemers 
• Turnhout op 24/05/97 : 45 deelnemers 
• GUSB op 27/05/97 : 45 deelnemers 
• GUSB op 3/06/97 : 45 deelnemers 
• Lommel op 16/06/97 : 45 deelnemers 
• Heule op 19/06/97 : 45 deelnemers 
• Mol op 25/06/97 : 45 deelnemers 
• Maaseik op 25/06/97 : 45 deelnemers 
• Lummen op 28/10/97 : 45 deelnemers 

Totaal: 19 erkende ISB-bijscholingen Hoger Redder met 855 deelnemers 

* Erkende K.U.L.-bijscholing hoger redder 
• Herentais op 10/12/97: 130 deelnemers 
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+ CLINICS 

* Algemene clinic te Leuven op 1/03/97, co-organisatie van de Vlaamse 
Trainersschool en OVUNOLO 
Thema: Het aanleren van motorische vaardigheden 
Sprekers :Prof. JanetStarke: 1t appears the harder I practice, the luckier I get. 

Prof. Geert Savelsbergh: Bewegingscoördinatie: de rol van informatie 
en anticipatie 

Deelnemers : 32 

• Tweedaags bezoek Deutsche Sporthochschule (Trainersakademie) in Köln op 13 
en 14/03/97 
Sprekers: Dr. Ulrich Hartmann : "Zur Leistungsdiagnostik im Bereich der 

Ausdauer-sportarten" en "Training und 
Ub ertraining" 

• Dr. Jürgen Jozel : "Trainerausbildung in Deutschland", "Struktur, 
Finanzierung und Dienstleistungen des deutschen 
S pitzensportförderungssystems" 

Dr. Wemer Sonnenschein : "Structuur en studiemogelijkheden aan de 
Deusche Sporthochschule" 

Deelnemers : 29 

• Volleybal: Toptrainersclinic te Halle op 29/03/97 
Thema: Krachttraining, een must bij volleybal 
Spreker : Marc W alravens 
Deelnemers: 25 

.., Atletiek: Toptrainersclinic te Herentais op 25/10/97 
Thema: hamerslingeren 
Spreker: Manfred Zahner 
Deelnemrs : 20 

* Internationaal Sportwetenschappelijk Symposium "Talentdetectie en 
Talentontwikkeling in de sport" te Gent op 11/10/97 
Sprekers: C. Bouchard (Canada), V.Matsudo (Brazil), W.Van Mechelen 

(Nederland) 
P.Murphy (Nederland), P. Wylleman en A. Claessens 

Deelnemers : 173 
• Totaal 5 clinics 

149 



XIII. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

De Raad van Bestuur keurde op 20/11/1996 het I.O.S.-onderzoeksproject 1997 "De 
economische betekenis van de sport in Vlaanderen" goed. 

1. SITUERING VAN HET ONDERZOEK 

In het begin van de jaren tachtig werd aan het Studiecentrum voor Economische en 
Sociaal Onderzoek (SESO) verbonden aan de UFSIA (Universiteit Antwerpen) o.l.v. 
Prof. dr. Stefan Késenne een onderzoeksproject uitgevoerd over de economische 
betekenis van de sport in Vlaanderen. 
Dit onderzoek in opdracht van de toenmalige minister van Nederlandse Cultuur toonde 
aan hoe de sportsector was uitgegroeid tot een niet onbelangrijke sector in de Vlaamse 
economie. Zowel in termen van toegevoegde waarde als inzake werkgelegenheid en 
fiscale terugverdieneffecten voor de overheid bleek de sportsector in zijn totaliteit 
verrassend hoge cijfers te kunnen voorleggen. 
Deze studie, die in Vlaanderen op heel wat belangstelling kon rekenen en die nadien 
ook in de Raad van Europa opvolging kreeg in de vorm van een groot aantal Europees 
gecoördineerde landenstudies zijn ondertussen vijftien jaar oud en dus achterhaald. 

Het leidt geen twijfel dat de sportsector sindsdien in verschillende opzichten een hele 
evolutie heeft doorgemaakt zodat een update van de resultaten zich opdringt. Tussen nu 
en het begin van de jaren tachtig is er wel nog een update geweest van de economische 
en financiële impact van de sport naar aanleiding van een nieuw gecoördineerd 
Europees onderzoek. 
De cijfers, die hierin voor Vlaanderen 1990 zijn opgenomen zijn echter slechts 
eenvoudige extrapolaties van de resultaten van 1982, en dit op basis van de evolutie van 
de voornaamste macro-economische aggregaten tussen 1992 en 1990 en constant 
veronderstelde ratio's. Het is evident dat deze methode niet vrij kan worden gesproken 
van ernstige kritiek. Enkel een nieuw onderzoek naar de sportbestedingen in 
Vlaanderen kan voor de beleidsmaker de betrouwbare informatie opleveren die nodig is 
om haar politiek te verantwoorden. 

2. RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK 

Economische impactstudies zijn de laatste tijd vooral bij economen het voorwerp van 
heel wat gefundeerde kritiek. Deze kritiek is in hoofdzaak gebaseerd op het misbruik 
dat van economische impactstudies wordt gemaakt, deels door de (al dan niet bewust) 
foutieve interpretatie van de resultaten, deels door de foute conclusies die eruit worden 
getrokken. Economische impact studies zijn waard wat ze waard zijn; zij geven een 
momentopname van de voornaamste financiële stromen in de sportsector, gesitueerd in 
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hun correct economisch verband. Zij leveren in die hoedanigheid nuttige informatie 
voor het. overheidsbeleid, dat verantwoordelijk is voor het ingrijpen in dit deelgebied 
van het economisch gebeuren en het bijsturen van datgene wat niet beantwoordt aan de 
wensen van de beleidsmakers. Een noodzakelijke, maar geenszins voldoende, 
voorwaarde voor een succesrijke bijsturing is dat men op de hoogte is van de bestaande 
toestand. Er is evenwel nog een tweede reden waarom een economische impactstudie 
op dit ogenblik kan worden verantwoord. In tijden van economische crisis en 
bezuiniging zijn de zgn. zachte sectoren nogal eens het slachtoffer van de noodzakelijke 
besparingswoede van een door de Maastricht-normen geplaagde overheid. 

3. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

De ervaring in Vlaanderen en ook in andere landen heeft geleerd dat de benadering van 
de economische betekenis van de sport het best kan geschieden langs de bestedingszijde 
van de economie. De productiezijde en de inkomenszijde stellen (nog) grotere 
problemen. In theorie moeten deze drie benaderingswijzen dezelfde resultaten 
opleveren. 
In het geheel van de bestedingen van alle economische agenten in een economie wordt 
op de eerste plaats een onderscheid gemaakt tussen de consumptie- en de 
investeringsbestedingen, waarbij de consumptie en de investeringen van de private 
gezinshuishoudingen worden onderscheiden van deze van de overheid. Daarnaast wordt 
ook het buitenland bij de zaak betrokken hetgeen voor de zeer open economie van een 
klein land als België niet onbelangrijk is. 

1. De consumptiebestedingen van de Vlaamse gezinnen nemen duidelijk het grootste 
deel van het totaal van de bestedingen voor hun rekening en precies daarover zijn de 
minst betrouwbare gegevens beschikbaar. Aan een grondige analyse van de 
consumptieuitgaven voor sport kan dan ook niet worden voorbijgegaan. Een nieuwe 
enquête bij de Vlaamse bevolking lijkt dan ook noodzakelijk. Gezien de budgettaire 
ruimte en de complexiteit van de structuur van de sportuitgaven is een huis-aan-huis 
enquête bij een representief staal van Vlaamse gezinnen noodzakelijk voor het 
bekomen van de nodige betrouwbare gegevens. Alle door het Bloso erkende sporten 
worden in het onderzoek betrokken. Hierbij gaat de aandacht zowel uit naar de 
financiële uitgaven voor de actieve als de passieve sportbeoefening, naar de 
rechtstreekse uitgaven als clublidmaatschap, huur van of toegang tot de 
infrastructuur, aankoop van sportuitrusting etc. als naar de onrechtstreekse uitgaven 
als transport en gemeenschapsleven evenals naar de tijdsbesteding aan sport. 
Aansluitend bij deze cijfers worden ook data verzameld over de belangrijkste sociaal
economische gegevens van de gezinnen. 

2. Naast de private consumptieuitgaven zijn er de niet onbelangrijke 
consumptiebestedingen en investeringen van de overheid op federaal, Vlaams, 
provinciaal en vooral gemeentelijk niveau. Hiervoor zijn de gegevens toegankelijker 
via het uitpluizen van begrotingen en rekeningen. Gezien het groot aantal gemeenten 
moet ook hier worden geopteerd voor een steekproef. 
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3. Tenslotte dienen ook gegevens verzameld over de private sportinvesteringen en over 
de uitvoer en invoer van sportgoederen en -diensten. Het blijkt vrij moeilijk te zijn 
hierover betrouwbare gegevens te verzamelen. Zij zijn echter te belangrijk geworden 
om zomaar te verwaarlozen. Meestal wordt met enig kunst- en vliegwerk en op basis 
van bestaande economische data getracht een brute benadering van deze gegevens te 
bekomen. 

4. De aldus bekomen vector van finale bestedingen wordt nadien, indien de tijd en het 
budget dit toelaten, als input gebruikt voor een zgn. input-output analyse. De 
aanhechting van deze bestedingsvector aan een input-output labellaat toe te 
becijferen welke de directe en indirecte effecten zijn van de sportuitgaven op de 
economie. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan de totale productie of de 
toegevoegde waarde van de bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks met sport te 
maken hebben, waarbij deze bedrijven zijn verdeeld over een vijftigtal verschillende 
economische sectoren. Deze oefening laat ook toe de belangrijk geachte 
werkgelegenheidseffecten van de sportbedrijvigheid te berekenen. Een kort bij kas 
zittende overheid hecht ook steeds meer belang aan de fiscale en parafiscale 
terugverdieneffecten van de verstrekte overheidsbestedingen en -subsidies. Ook deze 
informatie kan via de input-output analyse worden bekomen. 
Naast de actuele stand van zaken m.b.t. het economisch belang van de sportsector 
verschaft de output van dit onderzoek aan de beleidsverantwoordelijken voor de sport 
in Vlaanderen ook een instrument dat hen toelaat voor elke besteding die zij doen of 
elke subsidie die zij verlenen onmiddellijk te becijferen welk direct en indirect 
impact dit heeft op de economie, zowel inzake productieouput, werkgelegenheid als 
belastingsopbrengsten. 

Een minpunt van deze aanpak is dat er nog altijd geen Vlaamse input-output tabel 
bestaat en dat op federaal niveau flink wat achterstand is opgelopen bij de opmaak en 
de publicatie van de input-output tabellen. Men trooste zich met de gedachte dat dit 
probleem ook geldt voor alle andere economische impactstudies in België. 

4. BUDGET 

Voor dit project is 3 miljoen voorzien. 
Het rapport wordt verwacht tegen 15 juni 1998. 
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XIV. SPORTPROMOTIE 

De vijf provinciale Bloso-Inspectiediensten hebben naast specifieke inspectieopdrachten 
ook een belangrijke taak inzake sportpromotie op het terrein. Provinciale sportpromotie
activiteiten worden meestal georganiseerd in nauwe samenwerking met "derden", zoals 
de provinciale en gemeentelijke sportdiensten, de burensportdiensten, enz .... 

In 1997 werden in elke provincie twee grote Jeugdsportevenementen georganiseerd. 
De provinciale Bloso-inspectiediensten ondersteunen ook activiteiten die door derden 
worden georganiseerd (provinciale speerpuntacties). 

1. PROVINCIALE SPEERPUNTACTIES 

1. Provincie Antwerpen 

+ De Provinciale Seniorensportdag 
- Herentals, Bloso-centrum- 15/5/97 - 1.824 deelnemers. 

Niet minder dan 1.824 deelnemers werden in het Bloso-centrum te Herentais 
verwelkomd op een uitgebreid sportprogramma van klassieke en seniorvriendelijke 
sportactiviteiten: turnen, wandelen, fietsen, dansen, aërobics, volkssporten, eurofit 
voor senioren, minigolf, petanque, tai ji quan, fitbal, ... 
Tijdens de middagpauze werd er gezorgd voor een muzikale animatie. 

Deze seniorensportdag (7de editie) plaatst niet alleen de sportieve senior op het 
voorplan, maar is tevens een aanzet voor de senior die nog niet aan sport doet. 

+ Doe-aan-Sportbeurs 
-Mechelen, Nekkerhal- 24-26/6/97- 6.451 deelnemers. 

De vierde editie van de Doe-aan-Sportbeurs, een organisatie van de provinciale 
stuurgroep sportpromotie, samen met het stadsbestuur van Mechelen en de v.z.w. 
Nekkerhal, richtte zich tot leerlingen van het zesde leerjaar van het basisonderwijs, 
en het eerste jaar secundair onderwijs. 
6.451 jongeren uit 185 scholen van de provincie Antwerpen konden kennis maken 
met 51 verschillende sporttakken: muurklimmen, atletiek, oriëntatielopen, 
paardrijden, squash, aërobics, dansen, korfbal, boogschieten, ... 
Jongeren die deelnamen aan minimum 8 verschillende sporttakken konden hun 
scorekaart inruilen tegen een sportbrevet 

+ De Fietseling 
- Merksem- 1/6/97 - 4.300 deelnemers aan fiets- en wandeltochten- 3.000 
deelnemers aan de randactivteiten. 

153 



De "Fietseling" is een organisatie van de stedelijke sportdienst Antwerpen, de 
provinciale sportdienst, de stedelijke sportraad Antwerpen en de Bloso-
inspectiedienst Antwerpen. · 
Het fietsen in en om de groene zone rond Antwerpen stimuleren is de doelstelling. 
Niet minder dan 3.700 sportievelingen vertrokken vanuit het Fort van Merksem voor 
fietstochten van 30, 40, 50, 60 en 80 km, of namen deel aan de 20 km initiatie- of de 
40 km mountainbiketocht 
600 wandelaars konden kiezen uit tochten van 7, 14 en 21 km. 
Op het domein Fort van Merksem (vertrek- en aan.komstplaats) ontbrak ook de 
sportieve en culturele animatie niet : muurklimmen, speleobox, eurofit-test, 
hindemissenparcours, kruisboogschieten, .... Het geheel werd opgeluisterd door 
optredens van diverse artiesten. 

+ Andersvalidendag 
- Sporthal Veerie-Laakdal- 27/6/97 - 360 deelnemers. 

Op 27 juni ' 97 organiseerde de Laakdalse sportdienst, in samenwerking met de 
Laakdalse sportraad en het Bloso in Veerie-Laakdal een "andersvalidendag". 
395 gehandicapten, afkomstig uit de provincies Antwerpen, Brabant en Lim.burg 
namen deel aan een aangepast aanbod van sport- en spelmogelijkheden. 
Naast een klassiek sportaanbod stonden ook avontuurlijke uitdagingen, zoals een 
deathride, een vlottentocht, mountainbike, speleobox, muurklimmen .... , op het 
programma. 
De sportdag voor andersvaliden werd afgesloten met een massa-aërobics. 

+ Regionale omnisportdag voor mindervaliden 
-Turnhout- 2/10/97- 350 deelnemers . 

De 2de editie van de regionale omnisportdag voor mindervaliden, een organisatie van 
de sportregio Noorderkempen, samen met de sportdienst en de sportraad van de stad 
Turnhout en de Bloso-Inspectiedienst, was een succesvolle organisatie. 
350 enthousiaste deelnemers genoten intens van dit sport- en spelfeest in en rond de 
sporthal van Turnhout. 

Een keuze kon gemaakt worden uit reeks van aangepaste sportactiviteiten zoals : 
fietsen op rollen, voetbalbehendigheid, trampolinespringen, minigolf, volkssporten, 
boccia, minitennis, new games, .... 
Verder waren er ook initiatiesessies geprogrammeerd met o.a. : tandemfietsen, 
rolstoelbasket, boogschieten, schermen, circusinitiatie, klimmen, curve-bowls, 
dans, ... 
Alle deelnemers werden na de activiteiten in de sporthal op een afsluitend dansfeest 
vergast. 

2. Provincie Limburg 

+ De Provinciale Seniorensportdag 
- Neerpelt-Provinciaal Sportcentrum "Dommelhof"- 18/09/97- 630 deelnemers. 
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De seniorensportdag in het Provinciaal Sportcentrum "Domrnelhof' op donderdag 
18 september 1997 was het hoogtepunt van de Limburgse Seniorensportweek. Het 
aanbod aan sportactiviteiten was zeer gevarieerd. Naast badminton, dutch tennis, 
curve bowling, fitheidstest, seniorobics, volksdansen en volkssporten, kon men zich 
ook bekwamen in zelfverdediging, beugelen en boogschieten. In een gezonde en 
bosrijke omgeving konden de senioren wandelen, fietsen, en de 2 km Blosa
wandeltest met hartslagmeter. In het sportcentrum De Roesen konden de petanque
liefhebbers zich uitleven op de 60 aanwezige petanquevelden. De Hamse 
oriëntatieclub had voor een heuse zoektocht gezorgd op het Provinciaal Domein. Met 
het toeristisch treintje konden alle bezienswaardigheden van Neerpelt bezichtigd 
worden. Zelfs muurklimmen en karabijnschieten stonden op het programma. Ruim 
630 senioren namen deel aan deze provinciale seniorensportdag. Tijdens de muzikale 
afsluiting werd aan elke senior een aandenken aangeboden. 

+ Doe-aan-Sportbeurs 
-Genk- Neerpelt: 27 en 28/11/97-4000 deelnemers. 

In tegenstelling tot de vorige edities werd door Bloso, de Stichting Vlaamse 
Schoolsport en de Provinciale Sportdienst de DAS-beurs 1997 op twee locaties 
geprogrammeerd, namelijk het Gemeentelijk Sportcentrum in Genk en het 
Provinciaal Sportcentrum 'Dommelhof' in Neerpelt. In het Gemeentelijk 
Sportcentrum in Genk werden aan de leerlingen van het zesde leerjaar 
basisonderwijs en het eerste jaar secundair onderwijs uit de drie onderwijsnetten drie 
programma's aangeboden: een binnen-, een buiten- en een watersportprogramma. In 
Neerpelt was er enkel een binnen- en een buitenprogramma. Via een 
doorschuifsysteem konden de leerlingen gedurende een halve dag (één uur per 
programma) kennismaken met een groot aantal sporttakken. Door de spreiding over 
twee locaties is het aantal deelnemers in vergelijking met vorig jaar naar 4.000 
gestegen, hetzij 1.200 deelnemers méér dan vorig jaar. 

+ Superprestige der Limburgse Reereadons 
-In 13 Limburgse gemeenten- van mei tot september 1997 - 1587 deelnemers. 

De twaalfde editie van de Superprestige der Reereadons telde in 1997 dertien 
organisaties in evenveel Limburgse gemeenten. 
De recreatlons bestaan net zoals de triatlons uit wedstrijden waarin achtereenvolgens 
gezwommen, gefietst en gelopen wordt; maar dan over aangepaste afstanden. 
Als experiment werd ook succesvol een sprinttriatlon (Lommel) in het circuit 
ingelast Bovendien werden in 1997 ook voor het eerst skeelerrecreatlons 
georganiseerd. 
De "superprestige" werd uitgevochten over dertien wedstrijden. Aan die 13 
wedstrijden namen 1587 sportievelingen deel, wat een gemiddelde opleverde van 
± 120 deelnemers per wedstrijd. 

3. Provincie Oost-Vlaanderen 

+ De Provinciale Seniorensportdag 
- Deinze - 18/9/97 - 1.137 deelnemers. 

155 



De tiende editie van deze provinciale sportdag voor senioren werd in 1997 opnieuw 
georganiseerd door de werkgroep "Senior Sportief", een organisatie van Bloso i.s.m. 
de Oost-Vlaamse Sportraad vzw, het stadsbestuur Deinze en de Burensportdienst 
Leie. 
1.137 senioren konden kennis maken met een aantal nieuwe sporten of in groep 
initiatie volgen. 
De senioren kregen, in 4 verschillende sportactiviteiten (twee in de voormiddag en 
twee in de namiddag), telkens 1 uur initiatie. 
Er was keuze uit: jazz-dance, petanque, seniorendans, yoga, gymnastiek, zwemmen, 
watergymnastiek, stoelaërobics, wandelen,volksspelen, curve bowls, fietsen, tai-ji, 
boogschieten en fitheidstesten. 
Tijdens de middagpauze werd er een ontspanningsprogramma aangeboden. 

• Doe-aan-Sportbeurs 
- Gent - 22-24/6/97 - 7.289 deelnemers. 

De organisatie van deze Doe-aan-Sportbeurs berust op een samenwerking tussen 
Bloso, de Oost-Vlaamse Sportraad vzw, het B.O.I.C., de Stichting Vlaamse 
Schoolsport en de dienst Sport en Recreatie van de stad Gent. 
7.289 laatstejaarsleerlingen van het basisonderwijs werden ontvangen in de hallen 
van Flanders Expo door 40 sportfederaties en clubs die er hun sporttak voorstelden. 
Per halve dag doorliepen 1.450 jongeren 53 sportstanden die in circuitvorm waren 
opgesteld. 

+ Supergem 
- W achtebeke - 17/5/97 - ± 140 deelnemers. 

Supergem is een sportieve competitie tussen Oost-Vlaamse gemeenten, 
georganiseerd door de Oost-Vlaamse Sportraad vzw i.s.m. Bloso. 
23 gemeenten namen deel aan deze avontuurlijke competitie bestaande uit 4 proeven, 
nl. kanovaren, supergem-run, mountainbike en estafette handboogschieten. Elke 
gemeente vaardigt een ploeg af bestaande uit minimum 5 teamleden (waarvan 
minstens 2 vrouwen) en maximum 7 teamleden. 

+ Specialmania 
-Geraardsbergen - 22/5/97 - 950 deelnemers. 

De organisatie van deze provinciale omnisportdag voor mindervaliden is een 
samenwerking tussen Bloso, de Oost-Vlaamse Sportraad vzw en het provinciaal 
domein De Gavers. 
950 sportieve mindervaliden konden kennismaken met een aantal nieuwe sporten of 
in groep initiatie volgen. De mindervaliden kregen in 4 verschillende sporten (2 in de 
voormiddag en 2 in de namiddag), telkens 1 uur initiatie. 
Er was keuze uit: aërobics, beachvolley, dans, boottocht, handboogschieten, kajak, 
karabijnschieten, klimmen, liggende wip, mountainbike, new games, paardrijden, 
pedalo, rafting, roeien, rolstoelcircuit, rolstoeldans, treinrit, speleologie, trampoline, 
voetbalcircuit, volksdans en volksspelen, windsurfen en zeilen. 
Tijdens de middagpauze werd een ontspanningsprogramma aangeboden. 
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4. Provincie Vlaams-Brabant en Brussel 

+ De Provinciale Seniorensportdag 
- Leuven, Universitair Sportcentrum - 27/5/97 - 1.400 deelnemers. 

HetBlosoen de Provinciale Sportdienst Vlaams-Brabant organiseerden voor de 
negende maal de Provinciale Seniorensportdag. Dit gebeurde in samenwerking met 
de verschillende seniorenbonden en sportfederaties. De senioren konden in een 
gezellige ontspannen sfeer een keuze maken uit 28 verschillende sportactiviteiten. 
De senioren konden ook de ganse dag hun conditie laten testen via een Blosa
wandeltest met hartslagmeter. 
Tijdens de middag kon iedereen deelnemen aan de massa-seniorobics en werd er 
gezorgd voor animatie. Als apotheose eindigde deze Seniorensportdag met een 
gezamelijke dans en prijsuitreiking. 
Naast de gebruikelijke promotie via de gemeentelijke sportdiensten en de ver
schillende seniorenbonden werden ook de seniorenverenigingen van de Vlaams
Brabantse gemeenten en Brussel rechtstreeks aangeschreven. Aan de gemeentebe
sturen werd gevraagd om te zorgen voor busvervoer ; 31 gemeenten reageerden 
hierop positief. 

+ Doe-aan-Sport-Beurs 
-Leuven, Brabanthal- 21-22-23/4/97 - 4.155 deelnemers. 

Op initiatief van de Provinciale Sportdienst, het Bloso, de Stichting Vlaamse 
Schoolsport en de Sportdienst van de stad Leuven, werd voor de vierde maal de Doe
Aan-Sport-Beurs gerealiseerd. 
Tijdens deze actieve beurs in de vorm van een instuif konden leerlingen van tien tot 
veertien jaar oud, een halve dag sporten. Men kon kiezen uit 33 verschillende sport
activiteiten, waarvoor werd samengewerkt met de desbetreffende sportfederaties en 
clubs. De organisatoren stelden een aantrekkelijke brochure ter beschikking aan de 
deelnemers, waarin zij meer informatie konden terug vinden over hun favoriete sport 
om zo makkelijker de weg naar hun sportclub te vinden. 

+ Recreatlons en duatlons Vlaams-Brabant 
-Overijse- Landen- Aarschot- Kessel-La- Hofstade - Meise-Bierbeek - van april 
tot november 1997- 1.456 deelnemers. 

Het Brabantse circuit van recreatieve triatlons en duatlons telde in 1997 acht organi
saties van eind april tot en met oktober. Deze organisaties werden ondersteund door 
het Bloso en de Provinciale Sportdienst De bedoeling was om de triatlonsport meer 
toegankelijk te maken voor het grote publiek. Extra aandacht werd daq. ook besteed 
aan de recreanten. Daarnaast waren er verschillende gemeenten met een speciaal 
programma voor de jeugd. 
Aan de reereadons en duatlons namen 1.456 deelnemers deel. Aan de organisatoren 
werden specifieke opdrukaffiches en brevetten ter beschikking gesteld en er werd een 
gezamenlijke promotiefolder gemaakt 

+ Week van de Senior 
- Diest - 17-21111/97 - 185 deelnemers. 
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Met deze organisatie van de sportdienst van Diest in samenwerking met het Bloso 
werd getracht de seni'orensport te promoten. Zo poogde men enerzijds de reeds 
actieve senioren te laten kennis maken met andere, nieuwe sporttakken en anderzijds 
om meer senioren aan het sporten te krijgen. 
Zo werden er gedurende de ganse week 9 verschillende sporttakken aangeboden. 
Elke senior die aan minstens drie verschillende activiteiten deelnam, ontving een 
aandenken. 

+ Stadskriebels 
-Brussel - 11/5/97 - 3.000 deelnemers. 

Op zondag 11 mei vond de vierde editie van Stadskriebels plaats in het hartje van 
Brussel. Stadskriebels is een sportevenement voor jong en oud ; een ideale uitstap 
voor het hele gezin, club of vereniging. De idee van het gebruik van straten en 
pleintjes om te sporten en de combinatie met andere culturele en muzikale animatie 
maakte deze dag uniek. 
Omstreeks llu startten de Stadskriebels onder de begeleiding van Felice met een 
gezellige brunch waar de winnaars van de VGC-sportprijzen in de bloemen werden 
gezet. Deze intro was maar het voorspel van het echte sportfeest. De echt sport -en 
bewegingsactiviteiten werden even na de middag op gang getrokken. Een bonte 
mengeling van minder gekende, originele en alledaagse sporten werden aangeboden. 
's Avonds werd het geheel afgesloten met een optreden van de Zippoband met Loes 
Van Den Heuvel. 

+ Beachvolleybaltornooi 
- Hofstade, Bloso-centrum - 2-3/8/97 - 260 ploegen. 

Voor de vierde maal vormde het Bloso-domein het decor voor het beachvolleybal
tornooi. Dat de samenwerking tussen de organisatoren, het Bloso en het Dama 
Volley, optimaal verliep, bleek uit het hoog aantal deelnemers, waarbij er zelfs 
ploegen geweigerd moesten worden. 
Spelers van al de verschillende categorieën kwamen aan hun trekken tijdens dit twee
daags volleybaltornooi: van nationale toppers tot recreatieve spelers, heren en dames 
senioren en jeugd. 
Deelnemers die wilden overnachten, konden dit in hun eigen tentje ofwel konden ze 
gebruik maken van het sporthoteL 

+ De Hagelandse fietseling 
-Aarschot- Begijnendijk-Diest - Herselt- Scherpenheuvel-Zichem- Tessenderlo-
10/8/97- 11.422 deelnemers. 

Onder auspiciën van de 6 inrichtende gemeenten en steden, het Bloso en de Provin
ciale Sportdienst Vlaams-Brabant werd op zondag 10 augustus 1997 de negende 
Fietseling Hageland - Zuiderkeropen ingericht. 
Het stimuleren van het fietsgebruik en de bevolking sensibiliseren over de 
"verkeersonveiligheid" staan hierbij centraal. 
De organisatoren richtten zich naar alle doelgroepen met de Frans Verbeeck-Fietse
ling (100km), de Trio-Fietseling (70krn), de Mini-Fietseling (40km), de Familie-
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Fietseling (1Skm), het Fietselingetje (10km), de Alle-Terreinfietseling (20 of 40km) 
en de Skeelering of Rolatlon. 
Naast het sportieve programma werd er in de 6 gemeenten ook heel wat randanimatie 
aangeboden. 

5. Provincie West-Vlaanderen 

+ De Provinciale Seniorensportdag 
- Oostrozebeke - 27/5/97- 1.131 deelnemers. 

Voor de achtste keer organiseerde het Regionaal Sportoverleg, een 
samenwerkingsverband tussen de gemeenten Ardooie, Dentergem,Ingelmunster, 
Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt-\Vingene, de Provinciale 
Seniorendag. Leeftijdsgebonden sporten zoals volksdansen, petanque, wandelen, 
fotozoektocht, enz ... werden in een ludieke sfeer aangeboden. Na het sporten werden 
de deelnemers nog vergast op muzikale optredens en een BreugelmaaL 

+ Doe-aan-Sportbeurs 
- Kortrijk - 24-25-26/6/97 - 8.247 deelnemers. 

Deze Westvlaamse Doe-aan-Sportbeurs werd voor de vijfde maal georganiseerd in de 
Kortrijkse Hallen. Initiatiefnemers zijn de Westvlaamse Sportraad, het Bloso, de 
Stichting Vlaamse Schoolsport, het Provinciebestuur van West-Vlaanderen, de Stad 
Kortrijk en Vlabus. 
De bedoeling is kinderen van het zesde leerjaar na het beëindigen van 6 jaar 
bewegingsopvoeding in het basisonderwijs, kennis te laten maken met een zo groot 
mogelijke waaier van sporten. In niet minder dan 80 verschillende sportstanden 
konden zij telkens een concrete doe-proef afleggen. 
Het aanbod op deze "sportmarkt" werd mede verzorgd door de sportfederaties die er 
met hun provinciaal bestuur of lokale sportvereniging een stand verzorgden. 

+ Lokale Actie Sport Senior 
- Ledegem- Wevelgem- Lendelede - Wervik - Menen - 17-24/4 - 15-22/5 - 5-19/6-
25/9/97- 964 deelnemers. 

De Gewestelijke Sportwerking, een samenwerkingsverband tussen Ledegem, 
Lendelede, Menen, Wervik en Wevelgem, organiseerde 5 sportieve namiddagen voor 
senioren. Petanque, minigolf, volkssporten, volksdansen, boogschieten, enz ... 
stonden op de affiche. De Gewestelijke Sportwerking kon rekenen op 964 senioren. 

+ The Bloso-Challenge 
- Deerlijk - 6-7/6/97 - 153 deelnemers. 

The Challenge is een keiharde competitie waarbij maximum 72 deelnemende 
ploegen, bestaande uit telkens 3 personen, een aantal uitdagende sportproeven te 
verwerken krijgen. 
Vrijdagnacht werd de oriëntatieproef georganiseerd in en rond het domein De 
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Gavers. De dag nadien werden volgende sportproeven afgelegd: quad, boogschieten, 
in-line-skating, mountainbike, vlottentocht, military. Het geheel werd afgerond met 
een zware death-run. 
Voor deze wedstrijd konden zowel mannen als vrouwen (meer dan 16 jaar) 
inschrijven. 
Tijdens de barbecue 's avonds werden de prijzen uitgereikt. 

+ Gehandicaptensportdag 
-Harelbeke- 29/4/97- 800 deelnemers. 

Deze sporthoogdag voor gehandicapten is een initiatief van de provinciale 
sportdienst en het Bloso. De instellingen en verenigingen voor gehandicapten spelen 
elk jaar in op het uitgebreide sportaanbod, gaande van watersporten, paardrijden, 
fietsen tot tafeltennis. 
Elk jaar wordt het aanbod geëvalueerd i.f.v. de belangstelling voor de verschillende 
sporten en wordt de volgende editie in die zin dan ook aangepast. 

+ Adventure day 
- Beemem - 20/9/97 - 431 deelnemers. 

De derde editie van deze avonturensportdag kende een lichte daling van het aantal 
deelnemers. Mindere weersomstandigheden lagen hier aan de basis. De jeugd kon 
een 15-tal avontuurlijke sporten zoals muurklimmen, death-ride, e.a. beoefenen op 
een "avontureneiland". De overtocht met vlotten maakte het geheel nog 
aantrekkelijker. 

+ The Energy Trophy 
- Jabbeke- 29-30/8/97- 87 deelnemers (29 ploegen van 3 personen). 

De challenge die onder de naam "Energy Trophy" doorging, startte klokslag 
middernacht met een oriëntatieloop van 24 km. Om 8.00 uur werd er dan gestart met 
de eerste van 6 uitdagende, avontuurlijke proeven die een ganse dag in beslag namen. 
De proeven werden op voorhand niet bekend gemaakt. De proeven waren: 
behendigheidsproet in het water, oriëntatielopen, pedalo, Canadese kano, 
krachtproef, hindernisparcours, minitriatlon. 
Na alfoop van de prijsuitreiking werd de deelnemers een barbecue aangeboden. 

+ Kroenkelen 
- Brugge - 2119/97 - 4.500 deelnemers. 

De tweede editie van deze wandel- en fietshappening mag terecht een voltreffer 
genoemd worden. Niet minder dan 4500 wandelaars en fietsers (2.140 meer dan in 
1996) namen er aan deel en leerden tevens de kastelen en domeinen van Brugge beter 
kennen. Onder een schitterend blauwe hemel werd deze geslaagde happening 
afgesloten met een muzikaal optreden. 

+ De Sportkriebels 
- J abbeke - 24/5/97 - 620 deelnemers. 
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Voor de vierde maal gingen te Jabbeke "De Sport~ebels" door. Deze organisatie 
van het Bloso in samenwerking met IGOS (het Intergemeentelijk Overleg van de 
Sport), kon 620 enthousiaste jongeren aantrekken. Zij maakten er kennis met een 40-
tal sporten. Een groot aantal West-Vlaamse gemeenten waren met een delegatie 
aanwezig. 

2. PROVINCIALE JEUGDSPORTEVENEMENTEN 

1. Provincie Antwerpen 
+ Sportkriebelfestival 

- Herentais- Bloso-centrum- 3/4/97 - 1.645 deelnemers . 

De derde editie van het Sportkriebelfestival, een organisatie van de provinciale 
stuurgroep sportpromotie, groeide uit tot een echt sportfeest. 
1.645 jongeren tussen 10-18 jaar konden kennis maken met 26 verschillende sporten: 
o.a. boogschieten, karate, fietsen op rollen, base-ball, streetsoccer, speleobox, ... 
Het sportkriebelfestival werd afgesloten met een massa-aërobics. 
Deelname aan een bepaalde sporttak gaf recht op een stempel op de scorekaart. 
6 stempels gaven recht op een sportkriebelgadget 

~ A vontuuratlon 
-Regio-edities: 4 gemeenten - oktober 1997 - 500 deelnemers. 

Tijdens de herfstvakantie werd voor de 6de maal in 4 regio's door de provinciale 
stuurgroep sportpromotie de" Avontuuratlon" georganiseerd. 
Teams van 4 jongeren, verdeeld in 3 categorieën: miniemen, kadetten, scholieren, uit 
verschillende gemeenten kwamen tegen elkaar uit in avontuurlijke sportdisciplines: 
mountainbike, hindemissenparcours, inline-skating, rafting, oriëntatielopen, ... 
De best geklasseerde ploegen per categorie werden afgevaardigd naar de finale. 

+ Finale A vontuuratlon en 25-sportkriebels 
- Herentais - Bloso-centrum - 29/11/97 - 1.500 deelnemers. 

De "finale A vontuuratlon" en de 25-sportkriebels zijn een organisatie van de 
provinciale stuurgroep sportpromotie. Alle 30 vooringeschreven ploegen namen deel 
aan de finale van de A vontuuratlon. Deze bestond uit een oriëntatiezoektocht waarbij 
een 1 0-tal bakens dienden gezocht te worden. 
Tijdens de tocht moesten de deelnemers een aantal hindemissen nemen: 
boogschieten, mountainbikeraces, hindemissenparcours. 

1.500 jongeren tussen 10-18 jaar namen deel aan de 25-sportkriebels. 25 
verschillende sporten konden beoefend worden waaronder: muurklimmen, 
speleologie, mountainbike, basket 3 on 3, benji-run, fietsen op rollen, speedball, ... 
Bij aanvang van de sporthappening hadden de deelnemers een scorekaart ontvangen. 
Na deelname aan de sporttak ontving men een stempel. 6 stempels gaven recht op 
een gadget. 
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2. Provincie Limburg 

+ Jeugdsportinstuif en Watersportfeest 
~ Houthalen~Helchteren: Domein Kelchterhoef - 31/5/97 - 2.057 deelnemers. 

Ondanks het feit dat dit jaar Studio Brussel met hun live-uitzending Kelchterhoef niet 
aandeden, werden toch 2057 deelnemers verwelkomd op de Limburgse 
Jeugdsportinstuif en W aterspoitfeest. 
Een breed gamma van watersporten werd er aan de jeugd aangeboden. Naast surfen, 
zeilen, kanovaren, kajakken en duiken kon men ook gebruik maken van de 
waterfietsen, bumperboten en de waterglijbanen. 
Voor hen, die niet zo'n grote waterliefhebbers waren, werden tal van 'droge' sporten 
aangeboden. Sporten als inline skaten, mountainbike, schermen, klimmen, speleo, 
circustechnieken, speedball, volkssporten, trampoline, kabelbaan, eurofit, ponyrijden, 
boogschieten en nog vele andere zorgden ervoor dat iedereen aan zijn trekken kwam. 
Dit alles werd gespekt met 4 aerobic-sessies die telkens veel meeval kenden. De 2 
optredens van de Footloose Rockers vielen eveneens goed inde smaak. Om 12.30u 
zorgde Raff V etrugno voor een aangename onderbreking van deze sportieve dag. 
Na de tombola om 16 uur, waar buiten de vele mooie prijzen een mountainbike werd 
uitgeloot, werd de dag afgesloten met een geslaagd optreden van 'ENZO'. 

+ Jeugdsportdag Sint-Truiden 
- Sint-Truiden : Sportcentrum St. Pieter - 28/9/97- 1.200 deelnemers. 

Ter vervanging van de Challenge Trophy organiseerden het Bloso en de stad Sint
Truiden op 28 september 1997 in het Stedelijk Sportcentrum St. Pieter een 
provinciale 'J eugdsportdag' . 
Deze Limburgse Jeugdsportdag geeft aan een grote groep jongeren de kans om in een 
aangename, sportieve en niet competitieve sfeer, kennis te maken met een aantal 
sporttakken. Niet minder dan drie programma's werden er aangeboden: een 
binnenprogramma (met o.a. stepaerobic, eurofit, boksen, schermen, tafeltennis, 
zelfverdediging, ... ), een buitenprogramma (met o.a. muurklimmen, 3 on 3 basket, 
boogschieten, circustechnieken, inlineskaten, ponyrijden, ... ) en een 
watersportprogramma (met o.a. aquajoggen, duiken, hydrobics, reddend & 
overlevingszwemmen, .. ). 
Meer dan 1.200 jeugdigen hadden de mist getrotseerd om aan de jeugdsportdag deel 
te nemen. Zij kregen dan ook nog als apotheose een spetterend optreden van 
2 Fabiola. 

+ Limburgse Kampkriebel 
- Militair Kamp Beverlo en Limburgse bivakplaatsen -juli en augustus 1997 - 6.570 
deelnemers. 

Tijdens de zomermaanden juli en augustus organiseerde het Bloso, de provinciale 
sportdienst en jeugddienst voor de vijfde maal de KampkriebeL Jeugdverenigingen 
die in Limburg bivakkeren krijgen hier de keuze tussen een sportaanbod op hun 
kampplaats of op het militair domein te Leopoldsburg bestaande uit een 
hindernissenpiste, een natuurlijke omloop en oriëntatieloop. In 1997 kozen 78 
groepen om op hun kampplaats te sporten waaronder 23 Limburgse groepen. 
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Het militair domein mocht niet minder dan 199 jeugdverenigingen verwelkomen. 
De totale Kampkriebel was in 1997 goed voor 6.570 deelnemers. 

3. Provincie Oost-Vlaanderen 

• Kriebelmania 
- Geraardsbergen - 24/5/97 - 830 deelnemers. 

Het Bloso en de Oost-Vlaamse Sportraad vzw organiseerden voor de tweede maal 
een avonturensportdag in het provinciaal domein De Gavers te Geraardsbergen. 
Tijdens deze dag konden jongeren tussen 12 en 18 jaar zich uitleven in allerhande 
outdoor avontuurlijke sporten (kajak, mountainbike, muurklimmen, speleologie, 
survival, enz.). De sportdag werd afgesloten met een optreden van de popgroep 
"Pearl". 

• Pro-Sportkriebels 
- Wachtebeke- 19/10/97- 2.331 deelnemers. 

Het Bloso en de Oost-Vlaamse Sportraad vzw organiseerden deze omnisportdag 
i.s.m een 40-tal federaties en clubs in het provinciaal domein Puyenbroeck te 
Wachtebeke. Alle deelnemers konden proeven van een zeer gevarieerd sportaanbod 
gaande van aërobics en modedansen tot mountainbike en speleologie. De dag werd 
extra aantrekkelijk gemaakt door de aanwezigheid van "Balthazar Boma" en door 
een massa-aërobics o.l.v. Katia Pauwels. 
Tussen 13u30 en 15u30 konden een 60-tal deelnemers een gratis helicopter 
luchtdoop meemaken. Nadien was er een prachtige demonstratie parachutespringen. 
De dag werd afgesloten met het opstijgen van een hete luchtballon. 2 gelukkige 
deelnemers konden gratis meevliegen. 

4. Provincie Vlaams-Brabant en Brussel 

• Adventure Trophy 
- Diest, Provinciaal Recreatiedomein 'De Halve Maan' - 27/4/97 - 540 deelnemers. 

Jongeren tussen 12 en 18 jaar konden voor de vierde maal deelnemen aan de 
Adventure Trophy. De Adventure Trophy is een sportieve wedstrijd voor jongeren, 
met het accent op avonturensport 
Samen met vrienden van school, sportclub of jeugdvereniging kon men een team van 
4 personen vormen. Er werden 9 reeksen gevormd. Elk team kreeg bij het vertrek 
een 'road-card', met een beschrijving van de route en de verschillende opdrachten die 
het team moest vervullen. Op het programma stonden 8 proeven met ondermeer 
hindemissenparcours, kajak-estafette, boogschieten, raftingproef en andere spectacu
laire proeven. 
135 ploegen van 4 personen hebben hieraan deelgenomen. 

• Jeugdsportival 
- Hofstade, Bloso-centrum- 5/10/97- 4.634 deelnemers. 
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Het Jeugdsportival, is een organisatie van het Bloso en de Provinciale Sportdienst 
Vlaams-Brabant. 
De zesde editie was opnieuw goed voor een massale opkomst. 4.634 jongeren namen 
eraan deel. Heel wat gemeentelijke sportdiensten zorgden voor speciale bussen voor 
de deelnemers. 
Opmerkelijk was het feit dat niet minder dan 1.100 jongeren met de fiets naar 
Hofstade kwamen. 
De deelnemers konden kiezen uit een gevarieerd aanbod van 32 sporten die ze tussen 
1 Ou en 16u konden beoefenen. De succesvolle sporten van de vorige edities werden 
behouden en aangevuld met enkele nieuwe avontuurlijke en ludieke activiteiten 
(beachadventure, frisbee, intercross, kruisboogschieten, rock en roU, rugby, schermen 
en atletiek). 
Het Jeugdsportival biedt de deelnemers echter meer dan een dag leuk sporten. De 
combinatie sporten en muziek is reeds vanaf het begin een vast onderdeel van het 
Jeugdsportival. Ditjaar zorgden The Big M's voor een spetterend optreden. 
Bovendien ontving elke honderdste deelnemer die de festivalweide opkwam een 
prachtige prijs. 

5. Provincie West-Vlaanderen 
+ The Junior Challenge 

- Harelbeke - 30/8/97 - 104 deelnemers. 

"The Junior Challenge" werd voor de eerste maal georganiseerd door de 
burensportdienst i.s.m. Bloso. 
The Junior Challenge is een intergemeentelijke ploegenwedstrijd voor jongeren 
tussen 12 en 15 jaar. De gemeenten konden inschrijven in de volgende categorieën: 
jongens en meisjes (14 tot 15 jaar), jongens en meisjes (12 tot 13 jaar). 
In totaal schreven 37 ploegen zich in, nl. 26 jongensploegen en 11 meisjesploegen. 
De deelnemers dienden 6 avontuurlijke, natuurgebonden proeven af te leggen: een 
verzwaard hindemissenparcours, doelschieten met pijl en boog, mountainbike, 
Canadian Cano, sluipproef, vlottentocht en als algemene afsluiter een death-run van 4 
km in teamverband. 
De verschillende proeven deden een beroep op teamspirit, een goede fysieke 
conditie, durf en doorzettingsvermogen. 

+ De Kriebelhappening aan zee 
- Oostende - 3/7/97 - 2806 deelnemers. 

Tijdens deze tweede editie konden niet minder dan 2 806 effectieve deelnemers actief 
kennis maken met 52 verschillende sportstanden. Naast verschillende trendy-sporten 
stonden ook uitdagende en avontuurlijke circuits, indooractiviteiten en heel wat 
strand- en watersporten op het programma. 
Op het strand van Oostende werd de sportdag ingeleid met een massa-beach
aerobics. 
In het Media Center werd naast de klassieke balsporten ook skateboard aangeboden. 
Voor de gelegenheid werd een tweede hal in gebruik genomen. 
In het stedelijk zwembad kon men naast diepzeeduiken, hydrabics en waterpolo ook 
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een onderwatersportparcours met snorkel afleggen. 
Op de hippodroom Wellington Re~baan kregen de jongeren initiatie in pony- en 
paardrijden. Tevens kon men kennis rnaken met professionele trainingen in de 
drafsport en het sulkyrijden. 
Mede door de branding waren de watersporten op zee spectaculair. Zeekajak, rafting, 
body-board, wave-surfen en skim-board werden het drukst gesolliciteerd. 
Op het strand gingen dan de beach-activiteiten door. Naast beach-volley, beach-bat 
en andere beach-golftoestanden was de stand voor het Braziliaans voetbal zeer in 
trek. 
Op de dijk konden de deelnemers hun conditie testen in de Eurofit-testbatterij en de 
wandeltest. Daarnaast bleken o.a. hordenlopen, trampolinespringen, death ride en 
klimmuur unieke initiatieven. 
'De Kriebelhappening aan zee' werd afgesloten met de 'Beach-aerobics der 
Schepenen van Sport van West-Vlaanderen'. 
50 West-Vlaamse gemeenten (van de 64) waren vertegenwoordigd. 
28 verschillende sportclubs en federaties hebben op een enthousiaste en didactisch 
verantwoorde rnanier hun sport voorgesteld. 
198 medewerkers hebben in de meest veilige omstandigheden de jongeren een 
onvergetelijke sportdag bezorgd. 

3. ONDERSTEUNINGSMIDDELEN 

De Bloso-Inspectiediensten hebben naast hun sportpromotionele opdracht ook een 
permanente opdracht van dienstverlening naar de gemeentelijke sportdiensten, 
gemeentelijke sportraden en gangmakers. 
Deze dienstverlening bestaat o.m. uit de sportverzekering, de lesgeverskredieten, prijzen 
en trofeeën, uitlenen van sportrnateriaal, adviesverstrekking, ... 
De aanvragen voor deze ondersteuningsmiddelen komen van de sportfunctionarissen, de 
sportraden of van de sportdiensten, de gangmakers en via hen kunnen ook scholen en 
clubs beroep doen op de Bloso-Inspectiediensten. 
In 1997 waren er in Vlaanderen op de 308 gemeenten, 159 gemeenten met een erkende 
sportdienst, 73 gemeenten met een niet-erkende sportdienst, 77 gemeenten zonder 
sportdienst. 270 gemeenten hebben een autonome sportraad (volgens decreet), 20 
gemeenten hebben een culturele raad met afzonderlijke sectie sport en 18 gemeenten 
hebben geen sportraad. 
Er zijn 209 gesubsidieerde en 80 niet-gesubsidieerde sportfunctionarissen. Daarnaast 
zijn er ook 510 gangmakers. 
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Aantal Sportdiensten .' Sponfunction~en 

P~o.vincie gemeenten .. 

Erkende Niet- Geen Gesubsidieerd Niet-
erkende gesubsidieerd 

Antwerpen 70 33 14 22 43 16 

Limburg 44 35 4 5 45 7 

Oost-Vlaanderen 65 29 33 5 40 35 

Vlaams-Brabant 65 17 7 41 24 8 

West-Vlaanderen 64 45 15 4 57 14 

TOTAAL 308 159 73 77 209 80 

.. 
ProVincie Aantal Sportraden , Gangmakers 

gemeenten 

Autonome Culturele raad, Geen Erkende Niet-
Sportraden afzonderlijke erkende 
(volgens decreet) sectie sport 

Antwerpen 70 67 2 1 122 5 

Limburg 44 42 1 1 152 52 

Oost-Vlaanderen 65 55 9 1 69 26 

Vlaams-Brabant 65 44 6 15 41 23 

West-Vlaanderen 64 62 2 0 20 0 

TOTAAL 308 270 20 18 404 106 

1. Sportverzekeringen 

+ Organisatoren van éénmalige sportpromotionele acties en startende clubs (gedurende 
6 maanden) kunnen de deelnemers gratis verzekeren tegen lichamelijke ongevallen 
en burgerlijke aansprakelijkheid via de gratis sportverzekering. 
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.. 
.: .. '· ,- PROVINCIE'. ·' AANTAlGOEQ.GEKEURDE _ · AANTAL VERZEKERDE 

' - -
" _AANVRAGEN , . : ·, -.- · :· ~'ÓEELNËMERà . -· ~- ·. "' ··,·.-. ..~ .. ~ r -:·' . -- ' 

.·_. 

Antwerpen 2.501 543.252 
Limburg 2.896 633.125 
Cos-Vlaanderen 3.125 416.023 
Vlaams-Brabant 1.232 591.493 
West-Vlaanderen 2.898 500.350 
TOTAAL 12.652 2.684.243 

+ Verenigingen die permanent aan sport doen en die niet bij een federatie aangesloten 
zijn, kunnen voor 250 fr per persoon per jaar in aanmerking komen voor een 
permanente verzekering. 

' -- ._ . ', PF:\OVINCIE . ·.··· . 
}\ANTAL TOEGEKENDE PE_RMAN~NTE ' ,. .. " 

VERZEKERINGEN ---.---, 
" 
--

- ' ' r : -· · -

Antwerpen 62 
Limburg 88 
Oost-Vlaanderen 82 
Vlaams-Brabant 43 
West-Vlaanderen 47 
TOTAAL 322 

+ Hieronder volgt een overzicht van het aantal ongevallen en het soort van ongeval die 
zich in 1997 hebben voorgedaan bij de door de gratis sportverzekering verzekerde 
deelnemers. 

... ~ . . 
-~ --: 

.. PER-PROVINCIE -- _"__-, _ ' - ' . . , '. -· ·' .-. ', 

•·. · -· A-- l , -' O.VL. VL.E:J(=l; -~_ WNL. , 't,OTAAL ..... ··-. ·.:·.~ ·-. 
" 

Totaal aantal ongevallen 437 447 511 312 520 2.227 
Totaal_ aantal ongevallen 145 146 174 91 162 718 
(vrouwen) 
Totaal aantal ongevallen 292 301 337 221 358 1.509 
(mannen) 
Statuut slachtoffers 

Bedienden 89 47 134 53 90 413 
Arbeiders 71 100 112 28 64 375 
Anderen (studenten, 277 200 265 231 366 1.339 
zelfstandigen, 
werklozen, 
gepensioneerden) 

Kwetsuren 
Hoofd 76 77 79 70 39 341 
Romp 29 7 32 20 42 130 
Bovenste ledematen 104 117 131 96 98 546 
Onderste ledematen 223 200 251 126 277 1077 

Andere (of onbekend) 3 46 18 2 64 133 
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2. Lesgeverskredieten 

Voor een lessenreeks van 10 uren sportinitiatie in een welbepaalde sporttak wordt door 
Blosoeen lesgever gratis ter beschikking gesteld voor initiatieven in het kader van: 
Jeugdsportpromotie - gemeentelijke sportpromotie (o.a. startende clubs, specifieke 
doelgroepen) - kansarmen - migranten - gedetineerden - provinciale speerpuntacties • 
seniorensport - impuls/projectgemeenten. 
Aantal uren initiatie: 9.469,15 
Aantal deelnemers : 146.598 

I , PROVINCIE · ... _-_ AANTAL URENJNITIATIE . AANTAL DEELNEMERS 
Antwerpen 1.718,50 29.853 
Limburg 1.626,15 32.950 
Oost-Vlaanderen 1.617,00 32.950 
Vlaams-Brabant 1.918,50 34.305 
West-Vlaanderen 2.589,00 16.540 
TOTAAL 9.469,15 146.598 
Top 10 van de sporttakken waarvoor m 1997 het grootste aantallesgevers werden 
toegekend 

~ : -SPORTTAK . . ... ·- ,_ . -~: '· . . . - - TOEGEKENDE LESOPDRACHTEN --
1. Omnisport 
2. Eurofit (barometer) - Fitness 
3. Klimmen 
4. Petanque 
5. Gymnastiek 
6. Avonturensport 
7. Aerobics 
8. Zwemmen 
9. Hindernissenparcours 
10. Volksspelen 

3. Fit-o-meter 

171 
104 
74 
47 
44 
4"1 
39 
33 
24 
17 

Bij de aanleg van een fit-o-meter-parcours kunnen panelen (1 set bevat 18 oefenborden) 
aangekocht worden bij Bloso met 50 % reductie voor openbare besturen. 
In 1997 werden 147 fit-o-meter-panelen ter beschikking gesteld aan ondermeer 
gemeentebesturen, socio-culturele verenigingen, enz., ... 

. . - . .. PROVINCIE: . - -. ., ·AANTAL FIT-O-METER-PANELEN ~ . .' - . 

Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
Vlaams-Brabant 
West-Vlaanderen 
TOTAAL 

·.~ · .. ; . 

68 
40 
14 
20 
5 

147 
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4. Prijzen en trofeeën 

Voor provinciale, regionale en gemeentelijke sportontmoetingen met een recreatief 
karakter werden 203 aanvragen voor prijzen en trofeeën goedgekeurd. De prijzen en 
trofeeën worden gratis ter beschikking gesteld. 

··:': ,, -.- . . . . . PROVINCIE . . AANTAL GOEDGEKEURDE: AANVRAGEN . . " ". 

Antwerpen 29 
Limburg 49 
Oost~ Vlaanderen 40 
Vlaams~Brabant 40 
West~ Vlaanderen 45 
TOTAAL 203 

5. Uitlening van sportmateriaal 

Bij hetBlosokan 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 
sportmateriaal ontlenen. 
In het verleden werd slechts materiaal uitgeleend in de Bloso-opslagplaats teMachelen 
en in het Bloso-centrum te Gent. Sinds 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 1996 bleef het aantal ontleningen nagenoeg constant (daling van 13 
ontleningen op een totaal van 2.420). 

. . ~Aantal uitleningen per uitleencentrum. c __ 0 • -:' . ;· . -.; ~ - ; - ' 
.. 

i ... . ' ~- · .. .. 
Uitleencentrum Brugge Gent Hasselt Herentais Machelen Totaal 

Aantal toegestane 
uitleningen 140 547 279 362 1.100 2.433 
in 1996 
Aantal toegestane 
uitleningen 117 547 379 356 Î .021 2.420 
in 1997 
Verschil -23 0 + 100 - 6 -79 

Zoals voorgaande jaren, doen vooral clubs (27,35 %), gemeentebesturen (20,7 %) en 
jeugdverenigingen (17, 72 %) een beroep op de Bloso-uitleendienst. 

~ 13 

Naast een algemeen aanbod van sportmateriaal dat vooral afgestemd is op initiatie en 
sportieve recreatie, is er vooral interesse voor volleybal-, gymnastiek-, minivoetbal-, 
badminton- en judomateriaaL 
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Meer dan de helft (52 %) van de ontleningen is beperkt inzake tijdsduur (maximum 10 
dagen) . Het uitgeleende materiaal wordt hier vooral gebruikt bij manifestaties of 
evenementen. 
48 % van de ontleners maakt gedurende een langere periode gebruik van het materiaal. 
Het hoofdgebruik situeert zich hier vooral op initiatie (startende clubs, 
gemeentebesturen) of sportieve recreatie Oeugdbewegingen en scholen). 

Een belangrijk promotioneel element in de uitleendienst was het ter beschikking stellen 
van de speleobox. Deze werd in 1997 gedurende 47 dagen ingezet (samen met een 
begeleidende lesgever). 

De centrale uitleendienstteMachelen zorgde in 1997 gedurende 151 dagen voor het 
vervoer van sportmateriaal, op vraag van sportfederaties of Bloso-afdelingen. 

-' ' 
Uitleendienst 

Uitleningen 
Geografische sprei· 
ding 

Antwerpen 
Vlaams Brabant 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
Aanvragen per 
sportdiscipline 

Alpinisme 
Atletiek 
Badminton 
Baseball 
Basketbal 
Eurofit 
Gehandicaptensport 
Gymnastiek 
Handbal 
Hockey 
Jeugdpentatlon 
Judo 
Konditietraining 
Korfbal 
Medecinebal 
Mini Basket 
Minivoetbal 
Omnisport 
Oriëntatieloop 
Rugby 
Tafeltennis 
Tennis 
Voetbal 
Volleybal 
Watersport 
Diversen 
VBT -materiaal 

Profiel van de 
aanvrager 

Bloso + federaties 
Scholen 
Clubs 
Jeugdbeweging 
Gemeenten 
Bedrijven 

. . . . Werking vari de uitleendiensten 
Brugge Gent Hasselt Herentais Machelen 

117 547 379 356 1021 

0 
0 
0 
0 

117 

0 
16 
25 
14 
6 

15 
0 

10 
11 
19 

6 
0 
3 

12 
9 
4 

21 
37 
5 
0 
4 

10 
0 

16 
8 
0 
0 

4 
5 
0 

519 
19 

0 
63 
18 
13 
1 

13 
1 

64 
16 
15 

0 
0 

12 
5 
0 
1 

28 
207 

0 
1 

14 
10 

0 
63 
15 

0 
0 

25 50 
21 107 
14 . 199 
31 103 
24 88 

2 0 

6 
0 

373 
0 
0 

0 
40 
21 
20 
16 
16 

0 
40 
23 
20 
36 
0 

10 
7 
8 
9 

10 
100 

11 
0 
9 
3 
0 

26 
17 
45 
0 

46 
54 
50 
53 

124 
52 

338 
11 

5 
2 
0 

0 
47 
25 
17 

7 
31 

0 
32 

4 
13 
18 

0 
0 

14 
15 

4 
28 
87 
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4. INSPECTIEOPDRACHTEN 

Naast sportpromotionele opdrachten hebben de provinciale Bloso-inspectiediensten ook 
specifieke inspectieopdrachten. 
Tot de belangrijkste opdrachten behoren de inspectie van private sportkampen, 
wieierparcours en bokswedstrijden. 
Daarnaast worden sporadisch aanvragen (13 positieve adviezen) i.v.m. bijzondere 
plannen van aanleg (B.P.A.'s) en vrijstelling van onroerende voorheffing geïnspecteerd. 

+ Private sportkampen 
Van de provinciale inspecteurs wordt verwacht dat zij de organisatie van de private 
sportkampen die door de erkende Vlaamse sportfederaties worden georganiseerd, ter 
plaatse inspecteren, zoals bepaald in de reglementering 1997 van private 
sportkampen (zie subsidiëringsbeleid). 
De inspecties hebben betrekking op het naleven van de reglementering, de 
sportinfrastructuur, het sportmateriaal, de veiligheid, de promotie, ... 
Op basis van het advies van de inspecteurs worden de subsidies van de 
desbetreffende sportkampen bepaald door de afdeling Subsidiëring. 

In 1997 werden op de 673 effectief georganiseerde private sportkampen 485 
sportkampen geïnspecteerd door de provinciale inspecteurs. 

In 1997 werden door de provinciale inspecteurs 554 sportkampen positief 
geadviseerd en 119 sportkampen negatief geadviseerd. 
De meest voorkomende redenen voor het negatief advies waren : te weinig 
deelnemers, onvoldoende gekwalificeerde lesgevers en te jonge deelnemers. 

Er werden in het totaal 72 kampplaatsen geïnspecteerd. 
Vier kampplaatsen werden ongeschikt bevonden voor de organisatie van private 
sportkampen. Drie ervan omwille van de ongunstige overnachtingsplaats, één ervan 
omwille van de gebrekkige sportaccommodatie. 

+ Wieierparcours 
Van de provinciale inspecteurs wordt verwacht dat zij de omloop voor de organisatie 
van een wieierproef voor jongeren vanaf de leeftijd van 12 jaar inspecteren, conform 
het Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden voor deelneming aan 
wielerwedstrijden en wieierproeven (26 april1995) en het decreet van 19 april1995 
houdende de vaststelling van de voorwaarden inzake de opleiding voor de wieler
sport. 

In 1997 werden in het totaal55 wieierparcours geïnspecteerd waarvan 46 positief en 
9 negatief geadviseerd werden. 

+ Bokswedstrijden 
Ingevolge de wet van 31 mei 1958 betreffende de reglementering van de 
bokswedstrijden en exhibities (gewijzigd bij KB van 5 juli 1962 en bij KB van 1 mei 
1965 en bij Besluit van 16 oktober 1991) dienen de aanvragen voor bokswedstrijden 
bij Bloso te worden Ingediend. 
Tijdens de inspectie van bokswedstrijden gelden volgende richtlijnen : 
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* de inspecteur gaat eerst na of er een erkende arts aanwezig is, 

• de inspecteur gaat vóór de start van de bokswedstrijd of -exhibitie na of het 
volgende aanwezig is : hygiënische en sanitaire installatie, medische 
onderzoek.stafel, draagberrie, weegtoestel, verbandkist voor eerste hulp. De 
inspecteur ziet erop toe dat de scheidsrechter vóór de wedstrijd de ring en de 
boksers controleert en laat de scheidsrechter het inspectieverslag ondertekenen, 

* de inspecteur controleert of de scheidsrechter rekening houdt met de mogelijke 
bevelen van de erkende arts om de kamp af te lassen of te stoppen. 

In 1997 werden 26 aanvragen ingediend voor bokswedstrijden. Er werden 6 
bokswedstrijden geïnspecteerd. Meestal wordt na overleg tussen de 
politiecommissaris en de provinciale inspecteur de inspectieopdracht overgelaten aan 
de politie. 

+ Gemeentelijke sportdiensten 
Het decreet op de sportdiensten legt de gesubsidieerde gemeenten de verplichting op 
om jaarlijks een werkingsverslag en promotieplan en een financieel verslag in te 
dienen. 

In een specifieke werkgroep bestaande uit de afdeling subsidiëring en sportpromotie 
werden de modellen opgemaakt van een sportpromotieplan, een werkingsverslag en 
een financieel verslag. 
Op de bijscholingen voor de sportfunctionarissen in de provincies Limburg, 
Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen, werden door de afdelingen 
subsidiëring en sportpromotie, deze modellen voorgesteld. 

In afspraak met de afdeling subsidiëring hebben de inspecteurs, via controle ter 
plaatse, de aanwezige sportinfrastructuur geïnspecteerd met het oog op het berekenen 
van de correctiefactor voor de 159 erkende gemeenten. 

Tijdens diverse vergaderingen werd, in overleg tussen de afdelingen subsidiëring en 
sportpromotie, een voorstel van inspectiecriteria opgemaakt. 

+ Kaderopleiding - Bestuurskader 

In de provincie Antwerpen werden 7 gespreksavonden georganiseerd : 

Plaats Datum O:qdenverp Aantal 
Loenhout 13/1 Management 10 deelnemers 
Schoten 27/1 Een verantwoord jeugdsportbeleid 40 deelnemers 
Brasschaat 10/2 Fiscale wetgeving en boekhouding 31 deelnemers 
Mechelen 7/10 Een verantwoord jeugdsportbeleid 30 deelnemers 
Nijlen 20110 Fiscale wetgeving en boekhouding 17 deelnemers 
St.-Katelijne-Waver 21110 Fiscale wetgeving en boekhouding 4 7 deelnemers 
Bonheiden 15/12 Verenigingsmanagement 43 deelnemers 
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In de provincie Vlaams-Brabant en Brussel werden 6 gespreksavonden 
georganiseerd: . 

Plaats Datum Ondenverp 
Tremelo 17/2 Sport en verzekeringen 
Tervuren 22/9 Sport en verzekeringen 
Londerzeel 6/10 Fiscale wetgeving en Boekhouding 
Brussel VGC 18/11 Sport en verzekeringen 
Brussel VGC 2/12 Fiscale wetgeving en Boekhouding 
Brussel VGC 16/12 Verantwoord jeugdbeleid 

In de provincie Limburg werden 3 gespreksavonden georganiseerd : 

Plaats Datum Onderwerp · · 
Bilzen 119 Sportverzekering 
Bilzen 15/9 Public Relations 
Bilzen 22/9 Gespreks- en vergadertechnieken 

Aantal 
17 deelnemers 
20 deelnemers 
10 deelnemers 
15 deelnemers 
12 deelnemers 
12 deelnemers 

Aantal 
11 deelnemers 
5 deelnemers 
5 deelnemers 

lp de provincie West-Vlaanderen werden 12 gespreksavonden georganiseerd: 
Plaats Datum O~derwerp Aantal 

Gistel 615 Gespreks- en vergadertechnieken 28 deelnemers 
Gistel 13/5 Sportwetgeving 25 deelnemers 
Gistel 20/5 Verzekeringen 28 deelnemers 
Gistel 27/5 Fiscale wetgeving en boekhouding 30 deelnemers 
Gistel 10/6 Verenigingsmanagement 25 deelnemers 
Gistel 17/6 Sportbeleid en -structuur 25 deelnemers 
Waregem 29/9 Verzekeringen 10 deelnemers 
Waregem 6/10 Fiscale wetgeving en boekhouding 10 deelnemers 
Waregem 27/10 Management 11 deelnemers 
Waregem 3/11 Public Relations 12 deelnemers 
Waregem 10/11 Sportbeleid en -structuur 11 deelnemers 
Waregem 24/11 Gespreks- en vergadertechnieken 13 deelnemers 

5. SPECIEKE DOELGROEPEN 

1. Jeugd 

+ De Watersportdag 

De 10de editie van de Watersportdag vond plaats op zaterdag 31 mei '97. De 
Watersportdag zette ook in '97 zijn groei van de voorgaande jaren verder. De Blose
Watersportdag bewees eens te meer dé watersportklassieker in Vlaanderen te zijn. 

Ter gelegenheid van de Watersportdag bieden de watersportclubs, de zwembaden en 
gemeentelijke sportdiensten in de vijf Vlaamse provincies de deelnemers één dag 
gratis watersportinitiatie aan. Deze initiatie wordt omkaderd met een aantrekkelijk 
pakket randactiviteiten. De Watersportdag is dus een smaakmaker voor het brede 
publiek, een promotiedag voor de watersport in al zijn facetten. 
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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 watersportaanbod van het Bloso en van de clubs ruimere bekendheid geven. 

Er werd gratis initiatie gegeven in 18 verschillende watersporten: zeilen, windsurfen, 
duiken, zwemmen, waterskiën, zeilwagenrijden, toervaren, catamaranzeilen, 
speedsailen, kajakvaren, kanovaren, rafting, roeien, hengelen, redden, waterpolo, 
waterballet en aquatic fitness. 

Het aantal deelnemers ging in '97 verder in stijgende lijn: 

* 1991: 6.500 deelnemers 
* 1992: 9.100 deelnemers 
* 1993: 14.000 deelnemers 
* 1994: 20.000 deelnemers 
* 1995: 21.000 deelnemers 
* 1996: 24.600 deelnemers 
* 1997: 30.000 deelnemers 

Dit telkenjare stijgend deelnemersaantal hangt nauw samen met het in de loop van de 
jaren toegenomen aantal actieplaatsen waar de geïnteresseerden terecht kunnen voor 
een eerste kennismaking met de watersport. 
Opvallend bij de Watersportdag '97 was dat een aantal kleinere actieplaatsen (met 
kleinere clubs als plaatselijke organisator) wegvielen. Daartegenover stond dat 
andere actieplaatsen ruimer uitgebouwd werden: een ruimer activiteitenaanbod 
zorgde ervoor dat op deze plaatsen een groter aantal deelnemers dan voorgaande 
jaren geteld werd. 

Aantal actieplaatsen, verspreid over heel Vlaanderen: 

* 1991: 40 actieplaatsen 
* 1992: 50 actieplaatsen 
* 1993: 110 actieplaatsen 
* 1994 149 actieplaatsen 
* 1995: 174 actieplaatsen 
* 1996: 206 actieplaatsen 
* 1997: 172 actieplaatsen 

Aantal medewerkende clubs: 

* 1992: 74 
* 1993: 164 
* 1994: 206 
* 1995: 222 
* 1996: 276 
* 1997: 247 
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Aantal medewerkende zwembaden: 

* 1993:44 
* 1994: 69 
* 1995: 81 
* 1996: 86 
* 1997: 82 

Sedert 1994 zetten niet enkel de watersport-organisatoren (clubs, federaties, 
zwembaden) hun schouders onder de Watersportdag, maar ook heel wat 
gemeentelijke sportdiensten gingen zelf actief meewerken: 
Aantal sportdiensten die zelf activiteiten programmeren: 
* 1994: 18 
* 1995: 38 
* 1996:47 
* 1997:46. 

De zogenaamde "Ankerplaatsen" (plaatsen waar de Watersportdag-organisatie 
symbolisch "voor anker gaat", met een extra-uitgebreid sport- en animatie-aanbod) 
werden uitgebouwd in het Domein Nieuwdonk te Overmere (binnenland) en bij de 
club VVW Heist (kust). 
Op deze plaatsen namen respectievelijk 1.811 en 2.050 jongeren deel aan de 
watersportinitiatie. 

De Watersportdag '97 was een co-produktie van Bloso en Studio Brussel, in 
samenwerking met BRTN-TV. De samenwerking met deze mediapartners zorgt voor 
een naar watersportnormen uitzonderlijk grote media-aandacht. 

Televisiespots op TV1 en TV2 en radiospots kondigden het evenement aan en 
verwezen de geïnteresseerden naar de Bloso-centra of naar het permanent 
Watersportdag-secretariaat voor het verkrijgen van een gratis "Watersportkrant" (de 
brochure met vermelding van de activiteiten op alle actieplaatsen). 

De watersportdag groeide uit tot een uniek jaarlijks samenwerkingsverband tussen 
Bloso, BRTN-TV, Studio Brussel, clubs, zwembaden, sportdiensten en alle 
watersportfederaties, waarbij het Bloso als initiatiefnemer de coördinatie en de 
algemene promotie op zich neemt. 

+ De 'Dag van de Sportclub' 

De doelstelling om de sportclubs effectief bij de jeugdsportpromotie te betrekken 
werd, naar analogie met vorige jaren, gerealiseerd via de organisatie van de vierde 
editie van de "Dag van de Sportclub" op 2, 3 en 4 mei 1997, in gans Vlaanderen. 

Aan de 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 
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favoriete sport met de bedoeling dat ze nadien ook lid zouden worden van de club. 
Aan de steden en gemeenten werd gevraagd om op lokaal vlak de coördinatie van dit 
weekend te verzekeren. · 

Aan alle sportclubs werd in maart een speciale promotiefolder (oplage 25.000 ex.) 
toegezonden samen met het subsidiereglement (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 .D.ag 
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, zoals bij de vorige 
edities, 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 Stedelijk Sportcentrum Duineneind te Kasterlee 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 Bloso wedstrijd voor sportclubs 
bekendgemaakt. 

Daarnaast werden in het weekend van 3 en 4 mei '97 ook de volgende Radio 2 
(nationale) live programma's volledig in het teken van de 'Dag van de Sportclub' 
geplaatst: 

* "Radio 2 Rijswyck" trok op zaterdagnamiddag (14 tot 17 uur) naar het 
gemeentelijk sportcentrum te Laakdal-Veerle. 

Op zondag (van 11 tot 13 uur) werd het programma van Radio 2 Brabant "De Andere 
Hoed" volledig gewijd aan de jongeren en de sportclub. 

Twee radiospots over de "Dag van de Sportclub" werden in de periode 14 april tot en 
met 2 mei '97 op Radio 1, Radio 2, Radio Donna en Studio Brussel 128 keer 
uitgezonden. 

Er namen 1426 clubs deel aan dit evenement, hetzij 107 sportclubs meer dan vorig 
jaar (dit is een stijging van± 8%). Het aantal sportclubs aangesloten bij de erkende 
Vlaamse sportfederaties steeg met 141 tot 1164 en het aantal gemeentelijke 
sportclubs en clubs niet aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie daalde 
met 34 naar 262. 
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De deelname per provincie zag er als volgt uit : 
Provincie Oost-Vlaanderen 336 sportclubs 
Provincie Antwerpen 335 sportclubs 
Provincie Vlaams Brabant 296 sportclubs 
Provincie West-Vlaanderen 237 sportclubs 
Provincie Limburg 222 sportclubs 

Totaal Vlaanderen 1426 sportclubs 

Net zoals de voorbije twee jaar bleken de deelnemende sportclubs aangesloten te zijn 
bij niet minder dan 76 erkende Vlaamse Sportfederaties, m.a.w. 85% van de erkende 
Vlaamse Sportfederaties verleenden, via de deelname van hun clubs hun 
medewerking aan dit Bloso initiatief. 

De 10 federaties die het hoogst scoren wat het aantal deelnemende sportclubs betreft: 
1. Vlaamse Tennisvereniging 92 clubs 
2. Vlaamse Judofederatie 72 clubs 
3. Vlaamse Volleybalbond 70 clubs 
4. Vlaamse Tafeltennisliga 53 clubs 
5. Vlaamse Atletiekliga 49 clubs 
6. Vlaamse Karate Federatie 48 clubs 
7. Vlaamse Vechtsport Associatie 46 clubs 
8. Vlaamse Badmintonliga 38 clubs 
9. Vlaamse Turnliga 38 clubs 

10. Katholieke Vlaamse Turnfederatie 25 clubs 

Op basis van de antwoorden van de sportclubs kan gesteld worden dat zo 'n 105.000 
jongeren deelgenomen hebben aan de activiteiten die in het kader van de Dag van de 
Sportclub werden georganiseerd. 
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Evolutie : Aantal Deelnemers 

1994 1995 1996 1997 

De geïnteresseerde jongeren konden bij de verschillende clubs terecht voor niet 
minder dan 76 verschillende sporttakken met o.a. gratis initiaties, demonstraties, ...... 
De meest aangeboden sportdisciplines waren : 

1. Tennis 102 clubs 11. Paardrijden 38 clubs 
2. Turnen 96 clubs 12. Ju-Jitsu 37 clubs 
3. Volleybal 95 clubs 13. Zwemmen 37 clubs 
4.Judo 82 clubs 14. Vechtsport 35 clubs 
5. Atletiek 71 clubs 15. Dansen 33 clubs 
6. Tafeltennis 66 clubs 16. Wielrennen 31 clubs 
7. Karate 65 clubs 17. Omnisport 29 clubs 
8. Badminton 64 clubs 18. Schieten 28 clubs 
9. Voetbal 61 clubs 19. Handbal 23 clubs 

10. Basketbal 46 clubs 20. Handboogschieten 21 clubs 

Alleen clubs, aangesloten bij een door het Bloso erkende sportfederatie, konden voor 
hun deelname aan de "Dag van de Sportclub", een subsidie krijgen van maximum 
10.000,-Fr. in functie van ingediende onkostennota's. 
Alle subsidieaanvragen (1372) werden behandeld door de commissie "Bloso
jeugdsportpromotie- Dag van de Sportclub" volgens de reglementering 1994 
"Propagandasubsidies Clubmanifestaties", zoals goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur op 09.02.94. 

Aan 858 aanvragen van clubs werd echter een negatief advies gegeven om volgende 
redenen: 
* niet aangesloten bij een erkende federatie 266 clubs 
* geen afrekeningsdossier ingediend 559 clubs 
* hebben geen onkosten gemaakt 12 clubs 
* hebben geen aanvaardbare onkosten gemaakt 21 clubs 

Dit betekent concreet dat aan de aanvraag van 514 clubs een positief advies werd 
gegeven, aan 154 clubs (op de 514) kon een maximumsubsidie van 10.000 fr. 
worden toegekend. De Raad van Bestuur keurde op 15/10/97, vooreen globaal 
bedrag van 3. 712.363 fr., subsidies voor clubs in }_let kader van de 'Dag van de 
Sportclub' goed. Na herziening (Raad van Bestuur van 17/12/97 en 18/3/98) werd het 
globaal bedrag op 3.787.387 fr. gebracht. 
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De deelnemende sportclubs kwamen uit 2S9 verschillende Vlaamse gemeenten 
d.w.z. in 84% van de Vlaamse gemeenten werden activiteiten in het kader van de 
'Dag van de Sportclub' georganiseerd. 
* Provincie Antwerpen 
* Provincie Limburg 
* Provincie Oost-Vlaanderen 
* Provincie West-Vlaanderen 
* Provincie Brabant 

Totaal Vlaanderen 

60 van de 70 gemeenten 
39 van de 44 gemeenten 
SS van de 6S gemeenten 
S4 van de 64 gemeenten 
S1 van de 6S gemeenten 

259 van de 308 gemeenten 

Evolutie : Aantal Gemeenten 
met deelnemende clubs 

1994 1995 1996 1997 

8S,7% 
88,6% 
84,6% 
84,4% 
78,S% 

84% 

198 gemeentelijke sportdiensten zorgden voor daadwerkelijke coördinatie en 
promotionele steun maar ze stelden ook hun sportaccommodatie gratis ter beschikking 
van de lokale sportclubs. 

Ook de grote Blososportclubwedstrijd voor jongeren werd op het lokaal vlak door de 
gemeentelijke sportfunctionaris en/of sportdienst georganiseerd. 
Er werden aan ongeveer 1000 jongeren prijzen uitgedeeld, waaronder een 180-tal gratis 
Bloso-sportkampen; een 1SO-tal weekends aan zee met verblijf in een Bloso-centrum en 
verder nog honderden SportkriebelT -shirts en sleutelhangers. Naast deze door Bloso 
geschonken prijzen werden door de gemeenten zelf ook een aantal prijzen ter 
beschikking gesteld. 

+ BlosoKustactie '97 

In 1997 werd de vijfde editie van de Kustactie georganiseerd. Volgens dezelfde 
formule als de vorige jaren was hetBlosomet de" Sportkriebel Spelen" aan de kust 
aanwezig tijdens acht weekends van juli en augustus en dit telkens in een andere 
badplaats. De respectievelijke badsteden hebben opnieuw hun medewerking verleend 
aan deze actie. 
Niet minder dan 26.867 mensen namen in 1997 actief deel aan één van de 8 
weekends. Eén dag is weliswaar niet kunnen. doorgaan wegens de slechte 
weersomstandigheden (Heist, 30 augustus). 

179 



K~stactie : evolutie aantal deelnemers per weèkend 
Badplaats 1993 1994 1995 1996 1997 
Nieuwpoort . 2.051 2.460 7.855 (3 dagen) 4.061 4.402 
Oostduinkerke 2.858 3.100 4.350 - 3.997 
De Panne 876 (1dag} 2.070 2.964 2.952 3.425 
Westende 2.270 3.150 4.201 4.090 3.937 
Zeebrugge 1.679 1.839 - 1.986 -
Bredene 1.570 - - - -
Oostende 2.035 3.980 (3 dagen) 7.630 (4 dagen) 3.129 3.120 
Blankenberge 1.422 3.150 2.950 4.037 3.352 
Heist 1.513 3.090 4.432 3.818 1.013 (1dag} 
Wenduine - 3.430 4.535 4.647 3.621 
Totaal 16.274 26.269 38.917 28.720 26.867 
Aantal dagen 17 19 19 16 15 
Gemiddeld 957 1.382 2.048 1.795 1.791 
aantal deel-
nemers per dag 

Ondanks het soms erg wisselvallige weer, werd deze actie opnieuw een succes. 
We constateren een status quo in het aantal deelnemers per dag. 
Een blijvend succes is ook de pro-deo medewerking van niet minder dan 37 bekende 
Vlamingen (36 in '96, 34 un '95 en 28 in '94)) uit de media- en sportwereld. 
Het globale programma werd ook in 1997 bijgestuurd en uitgebreid. 
De succesvolle programma-onderdelen werden opnieuw aangeboden zoals Test je 
fysieke conditie met Eurofit, de Eurofit-Toto, de Eurofit-toppers, de klimmuur, 3on3 
basketbal, de Bloso-wandeltest, ..... . 
Daarnaast werden ook een aantal nieuwigheden ingevoerd zoals stepaërobics en 
zelfverdediging (JiuJitsu). 
Opnieuw werkten 14 Vlaamse sportfederaties mee aan de sportinitiaties op het strand en 
op de dijk. 

Peelnemers aan cle sportinitiaties van c:te Vlaamse Sportfederaties 
Federatie Aantal Aantal Gemiddeld aantal 

deelnemers dagen/*sessies deelnemers per 
dag/* sessie 

Kon. Belg. Korfbalbond 3.639 15 184 
Vlaamse Rugbybond 650 2 325 
Vlaamse Atletiekliga 79 1 79 
Vlaamse Liga Petanque Sport 160 2 80 
Krachtbalfederatie 1.260 5 252 
Vlaamse Volleybalbond 1.680 15 112 
Landelijke Zeilwagenfederatie 20 2 10 
Vlaamse Rolschaatsbond 306 4 76 
Vlaamse Reddingscentrale 372 3 124 
Intercrosse SKW 1.166 9 130 
Volksportconfederatie 604 3 201 
BVLO Rope Skipping 634 24* 26* 
Federatie voor Fitness en Aerobics 1.218 24* 51* 
Ne los 342 2 171 
Totaal aantal deelnemers 12.130 111 109 
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Evolutie van het aantal deelnemers per dag en per badplaats over de vijf jaar 
BlosoKustactie (1993 -1997) 
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Met Het Laatste Nieuws werd rond de Kustactie '97 opnieuw een overeenkomst 
afgesloten. Zij hebben als mediapartner de Kustactie '97 gesteund via gratis 
drukwerken (kustkrant 130.000 exemplaren) ,via 8 regionale en 4 nationale 
advertenties en via het aanvullen van de prijzenpot met enkele waardevolle prijzen. 

Daarnaast ondersteunde Coca-cola zowellogistiek, alsook met een uitgebreid en 
waardevol prijzenpakket (ter waarde van 400.000 fr). 
Ook Speedo vulde dit prijzenpakket aan (ter waarde van 695.000fr). 

Polar (Vita Sport) ondersteunde met Polar-hartslagmeters die elke dag als superprijs 
onder de deelnemers werd gegeven. 
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Daarnaast ontvingen de bekende Vlamingen ook nog een hartslagmeter als 
aandenken en dank voor hun gratis medewerking. 
Wesco stelde opnieuw sport- en spelmateriaal ter beschikking. 

2. Migranten 

+ Oost-Vlaamse Meisjessportdag 

Op zaterdag 27 september 1997 vond voor de 2de maal de Oost-Vlaamse 
Meisjessportdag plaats. Deze editie ging door in het Stedelijk Jeugdcentrum 
"Bergendries" te Lokeren. 
Deze dag werd georganiseerd doorBlosoen de Oost-Vlaamse Sportraad VZW, in 
samenwerking met het Stadsbestuur van Lokeren en de Oost-Vlaamse 
Meisjes werkingen. 
De sportinstuif richtte zich vooral tot migrantenmeisjes van 12 tot 18 jaar. 
Om de integratie te bevorderen waren uiteraard alle Oost-Vlaamse meisjes welkom. 
De organisatoren zorgden voor een uitgebreid sportaanbod gaande van reddend 
zwemmen en diepzeeduiken tot inlineskating en tribal dance. 
Zo'n 130 meisjes (90% allochtonen) namen deel aan de sportdag. 

+ Sportdag voor migrantenvrouwen 

Op 13 november 1997 ging de 5de editie door van deze sportdag voor 
migrantenvrouwen. De organisatoren (Bloso, Pric, Roml (Regionaal Overleg 
Migrantenvrouwen Limburg) , de Provinciale Sportdienst en het Provinciaal 
Sportcentrum Dommelhof) zorgden voor een uitgebreid sportaanbod en richten zich 
zowel naar Vlaamse vrouwen als naar migrantenvrouwen. Voor de eerste maal werd 
ook watersport ingeschakeld in het programma onder de vorm van hydrabics en 
watergewenning. Meer dan 350 vrouwen hebben aan deze sportdag deelgenomen. 

+ Jeugdhappenings 

Naast de specifieke migrantenprojecten stonden alle initiatieven in het kader van de 
Jeugdsportpromotie open voor migrantenjongeren. Voorbeelden hiervan zijn de 
provinciale acties Sportkriebelfestival Herentais op 3/4/97 (19% migrantenjongeren), 
de:25 Sportkriebels te Herentais op 29/11197 (9% migrantenjongeren), de 
Jeugdsportinstuif en Watersportfeest op 31/5/97 te Houthalen (25% migranten
jongeren) en de "Jeugdsportdag" op 28/9/97 te Sint-Truiden (20 % migranten
jongeren). 

+ Kaderopleiding 

De programmabrochure 1997-1998 werd aan alle regionale en lokale 
migrantencentra bezorgd. 

In het kader van de campagne "Sportclubs bekennen kleur" binnen het programma 
"Jeugd en Sport" van de Koning Boudewijnstichting werd doorBlosomede de idee 
ondersteund en uitgewerkt om beurzen te geven aan talentvolle migrantenjongeren 
om trainer te worden. In 1996-1997 werden 13 projecten van migrantentrainers 
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ingediend, waarvan 10 projecten werden geselecteerd. 
In 1997-1998 werden 19 projecten voor migrantentrainers ingediend, waarvan 
13 projecten werden geselecteerd. ' 

+ Sportkampen 

De programmabrochure 1997 werd aan alle regionale en lokale integratiecentra 
bezorgd. 

+ Lesgevershulp 

Op aanvraag van migrantenwerkingen werden door hetBlosogratis een 50-tal 
gekwalificeerde lesgevers ter beschikking gesteld voor initiatiereeksen in een 
welbepaalde sporttak van een gemiddelde van 10 uur. 

+ Samenwerkingsverbanden 

* Blosogaf advies en volgt mede de campagne "Sportclubs bekennen kleur" van de 
Koning Boudewijnstichting, programma Jeugd en Sport op. 
In 1996-1997 werden 27 projecten ingediend, waarvan 23 projecten werden 
geselecteerd. 
In 1997-1998 werden 41 projecten ingediend, waarvan 34 projecten werden 
geselecteerd. 

* Bloso participeert in de stuurgroep "Werkgroep integratie via Sport" die circa 8 
keer per jaar samenkomt. Er werden financiële impulsen gegeven voor de 
organisatie van een provinciale meisjessportdag. 
In het totaal werden 22 lessenreeksen met gratis lesgever toegestaan. 
Volgende sporttakken kwamen aan bod : zwemmen, watergewenning, 
onderhoudsgymnastiek, aerobics, volksdansen, voetbal, basketbal, boogschieten, 
fietsen, omnisport, tai-chi en zelfverdediging. 

* Het Pric (Provinciaallntegratiecentrum) coördineert de werking van 
migrantenvrouwen in Limburg via het platform (Roml) (Regionaal overleg 
migrantenvrouwen Limburg) en de werking van de migrantenmeisjes via "Mol" 
(Meisjesoverleg Limburg). Voor het geven van initiatiereeksen en de organisatie 
van de sportdag voor migrantenvrouwen werd een beroep gedaan op Bloso en de 
Provinciale Sportdienst. 
In 1997 werden door 14 groepen sportinitiaties georganiseerd voor zowel vrouwen 
(i.s.m. Roml) als meisjes (i.s.m. Mol). 

Sport en gedetineerden 

In het kader van het beleid voor kansarmen en jonge delinquenten werden ook een 
aantal sportinitiatieven voor deze doelgroepen ondersteund. 

+ Gevangenis van Antwerpen - Project basketbal. 
Gedurende 2 sessies van 15 uren werd een gratis lesgever basketbal (via lesgevers
kredieten) ter beschikking gesteld van de mannelijke gedetineerden. 
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+ Gevangenis van Wortel-Hoogstraten-Project rugby-mountainbike. 
Gedurende 2 sessies van elk 5 uren werd (via lesgeverskredieten) initiatie gegeven in 
mountainbike en rugby aan de gedetineerden. 

+ Penitentiair Landbouwcentrum Ruiselede BL V Believe-Drugsproject 
In het PLC te Ruiselede werd een tweede maal het "Believe" drugsproject opgestart. 
De bedoeling was een groep van zeer zware drugsgebruikers gedurende acht 
maanden te begeleiden bij het afkicken. Tijdens deze behandeling werd door Bloso 1 
gratis lesgever ter beschikking gesteld (via lesgeverskredieten). 

+ Gevangenis Brugge 
In de gevangenis in Brugge werd gedurende 36 sessies van 3 uren een gratis lesgever 
(via lesgeverskredieten) ter beschikking gesteld voor de gedetineerden. 

Projectgemeente/impulsgemeente 

Gemeenten waar de sportontwikkeling nog een achterstand kent, maar die een 
dynamisch sportbeleid willen voeren, kwamen in aanmerking als projectgemeente of 
impulsgemeente. Daartoe kregen zij gedurende 1 jaar intensieve Bloso-ondersteuning 
onder de vorm van gratis lesgevers voor initiatiereeksen in verschillende sporttakken 
en! of voor de organisatie van een sportkamp. 

PROVINCIE PROJECT/ LESGEVERSHULP GEMEENTELIJK 
IMPULSGEMEENTEN SPORTKAMP 

Antwerpen - - -
Limburg Gingalom 1 0 uur initiatie 1 0 t.e.m. 13/2/97 

9 uur initiatie 10 t.e.m. 13/2/97 
8 uur initiatie 1 t.e.m. 4/4/97 

22 t.e.m. 24/1 2/97 
22 t.e.m. 24/12/97 

Wellen 8 uur initiatie 27 t.e.m.31/1 0/97 
16 uur initiatie 

Vlaams-Brabant Huldenberg 42 uren initiatie 31 /5/97 
Tielt-Winge 31 uren initaitie 21 /9/97 

Oost-Vlaanderen Brakel 14 t.e.m. 18nt97 
4 t.e.m. 8/8/97 

Buggenhout 2 uren intitiatie 21 t.e.m.25/7/97 
Horebeke 1 0 uren initiatie 
Moerbeke 1 0 uren initiatie 7 t.e.m. 11/4/97 

22 t.e.m. 25n/97 
Wachtebeke 1 t.e.m. 5/7/97 

Wichelen 1 0 uren initiatie 25 t.e.m. 29/8/97 
Wortegem-Petegem 7 uren initiatie 

Ronse 20 uren initiatie 18 t.e.m. 22/8/97 
25 t.e.m. 29/8/97 

Zingem 25 t.e.m. 29/8/97 
Zulte 13 uren initiatie 31 /3 t.e.m. 4/4/97 

7 t.e.m. 11/4/97 
25 t.e.m. 29/8/97 
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West~ Vlaanderen Westouter 11-15/8/97 
Westouter 18-22/8/97 
Mesen 11-15/8/97 
Wijtschate 27-31 /1 0/97 
Wijtschate 1 0 uren tennisinitiatie 
Westouter 1 0 uren sportacademie 
Wijtschate 1 0 uren sportacademie 
Dranouter 1 0 uren sportacademie 
Lo-Reninge/ Alveringem 25-29/8/97 
Lo-Reninge/ Alveringem 27-31 /10/97 

3. Natuurgebonden Sporten 

Werkgroepen "Natuur en Sport" 

De bekendheid van deze provinciale ad-hoc werkgroepen binnen de natuursportsector 
neemt almaar toe. Dit moge blijken uit de toename van het aantal ingediende dossiers en 
vragen voor informatie en advies bij conflictbemiddeling rond sport en natuur. 

Op 29 april organiseerde Bloso samen met de Provinciale Sportraad van Oost
Vlaanderen een info-avond over Natuur en Sport. Doel was de rol en werking van de 
werkgroep binnen de provincie toe te lichten en de deelnemers wegwijs te maken in het 
ingewikkelde netwerk van administratieve toelatingen en procedures voor de 
verschillende sporten. 58 lokale beleids- en sportverantwoordelijken waren aanwezig. 
Gelijktijdig werd de nieuwe, informatieve folder Natuur en Sport Oost-Vlaanderen 
voorgesteld. 

In 1997 werd verder aandacht besteed aan de uitbouw van vast bewegwijzerde Bloso 
mountainbikeroutes. De procedures m.b.t. de goedkeuring, controle en opvolging van 
éénmalige mountainbikeroutes verlopen almaar soepeler en gestroomlijnder. 
Steeds meer en meer worden ook problematieken van andere natuursporten besproken 
en behandeld. Zo kwamen ondermeer wandeltochten, ruiter- en joggingpaden, 
motorcross en het gebruik van de onbevaarbare waterlopen aan de orde. 

+ Antwerpen 

* 4/3/97: Bespreking voorstel mountainbikeroute St. Amands- Bomem - Puurs. 
Bespreking en voorstelling project bewegwijzerde joggingpaden. V oorstelling 
joggingpad Herentals-Lichtaart. 

* 30/9/97: Bespreking voorstel mountainbikeroute Essen. Bespreking 
bewegwijzering ruiterpaden. Richtlijnen voor bewegwijzerde joggingpaden. 
Advies omtrent ontwerp van besluit voor het verkeer op onbevaarbare waterlopen. 

+ Vlaams-Brabant 

* 20/8/97: Bespreking en advies omtrent ontwerp van besluit voor het verkeer op 
onbevaarbare waterlopen Advies over de richtlijnen voor de aanleg van 
bewegwijzerde joggingpaden. 
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+ Limburg 

* 30/01: Vergadering in het teken van de wandelsport. Bespreking van de 
ingediende aanvragen voor wandelingen. De kalender wordt door Bos en Groen 
goedgekeurd, tevens worden een aantal vragen vanuit de wandelfederaties 
beantwoordt. 

* 29/05: Vergadering in het teken van de wandelsport. De opvolging van de 
procedure en van de gemaakte afspraken worden op een rijtje gezet. Zowel vanuit 
Bos en Groen als vanuit de wandelfederaties is men tevreden over de gehanteerde 
procedure. 

* ,?.3/06: Vergadering in het teken van military/paardrijden. Zowel Bos en Groen als 
de ruitersportfederaties kunnen hun problemen op tafel leggen. Dit resulteert in de 
nodige voorstellen en afspraken tussen de verschillende partijen. Alle parcours 
worden geïnventariseerd en op stafkaart uitgetekend. 

25/06: Vergadering in het teken van joggen, kajak en mountainbike. 
Het voorstel van de werkgroep Antwerpen om in Vlaanderen een beperkt aantal 
bewegwijzerde joggingpaden aan te leggen wordt als niet opportuun afgedaan. 
Redenen hiervoor zijn dat er in Limburg voldoende bossen en landelijke wegen 
voorhanden zijn en dat er nu al een overdaad is aan bewegwijzering in de bossen. 
Het ontwerpbesluit i.v.m. het verkeer op de onbevaarbare waterlopen werd 
besproken en tevens werd een lijst opgemaakt van de waterlopen die nog in 
bijlage 1 moeten worden opgenomen. 
De problematiek van het mountainbiken werd als eerste aangesneden in Limburg. 
Het jarenlange overleg heeft ertoe geleid dat de kalenders voor de veldtoertochten 
tijdig binnen komen. De voorgestelde en opgelegde parcours worden doorgaans 
ook goed gevolgd. 

+ Oost-Vlaanderen 

* 06/02: Voorbereiding infoavond "Natuur & Sport", opmaak van de infobrochure 
en taakverdeling voor de infoavond. 

* 19/02: Voorbereiding infoavond "Natuur & Sport", keuze van de sprekers en de 
panelleden i.f.v. de onderwerpen, verdere uitwerking van de infobrochure. 

* 06/03: Goedkeuring infobrochure, controlesysteem opstellen voor éénmatige 
mountainbikeroutes, bespreking aanvraag ruiterpad te Brakel. 

* 22/04: Vergadering op punt stellen van aanvragen en goedkeuringsprocedure 
éénmatige mountainbikeroutes. 

* 29/04: Infoavond "Natuur & Sport" voor alle geïnteresseerden en organisatoren 
van sport in de natuur, in het Provinciaal Administratief Centrum te Gent. 58 
deelnemers. 

186 



* 07/ 11 : Onderzoek naar inplantingsmogelijkheden van recreatiezones. Advies over 
de dossiers "onbevaarbare waterlopen" en "aanleg joggingpaden" , bespreking 
problemen van motorcross, kleischieten en kano/kajak met de respectievelijke 
vertegenwoordigers van betreffende sport. 

• W est-Vlaanderen 

• 30/6/97: Bespreking over de stand van zaken m.b.t. regelgeving landinrichting en 
toelichting bij volgende ontwerprapporten: 
- landschaps- en natuurontwikkelingsplan voor komgronden van Lampemisse; 
-uitwerking van plan voor overgangsgebied duinen-polders tussen De Panne & 
Nieuwpoort; 
Bespreking stand van zaken van de lopende deelprojecten landinrichting de 
Westhoek. Toetsing van het voorontwerp van structuurplan voor de 
ruilverkaveling Stuiverskerke aan het eindvoorstel van richtplan. 

* 6/ 10/97: Advies omtrent inrichtingsplannen: 
- waterzuivering Nieuwkapelle; 
- Ijzerbroeken: deel voetgangers- & fietsbruggen; 
- oude spootwegbedding Nieuwpoort - Diksmuide; 
- Lovaart: deel fietspad & beplanting. 

• 23/ 10/97: Advies omtrent mountainbikeroute Lendelede, richtlijnen tot aanleg 
joggingpaden en ontwerpbesluit i.v.m. het verkeer op de onbevaarbare 
waterlopen. 

* 3/ 11/97: Advies omtrent het eindvoorstel van inrichtingsplannen: 
- waterzuivering Nieuwkapelle 
-voetgangers- & fietsbruggen Ijzerbroeken 
- Lovaart: deel fietspad & beplanting 

Permanente Blosomountainbikeroutes 

In 1997 werden 3 permanent bewegwijzerde mountainbikeroutes uitgetekend, 
geconcipieerd en aangelegd in samenwerking met de gemeenten en vaak ook met de 
medewerking van het provinciebestuur. Eind ' 97 waren er in totaal26 vaste Bloso 
parcours. 

Bloso zorgt telkenmale voor een belangrijke logistieke steun via de levering van de 
bewegwijzeringspiaatjes en de aankondigingsborden op de verschillende startplaatsen. 
Bijkomend maakt Bloso de volledige lay-out aan voor de promotiefolders die door de 
gemeenten gedrukt en verspreid worden. 
De gemeentebesturen zorgen voor de bewegwijzeringspalen, de aanleg en het 
onderhoud van de route. 

+ Mountainbikeroute "Oosterzele" te Oosterzele 
Deze route bestaat uit één omloop opgebouwd uit 3 op elkaar aansluitende lussen 
met een totaalafstand van 39 km. Er is 1 startplaats. 
De plechtige opening gebeurde op zaterdag 20 april 1996. 
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+ Mountainbikeroute "Waasmunster" te Waasmunster 
Deze route bestaat uit één omloop opgebouwd uit 3 op elkaar aansluitende lussen 
met een totaalafstand van 35 km. Er is 1 startplaats. 
De plechtige opening vond plaats op zaterdag 16 maart 1996. 

• Mountainbikeroute "Essen" te Essen 
Deze route bestaat uit één omloop met een totaalafstand van slechts 11 km. Er is 1 
startplaats. 
Bij uitzondering werd een korte route toegestaan, omdat de gemeente, wegens haar 
ligging aan de grens, beperkt is in ruimtelijke mogelijkheden. 

In samenwerking met de Zuid Nederlandse Uitgeverij heeft Bloso in 1997 het boek 
"Mountainbikeroutes in Vlaanderen" uitgebracht. De Zuid-Nederlandse uitgeverij 
distribueert via de commerciële kanalen (boekhandel en grootwarenhuizen), Blosovia 
de niet-commerciële kanalen (Bloso, sport- en toeristische diensten). Deze uitgave kent 
een groot succes en Blosoheeft reeds meer dan 500 exemplaren verkocht. 

Werkgroep "Onbevaarbare waterlopen". 

In 1997 werden de besprekingen m.b.t. het opmaken van nieuwe regelgeving omtrent 
de regeling van het verkeer op de onbevaarbare waterlopen afgerond. Het 
ontwerpbesluit werd op 28 mei aan het Kabinet van de Vlaamse minister van 
Leefmilieu en Tewerkstelling overhandigd. 

Op 10 december 1997 keurde de Hoge Raad voor de Riviervisserij het voorliggende 
ontwerpbesluit unaniem goed. Momenteelligt het ontwerpbesluit ter advies voor bij de 
Hoge Raad voor Natuurbehoud. 

Volgende instanties hebben onder de leiding van Bloso intensief meegewerkt aan dit 
ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het verkeer van 
vaartuigen op de onbevaarbare waterlopen: 

+ De w~tersportfederaties : VVW (Vlaamse Vereniging voor Watersport), NKV 
(Nederlandstalig Kano Verbond), LWF (Landelijke Windsurf Federatie), LFWS 
(Landelijke Federatie voor Waterski), VRL (Vlaamse Roeiliga), LBWB (Landelijke 
Bond van Watersportverenigingen België), NELOS (Nederlandstalige Liga voor 
Onderwateronderzoek en Sport), AWS (Amateur Watersportbond), ATB (ATB 
Sport en Openluchtleven) en VVHV (Vlaamse Vereniging van 
Hengelsportverenigingen ). 

+ BFNO: de beroepsfederatie van natuursportondememingen. 

• De afdeling Bos en Groen en de afdeling Water van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
De overige belanghebbende instanties (de provinciale toeristische federaties en de 
provinciale werkgroepen Natuur en Sport) werden regelmatig op de hoogte 
gehouden van de evolutie van de besprekingen of werden om advies gevraagd. 

• 21/01/97: vergadering werkgroep watersportfederaties: verdere bespreking en 
verfijning van eigen ontwerp wetgeving onbevaarbare waterlopen 
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* 20/02/97: vergaderingBlosomet de afdeling Water van het ministerie van de 
Vlaamse gemeenschap te Brussel: bespreking van ontwerp wetgeving 
onbevaarbare waterlopen 

* 04/03/97: vergadering werkgroep watersportfederaties aangevuld met BFNO en 
toeristische federatie Antwerpen : verdere bespreking en verfijning van ontwerp 
wetgeving onbevaarbare waterlopen. Opmàk.en lijsten onbevaarbare waterlopen 1e 
categorie voor de bijlagen van hogervermeld ontwerp. 

* 18/03/97: vergaderingBlosomet de afdeling Water van het ministerie van de 
Vlaamse gemeenschap te Brussel: bespreking van ontwerp wetgeving 
onbevaarbare waterlopen; goedkeuring van de voorgestelde waterlopen als 
bijlage; 

>~~ 15/04/97: vergadering werkgroep watersportfederaties: verdere bespreking en 
finalisering van ontwerp wetgeving onbevaarbare waterlopen; goedkeuren lijsten 
onbevaarbare waterlopen 1e categorie voor de bijlagen. 

* 06/05/97: overlegvergadering, op uitnodiging van de afdeling Water van de 
Vlaamse gemeenschap, ter bespreking van het definitieve ontwerp van de 
watersportfederaties m.b.t. wetgeving onbevaarbare waterlopen. Uitgenodigd 
waren: Afdeling Water, Afdeling Bos en Groen, Afdeling Natuur, Blosoen 2 
vertegenwoordigers uit de watersportsector. 

* 28/05/97: ontwerpdocument van de watersportsector informeel overhandigd aan 
de heer Abts, kabinetschef van minister Kelchtermans. 

* 10/12/97: unanieme goedkeuring van het ontwerpbesluit versie 07/05/97 door de 
Hoge Raad voor de Riviervisserij . 

6. SCHOOLSPORT 

ArtikelS, §1, punt 4 van het besluit van de Vlaamse regering (20 juli 1994) tot 
uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de erkenning en 
subsidiëring van de Stichting Vlaamse Schoolsport voorziet een samenwerkingsverband 
tussen de Stichting Vlaamse Schoolsport en het Bloso. 

Het Vlaams Bureau Schoolsport dat werd opgericht teneinde dit samenwerkingsverband 
tussen het Bloso en de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) optimaal te regelen, heeft 
in 1997 beslist om naast de 'Special Events' zoals de '100 Sportkriebels', 'de 
Avonturentrophy voor Scholen' , 'de Gordel voor Scholen' en de 'Vlaamse 
Veldloopweek voor Scholen', de beide landelijke promotie-acties nml "SOS Sport Op 
School" (voor het secundair onderwijs) en "Sport begint op School" (voor het 
basisonderwijs) verder te zetten. 

+ SOS Sport Op School (secundair onderwijs) 

Deze actie werd gelanceerd in september 1995. 
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SOS Sport Op School, is een actie die aansluit bij de hedendaagse problematiek rond 
de fysieke conditie van de schoolgaande jeugd; een actie die een nieuwe dynamiek 
wil brengen in alles wat te maken heeft met sport·en beweging op sëhool (buiten de 
2 geprogrammeerde uren lichamelijke opvoeding), met als doel een meer 
bewegingsvriendelijk klimaat op school te realiseren. 
De actie wil in de eerste plaats de structuren en de voorwaarden voor een degelijk 
periscalair sportaanbod verder gestalte geven. De 5 basisvoorwaarden die daartoe als 
noodzakelijk beschouwd worden voor een verdere ontwikkeling van de schoolsport 
zijn: een goede pedagogische omkadering, voldoende financiële middelen, een 
evenwichtig uitgebouwd programma dat alle jongeren aanspreekt, de inschakeling 
van de jongeren in het management van de schoolsport en de samenwerking met het 
plaatselijk sportverenigingsleven. 

Op de apotheose van de eerste editie, in juni 1996 werden van de 225 ingeschreven 
scholen, 200 laureaatscholen bekroond. 
Voor het schooljaar '96-97 schreven 295 secundaire scholen in, hetzij 30% meer 
dan het vorig schooljaar. Op de apotheose van deze tweede editie (Wilrijk, 20 juni 
1997) werden 283 scholen gelauwerd. 

+ Sport begint op School (basisonderwijs) 

Deze promotieactie voor het basisonderwijs, die een klassieker is in de 
schoolsportwerking, bleefbehouden voor het schooljaar '96 -'97. 
De bedoeling was aan zoveel mogelijk kinderen in zoveel mogelijk scholen 
voldoende bewegings-en sportkansen te bieden. Deze doelstelling kan alleen bereikt 
worden met een goede en structurele omkadering, door de ontplooiing van een 
actief schoolsportteam. Enkel dan wordt schoolsport duurzaam en krijgen kinderen 
waar ze recht op hebben. Zo werd nadrukkelijk gevraagd dat de directie zich mede 
engageert om het sportaanbod op school op een structurele manier verder uit te 
bouwen. Dit blijft dan ook één van de basisvereisten om als laureaatschool gehuldigd 
te worden. 
Voor de eerste editie van deze actie schreven in september 1995 niet minder dan 
1.632 scholen in en op de apotheose te Wilrijk Guni 1996) werden hiervan 1.600 
scholen gelauwerd. 
Voor de tweede editie (schooljaar '96 -'97) van de actie "Sport begint op School" 
schreven 1.681 scholen in en werden op de apotheose (Wilrijk 20 juni 1997) 1.627 
basisscholen gelauwerd. 

+ Schoolsportevenementen 

De 100 Sportkriebels, de Avonturentrophy voor Scholen, de Gordel voor Scholen en 
de Vlaamse Veldloopweek voor Scholen zijn het resultaat van een intensieve 
samenwerking tussen de Stichting Vlaamse Schoolsport en het Bloso. 

• De 100 Sportkriebels 

Deze actie werd in 1997 voor de 5de maal georganiseerd. De 100 Sportkriebels is 
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een doelgerichte actie voor de laatstejaars scholieren van het secundair onderwijs. 
Het zijn sportieve happenings die doorgaan in één van de universiteiten of 

' regentaten voór lichamlijke opvoeding, waarbij de laatstejaars studenten L.O. 
sportinitiatie geven aan de laatstejaars scholieren. 
In 1997 hebben 9 opleidingsinstituten de " 100 Sportkriebels" georganiseerd en 
namen 5.229 laatstejaars (uit 83 scholen) deel. 

Evolutie van het aantal deelnerrers 

Bij deze acties werd de nadruk gelegd op het aanbieden van kwaliteit en werd op 
vraag van de organiserende instituten het aantal deelnemers beperkt. Deze 
activiteit zal in 1998 worden verder gezet. 

* Vlaamse Veldloopweek voor Scholen. 

In 1997 vond de 9de editie plaats van de Vlaamse Veldloopweek voor Scholen. 
Opnieuw werden extra inspanningen geleverd om nog méér gemeenten bij deze 
manifestatie te betrekken. Deze inspanningen werden beloond. In niet minder dan 
168 gemeenten werd in 1997 een Vlaamse Veldloop voor Scholen georganiseerd. 
In 1997 waren er op een totaal van 98.839 deelnemers (uit 168 gemeenten) 
16.366 jongeren uit het secundair onderwijs. 
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Vlaarrse Veldloopweek voor Scholen 
Evolutie aantal deelnemende gemeenten 
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Aan dit initiatief verlenen naast Bloso, de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) 
ook het ISB, de Vlaamse Atletiekliga en tal van Vlaamse gemeentebesturen hun 
medewerking. 

* A vonturentrophy voor Scholen 

De Stichting Vlaamse Schoolsport en hetBlosoorganiseerden in het schooljaar 
1996-97, (in de maanden april en mei) voor de tweede maal de "Avonturentrophy 
voor Scholen", voor leerlingen vanaf 15 jaar, in de vijf Vlaamse Provincies. Om 
de kwaliteit van deze evenementen te waarborgen werden er maximaal 40 ploegen 
per trophy toegelaten. 
Deze trophy bestaat uit vijf avontuurlijke proeven voor jongerenteams van 4 
leerlingen. nl. : een klim-en speleoproef; een mountainbikerace; een biathlon van 
oriëntatie en boogschieten; een watersportproef en een spectaculair 
hindemissenparcours. 
Dit initiatief, gegroeid uit de Bloso-Jeugdsportcampagne, kende reeds van bij de 
start een enorm succes. Niettegenstaande deze A vonturentrophy in een reeds 
drukke schoolsportkalender diende te worden ingepast namen in 1996 169 
ploegen deel. 
In 1997 kende dit eventnogeen groter succes en dienden 2 bijkomende trophy's 
te worden ingelast, nml 1 in West-Vlaanderen (Harelbeke) en 1 in Vlaams
Brabant (Hofstade). In totaal waren er 238 ploegen van telkens 4 leerlingen 
ingeschreven voor deze 2de editie. 

Aantal deelnemende ploegen 
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De winnaars van elke categorie werden uitgenodigd op een avonturenweekend te 
Engreux in november 1997. 

* Gordel voor Scholen 

Bloso, de Stichting Vlaamse Schoolsport, de provinciale Sportdienst Vlaams 
Brabant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseerden in de laatste week 
vanjuni (23,24,25 en 26 juni 1997) voor de tweede maal de Gordel voor Scholen 
in Overijse en Tervuren. 

De "Gordel voor Scholen" is bedoeld om jongeren een voorsmaakje te geven van 
de Gordel en zijn unieke gordelsfeer. De "Gordel voor Scholen" wil aan de 
deelnemers de gelegenheid geven om het einde van het schooljaar al 
fietsend, wandelend of gewoonweg gordelend de Vlaamse Rand van Brussel te 
ontdekken. 
Naast het 'sportieve luik werd opnieuw veel aandacht besteed aan de verkeers-en 
fietsveiligheid en het milieu. 
Alle deelnemers konden een keuze maken uit diverse fiets-wandel - en 
mountainbikeparcours. Daarnaast waren er tal van nevenactiviteiten voorzien, 
zoals een fietsbehendigheidsparcours, circusfietsen, een fietsergometertest met 
hartslagmeter, een ATF hindemissenparcours, klimmuur, demonstraties met oa 
sportieve rock and roll, aerobic enz .. . Elke dag werd met een muzikaal optreden 
afgesloten van de bekende Vlaamse groep 2 Fabiola. 

Niet minder dan 10.532 leerlingen (uit 111 scholen)- waarvan 3.365 leerlingen 
uit het secundair onderwijs, hebben in 1996 aan de eerste editie van de "Gordel 
voor Scholen" deelgenomen. 
Aan de tweede editie (1997) namen 20.730 leerlingen (uit 181 scholen) - waarvan 
5.162 leerlingen uit het secundair onderwijs, deel. 
Meteen een verdubbeling van het aantal deelnemers. 
Het succes van dit project heeft o.m. ook te maken met het feit dat de 
organisatoren aan alle leerlingen gratis busvervoer aanbieden van en naar het 
evenement alsook van hun fietsen. De organisatie kan daartoe o.m. rekenen op 
belangrijke inkomsten uit sponsoring en partnership. 

Gordel voor Scholen: Aantal deelnemers 

BAO SECO Totaal 

~ 
~ 

193 



Gordel voor Scholen : Aantal scholen 

o scholen 1996 

o scholen 1997 

BAO SECO Totaal 

HET EUROFIT -PROJECT 

Hoewel het Bloso geen bevoegdheid heeft inzake onderwijs, werd in het kader van de 
Jeugdsportpromotie toch een belangrijke link gelegd naar het onderwijs. 

+ Eurofit in het onderwijs 

Dankzij de financiële steun (3 miljoen fr. in 1993, 3 miljoen in 1994, 3 miljoen in 
1995, 3 miljoen in 1996 en 1,5 miljoen in 1997) 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 1997 -' 98 verdergezet 
De bedoeling van dit project is om, aan de hand van een Europees gestandaardiseerde 
Eurofit-testbatterij, alle leerlingen van het secundair onderwijs regelmatig te testen en 
hierover te rapporteren aan de ouders. 

De beschikbaarheid van het testmateriaal vormde 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. 
In het schooljaar 1996-1997 heeft het Bloso-Eurofitteam 42 scholen bezocht en 
werden 5.576leerlingen getest. In de eerste trimester van het schooljaar 1997-
1998 (september '97- december '97) werden nog 19 scholen bezocht waarbij 
1.913 werden getestHet Bloso-Eurofitteam werd ook tijdens deze periode voor de 
uitvoering van de barometer van de fysieke conditie ingezet. 
De voorbije 4 jaar werden door het Bloso-Eurofitteam 42.241leerlingen getest. 

* Een tweede mogelijkheid was het gratis uitlenen van het materiaal bij de 
provinciale Bloso-inspectiedienst en de provinciale secretariaten van de Stichting 
Vlaamse Schoolsport. 
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* De derde mogelijkheid was het aankopen van testmateriaal aan gunstige 
vo01waarden. Via een recente enquête (met een grote participatie van de scholen 
nl. 40 %) naar de scholen toe kunnen we met zekerheid stellen dat reeds meer dan 
120.000 leerlingen in 426 scholen de Eurofittests hebben afgelegd. 

+ Het Bloso-Eurofitteam 

Het Bloso-Eurofitteam werd (net zoals in '93, '94, '95 en'96) ook ingeschakeld op 
alle grote jeugdsportevenementen alsook tijdens de kustactie '97. 
Daarbij werd de conditie van nog eens 10.422jongeren getest. 
Dit betekent dat er in 1997 zo'n 15.998 jongeren via de Eurofit-testbatterij 
gesensibiliseerd werden rond hun eigen fysieke conditie. 

+ Eurofit-Bijscholingen 

In de eerste fase van het Eurofit-project en op de eerste Eurofit-bijscholingen van 
leerkrachten L.O., ging de aandacht uitsluitend naar het stellen van de diagnose 
(testen) van de fysieke fitheid van de jongeren. Uit de diverse contacten 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 "fellow-up van de fysiek zwakke 
leerlingen" na het testen van hun fysieke conditie. 

Daarom wen.ste het Bloso in de tweede fase van het Eurofit-project daadwerkelijk 
iets te doen aan de slechte fysieke condit!e 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 en de 2de reeks bijscholingen 
bracht het Bloso in 1995 een handboek voor leerkrachten L.O., op de markt met als 
thema "Eurofit-Remediëring". 
In dit handboek werd 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. 
Bovendien werd voor het eerst in Vlaanderen aan de leerkracht L.O. een reeks 
software-toepassingen aangereikt. De software kan zowel voor de diagnose, de 
rapportering als de remediëring van de geteste leerlingen worden gebruikt. 

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. 
Het doel is om via een éénvoudige test informatie over het aëroob 
uithoudingsvermogen te geven. Toevallig ook de factor die het meest verwaarloosd 
wordt bij de jongeren. 
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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 in 1996 de aanzet voor de organisatie van een derde reeks 
bijscholingen voor leerkrachten L.O. nl. "Eurofit-Remediëring en hartslagcontrole 
tijdens de lessen L.O." met accent op de Eurofit-software en de Blosa-wandeltest 

Teneinde de leerkrachten L.O. uit het secundair onderwijs verder vertrouwd te 
maken met de Eurofit-remediëringstechnieken en met de mogelijkheden om de 
fysiek zwakke leerlingen te begeleiden, werden door hetBlosovan januari tot maart 
'96, 10 provinciale bijscholingen georganiseerd. Deze bijscholingen werden door 
1.008 leerkrachten bijgewoond uit de verschillende onderwijsnetten. 
Van de syllabus "Eurofit-Remediëring & Hartslagcontrole tijdens de lessen L.O." 
werden 2.000 exemplaren verspreid. 

In 1997 werden de nieuwe bijscholingen voorbereid die geprogrammeerd staan in 
maart 1998. 
Het thema van de bijscholingen is "Eurofit : evaluatie van de motorische 
competentie". 
De verbreding naar de motorische competentie is een tegemoetkoming aan de vragen 
van de leerkrachten L.O. om de andere hoofddoelstellingen van het vak L.O. ook te 
behandelen en dit op een identieke manier als de gezondheidsgerelateerde fysieke 
fitheid. 
Via twee uitgewerkte leerplannen, nl. gymnastiek en basketbal zullen nieuwe 
methoden aangeboden worden om bij het aanleren van motorische vaardigheden een 
stand van zaken (diagnose) te koppelen aan doelgerichte oefenstof (remediëring). Bij 
het einde van de bijscholingsdag ontvangt elke deelnemer een syllabus en een CD
ram met de uitgewerkte modellen voor de diagnose en remediëring van de 
motorische competentie voor gymnastiek en basketbal. 

• Eurofit-software 

Na de tweede reeks bijscholingen konden de leerkrachten lichamelijke opvoeding 
een softwarepakket aankopen om de resultaten van de Eurofittests te beoordelen en 
verder op te volgen. 
De Eurofit-software bestaat uit 3 delen. Een eerste programma is bedoeld om de 
resultaten van de tests te berekenen en te beoordelen. 
Het tweede software-programma is een databank met oefenstof, waarbij de 
leerkracht zowel klassikaal als individueel kan werken aan de tekorten van de 
leerlingen. Het derde software-pakket is afgestemd op het gebruik van hartslagmeters 
tijdens de lessen L.O., meer bepaald de toepassing van de Blosa-wandeltest in het 
onderwijs. 
Tot op heden werden er 185 softwarepakketten (met de 3 programma' s) 
verkochtVanaf april1998 zal de software op CD-rorn beschikbaar zijn. 
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+ Eurofit voor senioren 

Na het succes van de actie 'Promotieteam seniorensport' in 1995 en 1996, werd deze 
actie voortgezet in 1997. Doel van deze actie blijft 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 'Eurofit voor Senioren'. De klemtoon ligt hierbij op die 
aspecten van de fysieke fitheid die te maken hebben met de gezondheid, de 
zogenaamde gezondheidsgerelateerde fitheid. 

De gebruikte testbatterij is gebaseerd op de Europese testbatterij "Eurofit for adults", 
opgesteld door een werkgroep van het 'Committee for the Development of Sport' 
van de Raad van Europa. Uit deze batterij werden tests gekozen op basis van 
relevantie, relatie met de gezondheid, uitvoerbaarheid en veiligheid. Het resultaat is 
een testbatterij die bestaat uit drie delen: 
* Lichaamssamenstelling (verhouding lengte/gewicht, vetgehalte en vetverdeling) 

* Motorische en musculoskeletale fitheid (evenwicht, coördinatie, 
lenigheid, spierkracht) 

* Aërobe fitheid (uithoudingsvermogen: de Blosa-wandeltest met hartslagmeter). 

Met een goed uitgeruste minibus vol testmateriaal bezocht het promotieteam 
seniorensport in 1997 35 verschillende gemeenten. 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 richtinggevende informatie voor 
de interpretatie van hun eigen resultaten. Daarnaast ontving elke deelnemer een Bloso
attest met de uitslag van de wandeltest en een trainingsadvies voor lichte duurtraining. 

In totaal werden 44 sessies van een halve dag verzorgd. Hierbij werden 1.269 senioren 
getest, waarvan 718 vrouwen (56.6 %) en 551 mannen (43.4 %). Het gemiddelde 
aantal deelnemers per sessie bedroeg 29 senioren. 

197 



XV. EVENEMENTEN 

1. DE GORDEL 

Op zondag 7/9/97 werd doorBlosode I 7de editie van De Gordel georganiseerd. Voor 
de vierde opeenvolgende keer waren de weersomstandigheden niet optimaal. Gordeldag 
zelf startte in de regen, nadien waren er opklaringen en bleef het meestal droog in 
Vlaams-Brabant. 
Het minder mooie weer's morgens en het feit dat het bleef regenen in de rest van 
Vlaanderen, heeft zijn invloed gehad op de deelnemers die de dag zelf afwachten om te 
beslissen. 
Uiteindelijk schreven er zich nog 18.513 Gordelaars in op Gordeldag zelf, wat het totaal 
aantal deelnemers op 81.410 bracht. Eens te meer een bewijs dat De Gordel een erg 
trouw publiek heeft. 
De 17de editie van De Gordel werd georganiseerd onder het motto "Vlaams, sportief en 
groen". 

1. Vlaams, sportief en groen 

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. De inbreng - voor de derde keer -
van de provincie Vlaams-Brabant versterkte nog het Vlaamse profiel van De Gordel. 

De Gordel is een grote promotiedag voor het fietsen en het wandelen. Andermaal werd 
ingepikt op nieuwe tendensen in het fietsen en bleef mountainbike op het programma 
ingeschreven. Nieuw dit jaar was het in-line skaten dat in Zaventem werd 
georganiseerd. 

De verhouding fietsers-wandelaars stabiliseerde zich, nml. 32,09% wandelaars t.o.v. 
65,40% fietsers (in 1996 32,03% wandelaars t.o.v. 65,46% fietsers) 

Nieuw in De Gordel was de combinatie van fietsen én ijsschaatsen in de Blosa-Ushal 
Heuvelkouter (Liedekerke), welke mogelijk was vanuit het trefpunt Dilbeek. 
In Sint-Genesius-Rode was op de 25 km fietstocht een fiets- en wandelcombinatie 
uitgewerkt met het provinciedomein van Huizingen. Vanuit Zaventem was er de 
mogelijkheid het fietsen te combineren met een bezoek aan het park van Tervuren en het 
museum van Midden-Afrika. 
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De Gordel pakte ook uit met een aantal kindvriendelijke initiatieven. In Overijse werd 
opnieuw een heuse springkastelentocht georganiseerd op de 7 km wandeltocht. Dit 
initiatief bracht op de 7 km wandeling het grootste aantal deelnemers te been, nml. 
2.710. 

Het skeeleren werd in 1997 expliciet in het programma opgenomen, met een 
skeelerparcours van 20 km, hier boden zich 463 skaters aan (initiatie niet inbegrepen). 

De 14 km wandeling had in elk trefpunt een ander thema. Naast de traditionele 
monumenten wandeling, dit jaar in Zaventem (2.910 deelnemers), was er een Vlaams
Brabantse hoevewandeling in Sint-Genesius-Rode (4.773 deelnemers), een 
fotozoektocht in Dilbeek (2.836 deelnemers) en een avonturenwandeling in Overijse 
met 5.038 deelnemers. De 28 km wandeling kan zich beroepen op een trouw 
deelnemersveld. 

In totaal is het wandelen goed voor 26.122 deelnemers, het fietsen voor 53.238 
deelnemers. 

Van de fietsende Gordelaars verkiezen de meeste fietsers de 50 km (30,42%) boven de 
100 km (20,28%). Op de 100 km fietsen was Ring-TV een nieuwe controlepost. 

De Gordel heeft ook 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 zesde keer meedeed, maakte van deze 
Gordel gebruik om het brede publiek te sensibiliseren rond het voorkomen van afval. 
Het Bever Charter werd ditmaal aangepast zodat het de organisatie zelf is die zijn 
sponsors ertoe aanspoort om afval te voorkomen. De Gordel ontving dan ook na de 
manifestatie het Bever Charter. 
De actie van OVAM liep dit jaar onder het motto "SAMEN .... houden wij De Gordel 
afvalarm". Naast selectief inzamelen lag het accent ditmaal vooral op preventie. 
In Sint-Genesius-Rode werden voor de tweede maal drinkbekers in polycarbonaat 
gebruikt. In Dilbeek werd er voor de eerste maal geëxperimenteerd met deze 
drinkbekers in polycarbonaat. Dit zijn onbreekbare bekers welke het uitzicht van glas 
hebben. Ook deze actie verliep vlekkeloos. 

2. Trefpunten 

De vier Gordeltrefpunten (Sint-Genesius-Rode, Dilbeek, Zaventem en Overijse) groeien 
geleidelijk naar mekaar toe wat het aantal deelnemers betreft. Zaventem blijft het 
trefpunt met het grootste aantal deelnemers, op de voet gevolgd door Dilbeek. 
Naar jaarlijkse traditie hebben ook dit keer de meeste wandelaars voor Sint-Genesius
Rode als startplaats gekozen. 

199 



3. 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 speciale mailing naar 
alle Gordelgangmakers, een affichecampagne, maar vooral de ondersteuning door radio 
en televisie. 

De Gordel is uitgegroeid tot zo'n grote manifestatie dankzij onder andere de inbreng 
van de Gordelgangmakers. Dit zijn personen die minimaallO deelnemers inschrijven. 
Naar de Gordelgangmakers toe werden extra inspanningen gedaan. Dit resulteerde in 
meer inschrijvingen via deze Gordelgangmakers. 

De partners RADIO 2 en TV1 hebben een belangrijke bijdrage geleverd tot het 
welslagen van De Gordel. Zo werden in 'Visum' elke zondagvoormiddag prijzen 
geschonken aan de reeds ingeschreven deelnemers. De inbreng van Bart Van Den 
Bossche met zijn Gordellied - De Lange Groene Stoet - was opnieuw een voltreffer. Op 
7 september zong iedereen het Gordellied luidkeels mee. 

Op 7 september was Radio 2 's morgens vanaf 9 uur rechtstreeks in de ether vanop De 
Gordel met 'Visum' (presentatie Jan Knudde). Van 13.10 uur tot 15 uur ging het weer 
rechtstreeks met 'De Andere Hoed' (presentatie Jeroen Van Haele) vanuit Zaventem. 
Om 15 uur nam 'de Zondagsclub' de fakkel over. Tot slot ging de regionale uitzending 
van Radio 2 Vlaams-Brabant opnieuw rechtstreeks in de ether vanuit de vier trefpunten. 

De rechtstreekse TV1 - uitzending werd verzorgd vanuit Dilbeek. Tijdens deze 
uitzending kwamen alle facetten van De Gordel aan bod. Dit programma, een realisatie 
van de dienst vrije tijd, onder leiding van Peter Suetens in een regie van Marnik 
Willeros en geproduceerd door Ivo VerpooTten, scoorde goed. 

V oor de tweede maal werden ook Gordelspots uitgezonden op de regionale televisie. 

4. Dienstverlening voor de Gordelaars 

Extra inspanningen werden geleverd om de veiligheid en de service voor de Gordelaars 
te verbeteren. Op het 100 km fietsparcours was er de gewaardeerde medewerking van 
de firma Car Rental om gestrande deelnemers te repatriëren. Op andere parcours stond 
het Bloso samen met de trefpunten in voor deze dienstverlening. 

Nieuw was de bewaakte fietsstalling in elk trefpunt, zodat de Gordelaars na de 
inspanning hun fiets onbezorgd konden achterlaten om van de animatie te genieten. Ook 
nieuw was dat de Gordelaars in Sint-Genesius-Rode en Dilbeek hun fiets konden laten 
graveren, hiervan maakten 1.385 Gordelaars gebruik. 
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Verder werden alle fietsen, die door de NMBS ter beschikking werden gesteld, 
verhuurd. 6.595 Gordelaars reisden met de trein naar één van de trefpunten. De NMBS 
legde hiervoor extra treinen in. 

5. Sponsoring 

Een organisatie zoals De Gordel is niet mogelijk zonder sponsors. De hoofdsponsors 
voor de editie '97 waren de KREDIETBANK, KNACK, NMBS, PROVINCIE 
VLAAMS-BRABANT, PEPSI, OVAM en EXPO-VELO. 

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. 

6. Financieel 

De organisatiekosten bedroegen 14.293.205 fr.Hierin zijn ook de onkosten voor 
verzending inbegrepen. Deze kosten werden o.m. gefinancierd door de 
inschrijvingsgelden, enz ... 

De inkomsten uit sponsoring en verkoop bedroegen 8.327.800 fr. Deze inkomsten 
werden 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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N 
0 
N 

7 km wandelen 
14 km wandelen 
28 km wandelen 

Totaal aantal wandelaars 

25 kin fietsen 
50 km fietsen 
1 00 km fietsen 

Totaal aantal fietsers 

25 km mountainbike 
40 km mountainbike 

Totaal aantal mountainbikers 

20 km in-line skaten 

TOTAAL 
-

RODE 

2.044 
4.774 
1.894 

8.712 

1.968 
4.899 
2.579 

9.446 

0 
0 

0 

0 

18.158 
----

DE GORDEL 1997 - Dé Bloso Klassieker 
TOTAALAANTALDEELNEMERS 

7 september 1997 

% DILBEEK % ZAVENTEM % 

11,26 2.090 10,00 1.824 7,46 
26,29 2.836 13,57 2.910 11,90 
10,43 0 0,00 0 0,00 

47,98 4.926 23,57 4.734 19,35 

10,84 3.382 16,18 4.449 18,19 
26,98 7.462 35,71 7.880 32,21 
14,20 5.129 24,54 6.935 28,35 

52,02 15.973 76,43 19.264 78,75 

0,00 0 0,00 0 0,00 
0,00 0 0,00 0 0,00 

0,00 0 0,00 0 0,00 

0,00 0 0,00 463 1,89 

22,30 20.899 25,67 24.461l_ 30,05 
-

OVERIJSE % TOTAAL % 

2.711 15,15 8.669 10,65 
5.038 28,16 15.558 19,11 

0 0,00 1.894 2,33 

7.749 43,31 26.121 32,09 

2.169 12,12 11.968 14,70 
4.523 25,28 24.764 30,42 
1.864 10,42 16.507 20,28 

8.556 47,82 53.239 65,40 

701 3,92 701 0,86 
886 4,95 886 1,09 

1.587 8,87 1.587 1,95 

0 0,00 463 0,57 

17.892 21,98 81.410 
----



2. SPORTDAG VOOR AMBTENAREN 

Op donderdag 25 september 1997 organiseerde het Bloso in samenwerking met de 
personeelsicring van de Vlaamse Gemeenschap "Kunst en Vrije Tijd" de achtste editie 
van de Sportdag voor ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap. 
Aan deze sportdag, die opnieuw op de terreinen van de VUB plaatsvond, namen 4.941 
ambtenaren deel. 
De dubbele bedoeling van de sportdag blijft : de ambtenaren aanzetten tot 
sportbeoefening in een gezellige en ontspannen sfeer en het sociaal contact en de 
collegialiteit 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. 

De deelnemers hadden de keuze uit een aanbod van 9 tornooien, een instuifprogramma 
met 18 verschillende sporttakken, een 'Art Nouveau'-wandeling van 10 km, een 
wandeling in het Zoniënwoud van 15 km, een mountainbiketocht van 30 km en drie 
fietstochten (25km, 45 km en 70 km). 
Nieuw in 1997 waren korfbal, aikido, fitness en Afrikaanse dans. 

De wielerploeg 2002 begeleidde de groepstaebt van 70 km. 

Het wandelen met 2.432 deelnemers en het fietsen met 819 deelnemers kenden net zoals 
bij vorige edities, het grootste succes. 
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XVI. INFRASTRUCTUUR 

Voor de renovatie en uitbouw van de centra was op art. 71.11 van de begroting 1997 een 
vastleggingsbedrag voorzien van 102 miljoen. Voor de reële uitbetaling (ordonnance
ringskredieten) was eveneens 95 miljoen beschikbaar. Ten opzichte van 1996 betekende 
dit een vermindering van het budget met ruim 30 miljoen. 

Aldus was het onmogelijk om alle 21 Bloso-centra, waarvan de meeste meer dan 25 jaar 
oud zijn, op een degelijke wijze te renoveren en aan te passen aan de actuele 
sportbehoeften. 

Zoals de voorgaande jaren werd geopteerd voor sobere investeringen. 

Naast een aantal kleinere, doch daarom niet minder noodzakelijke werken, werden in 
1997 de volgende projecten gerealiseerd of in uitvoering gesteld : 

+ Blankenberge 
* de bouw van een sporthal, onder de vorm van een gedeelde 

investeringsparticipatie 50 % Bloso - 50 % stad 

+ Brugge "J. Saelens" 
* de bouw van kleedkamers en een tribune, onder de vorm van een gedeelde 

investeringsparticipatie 50 % Bloso - 50 % stad 

• Genk 
* de bouw van de tweede fase van een sporthotel (keuken, restaurant en burelen) 
* de omgevingsaanleg van de eerste fase van het sporthotel 

(ovemachtingsaccommodaties) 

+ Gent 
* aanstellingsprocedure voor een ontwerper voor de bouw van een topsporthal met 

indooratletiekpiste, met een gedeelde investeringsparticipatie vanwege de 
Vlaamse regering, het Bloso, de stad Gent en het provinciebestuur van Oost
Vlaanderen 

+ Hasselt 
* de realisatie van de laatste fase van de omgevingsaanleg rond de ijshal 

+ Herentais 
* de bouw van de tweede fase van een sporthotel (ovemachtingsaccommodaties) 

+ Liedekerke 
* de uitvoering van onderhoudsschilderwerken. 
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• Oordegem 
* de bouw van èen tribune 

De aandacht wordt getrokken op de samenwerkingsverbanden die bij de uitwerking van 
sommige van deze projecten, werden opgezet met lokale of provinciale besturen. 

Ondanks een geringe stijging van de renovatiekredieten voor kleine herstellingen (in 
1996: 9,7 miljoen; in 1997: 9,9 miljoen), is het budget onvoldoende om de in 1995 
sterk verminderde kredieten op te vangen (in 1994: 22 miljoen; in 1995: 9,5 miljoen). 
Nogmaals wordt hier benadrukt dat deze middelen totaal ontoereikend zijn om de 
nodige kleine herstellingen in de centra uit te voeren. 
Een aantal dringende onderhoudswerken kunnen niet verder uitgesteld worden. Vroeg 
of laat zullen zich in sommige centra essentiële defecten voordoen die de verdere 
werking in het gedrang dreigen te brengen. 

Vastgelegde infrastructuur-projecten 1997 
Blankenberge 
- bouw van een sporthal /1 ste fase - ereloon architectuur 
- bouw van een sporthal /1 ste fase - ereloon stabiliteit 1.452.330 fr 
- bouw van een sporthal f1 ste fase - ereloon speciale 453.750 fr 
technieken 
- bouw van een sporthalf1 ste fase - publicatie perceel 420.000 fr 
ruwbouw + afwerking 
- bouw van een sporthalf1 ste fase - gunning perceel 16.727 fr 
ruwbouw en afwerking 
- bouw van een sporthal /'1 ste fase - gunning perceel 24.473.733 fr 
sanitaire installatie 
- bouw van een sporthalf1 ste fase - gunning perceel 785.442 fr 
elektrische installatie 
- bouw van een sporthalf1 ste fase - gunning perceel 1.921. 724 fr 
verwarmingsinstallatie 

3.401.288 fr 
Brugge "J. Saelens" 
- bouw van kleedkamers en tribune - gunning perceel 
ruwbouw, afwerking en sanitair 

1 0.026.490 fr 
- bouw van kleedkamers en tribune - gunning perceel 
centrale verwarmingsinstallatie en warmwaterbereiding 

1.301.594 fr 
- bouw van kleedkamers en tribune - gunning perceel 
elektriciteit 

914.836 fr 

Genk 
- bouw van een sporthotelf fase 2 - publicatie perceel 
centrale verwarming 12.167 tr 
- bouw van een sporthotelf fase 1 - publicatie meubilair 2.690 fr 
- bouw van een sporthotelf fase 2 - gunning perceel 
centrale verwarming 4.420.387 fr 
- bouw van een sporthotelf fase 1 - levering 
elektriciteitskabel 42.834 fr 
- bouw van een sporthotelf fase 2 - publicatie perceel 
centrale verwarming 3.270 fr 
- bouw van een sporthotelf fase 2 - publicatie perceel 
elektriciteit 12.331 fr 
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~ bouw van een sporthotelf fase 1 - leveren en plaatsen 
van meubilair in de slaapkamers 5.227 fr 
- bouw van een sporthotelf fase 2 - gunning perceel 
elektriciteit 2.282.667 fr 
- bouw van een sporthotelf fase 2 - publicatie perceel 
elektriciteit 4.085 fr 
- bouw van een sporthotelf fase 2 - ereloon speciale 
technieken, keukeninrichting 145.200 fr 
- bouw van een sporthotelf fase 1 - meubilair zitruimte 215.812 fr 
- bouw van een sporthotel f fase 1 - meubilair TV-ruimte 135.228 fr 
-bouw van eensporthotel-ereloon architectuur, 
stabiliteit en speciale technieken : BTW-stijging 590 fr 
- topografische assistentie binnentuin 77.924 fr 
- aankoop gemeentelijke grond 120.350 fr 
- bouw van een sporthotel f fase 1 - eindafrekening van 
perceel ruwbouw en afwerking 2.923.476 fr 
- bouw van een sporthotelf fase 1 - eindafrekening van 
perceel centrale verwarming 164.558 fr 
- bouw van een sporthotelf fase 2 - publicatie keuken + 
frigocellen 11.007 fr 
- bouw van een sporthotelf fase 2 ~ gunning van keuken 
en frigocellen 3.054.207 fr 
Gent 
- uitvoeren van metselwerken en kleine renovaties in de 
kleedkamers van de sporthal 36.785 fr 
- renovatie van de parking en toegangswegen -
publicatie 10.51 1 fr 
- renovatie van de parking en toegangswegen - gunning 1.301.107 fr 
- uitvoeren van binnenschilderwerken 36.151 fr 
- renovatie van de parking en toegangswegen -
publicatie 3.417fr 
- bouw van een topsporthal met indooratletiekpiste -
vastlegging van het Bloso-aandeel 23.648.694 fr 
Hasselt 
- eerste fase van de aanleg van de omgeving rond de 
ijshal - perceel 2 : omgevingswerken parkeerplaatsen 270.240 fr 
- herinrichting van de toegangsweg en 
onthaalinfrastructuur I 2e fase - perceel 5 : verhardings-
en omgevingswerken 708.891 fr 
- eerste fase van de aanleg van de omgeving rond de 
ijshal - perceel 1 : aanleg van een sport- en 
recreatieweide 169.955 fr 
Herentais 
- bouw van een sporthotelf fase 1 - vaste bemeubeling 3.545.037 fr 
- bouw van een sporthotel f fase 1 - perceel elektriciteit 490.306 fr 
- bouw van een sporthotel - fase 2 - publicatie perceel 
centrale verwarming 13.408 fr 

- bouw van een sporthotel f fase 2 - publicatie perceel 
elektriciteit 13.159 fr 

- bouw van een sporthotel f fase 2 - gunning perceel 3.576.209 fr 
elektriciteit 

- bouw van een sporthotel f fase 2 - publicatie perceel 4.418 fr 
elektriciteit 

- bouw van een sporthotelf fase 2 - publicatie perceel 4.418 fr 
centrale verwarming 

- bouw van een sporthotel I fase 2 - gunning perceel 2.133.939 fr 
centrale verwarming 
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- bouw van een sporthotelf fase 2 - publicatie 14.898 fr 
afwerkingspercelen " 1 + 2 + 3" 

- bouw van een sporthotel I fase 1 - eindafreking perceel 1.293.072 fr 
ruwbouw, afwerking en S.l. 

- bouw van een sporthotelf fase 2 - gunning n4.598 fr 
afwerkingsperceel 1 

- bouw van een sporthotelf fase 2 - gunning 1.646.758 fr 
afwerkingsperceel 2 

Hofstade 
- bouw van een sporthotel - ereloon keukenuitrustingen : 
BTW-stijging 400 fr 
- bouw van een sporthotel - studie 
waterbeheersingswerken : BTW-stijging 1.495 fr 
Liedekerke 
- Gevelschilderwerken 994.109 fr 
- onderhoudsschilderwerken in de ijshal (spanten, ... ) 1.889.884 fr 

Woumen 
- bouw van berging 616.217 fr 

TOTAAL 102.000.000 fr 
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XVII. PUBLIC RELATIONS 

1. TIJDSCHRIFT SPORT 

In 1997 verschenen 5 nummers van het tweemaandelijks tijdschrift Sport (oplage 
25.000). In de vakantieperiode verscheen er geen nummer. 

De oplage is ten opzichte van 1997 ongewijzigd gebleven, het aantal abonnees steeg 
met± 800 eenheden en bedroeg een kleine 22.000. Er waren een duizendtal nieuwe 
abonnees en een tweehonderdtal schrappingen (opzeg, adres onbekend, overlijden) 
wat nog geen 1 % uitmaakt. 

Het beheer van het abonneebestand gebeurde op het hoofdbestuur, behalve voor de 
invoer of wijzigingen van niet-erkende sportverenigingen, gemeentelijke 
sportverenigingen en gemeenten die te Brugge werden uitgevoerd via de 
inspectiediensten. De nieuwe aanvragen en schrappingen gebeurden wekelijks. 

In 1997 verschenen interviews metLucVan Lierde, logeborg Marx, Jean-Marie De 
Decker en Stefan Everts. In het raam van bijdragen over de federaties werden de 
Vlaamse Zwemliga, de Vlaamse Tennisvereniging, de Vlaamse Tumliga, de Bond 
voor Lichamelijke Opvoeding en de Vlaamse Wandel en Jogging Liga belicht. 
Er verschenen artikels over de nieuwe Topsporthal in Gent, de Gordel, de 
Ambtenarensportdag en de uitreiking van de Vlaamse sportprijzen 1997. 
Er werd uitvoerig aandacht besteed aan de activiteiten van de Vlaamse Trainers
school. 

Het tijdschrift Sport werd gratis toegezonden aan de federaties, clubs, sport
functionarissen, sportraden, gangmakers, bibliotheken, mandatarissen en privé-lezers. 

2. VIDEOTHEEK 

Het Bloso leent videobanden uit aan sportclubs, jeugdverenigingen, scholen en socio
culturele verenigingen. 
In de videotheek van hetBlosozijn 198 videobanden beschikbaar. In totaal werden in 
1997 74 videobanden uitgeleend. 
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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 111/66. 
In 1997 werden 47 gouden medailles en 72 zilveren medailles uitgereikt. 

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 1997 werd hiervoor een bedrag van 
2.200.000 fr. voorzien. 

6. BEURZEN EN EVENEMENTEN 

1. Flanders Indoor 

Op woensdag 12 februari was het Bloso aanwezig op de Flanders Indoor 
Atletiekmeeting in de hallen van Flanders Expo. In de Bloso-infostand werden de 
diensten van het Bloso aan het publiek voorgesteld. 

2. Expo Velo 

De fietsenbeurs Expo Velo vond plaats van zaterdag 1 tot en met woensdag 5 februari in 
de Eeuwfeestpaleizen van het Tentoonstellingspark te Brussel (Heizel). HetBlosowas 
op deze beurs vertegenwoordigd met een stand van 1500 m2 en een animatieruimte van 
1 000 m2

• 

Werd aan het publiek voorgesteld : 
+ de dienstverlening van het Bloso (5 standen) 
+ de Bloso-mountainbike routes (2 standen) 
+ de Gordel voor Scholen (2 standen) 
+ de Gordel (1 stand). 
Het animatieveld werd ingevuld met : 
+ de Eurofit-test 
+ de Bloso fietsergometertest 
+ de Blose-klimmuur 
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3. Belgian Boat Show 

Van 15 tot 23 februari nam het Bloso deel aan de watersportbeurs 'Belgian Boat Show', 
het vroegere Euronautics, georganiseerd in de hallen van Flanders Expo-Gent. 
Traditioneel neemt het Bloso deel aan de Belgian Boat Show als promotie van de 
jaarlijkse Bloso Watersportdag. Daarnaast werden volgende diensten voorgesteld aan 
het publiek : de Bloso-watersportcentra, elk met hun specifieke watersporten en 
watersportinfrastructuur, de Blosa-sportkampen en de sportkaderopleidingen van de 
Vlaamse Trainersschool, vooral deze die op watersport gericht zijn. 

4. Bezoek studenten 1 ste licentie L.O. 

Op vraag van de universiteit Gent werd in het Bloso-centrum Herentais een werkbezoek 
georganiseerd voor een dertigtal studenten uit de eerste licentie Lichamelijke 
Opvoeding. De Bloso-werking werd er voorgesteld. Het werkbezoek werd afgesloten 
met een rondleiding in het Bloso-centrum Herentals. 

5. Bloso-personeelsfeest 

Op vrijdag 6 juni werd in het Bloso-domein Hofstade voor de vierde maal het Bloso
personeelsfeest georganiseerd. De vorige edities toonden aan dat het personeelsfeest ten 
zeerste wordt geapprecieerd door de personeelsleden. Op het feest waren 435 
aanwezigen. 
Ter gelegenheid van het personeelsfeest werden de burgerlijke eretekens uitgereikt : 2 
ambtenaren ontvingen het Burgerlijk Kruis 1e klasse voor meer dan 35 jaar dienst; 10 
ambtenaren ontvingen de Burgerlijke medaille te klasse en 9 ambtenaren ontvingen de 
Burgerlijke Medaille Ze klasse voor meer dan 25 bewezen dienstjaren. Daarnaast 
werden de in 1996 op pensioen gestelde personeelsleden, zowel statutairen als 
contractuelen, in de bloemen gezet. 

6. Pers- en VIPontvangst De Gordel 

Op 7 september werd de opvang van VIPS en pers in het mediacentrum Dilbeek 
gecoördineerd door de dienst Public Relations in samenwerking met het 
Gordelsecretariaat 

7. Europees Forum van de Regio's 

Op 17 en 18 september werd in de gebouwen van het Europees Parlement te Brussel, ter 
gelegenheid van het Forum van het Europees Comité van de Regio's- 'Sport, vertaling 
van de identiteit van de regio's en steden' -een tentoonstellingsdorp ingericht waar de 
verschillende deelnemende landen hun sportbeleid konden voorstellen. 
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Op vraag van minister-presidentLucVan den Brande, was het Bloso vertegenwoordigd, 
samen met Clearing House, Topsport Vlaanderen 2002 en het Sportmuseum. 

8. Snow time 

Van 3 tot 6 september was het Bloso aanwezig op de skibeurs ' Snow time'. In 
samenwerking met de Vlaamse Trainersschool werd een Bloso-stand samengesteld rond 
de trainersopleidingen skiën. 

9. Ontmoeting met de Vlaamse Sportwereld. Uitreiking van de 
Vlaamse Sportprijzen 1997. 

Op 9 december werden in het Radisson SAS hotel te Brussel op de Ontmoeting met de 
Vlaamse Sportwereld, de Vlaamse Sportprijzen uitgereikt. 
Het Vlaams Sportjuweel 1997 ging naar de motorcrosser Stefan Everts. Na niet minder 
dan 8 GP-zeges werd hij ditjaar voor de vierde keer wereldkampioen en won hij samen 
met Joël Smets en Marnicq Bervoets de Motorcross der Na ties. 
Marc Dewinter, sportjournalist van Het Volk, was de laureaat van de Vlaamse Prijs voor 
Sportjournalistiek 1997. In het dossier Doping hangt hij een objectief, genuanceerd, 
goed gedocumenteerd en bijwijlen hallucinant beeld op van de dopingproblematiek in 
de Vlaamse en internationale sportwereld. Deze problematiek werd kritisch en vanuit 
verschillende invalshoeken benaderd : historisch, verklarend statistisch, weten
schappelijk en in verschillende sporttakken. 
De Vlaamse Prijs voor Sportethiek 1997 ging naar de voetballer Franky Van der Eist. 
De loopbaan van deze trouwe Club Brugge-speler wordt gekenmerkt door fair play en 
sportiviteit, zowel op als naast het veld. Vrienden-clubgenoten typeren hem als een 
sportman met de ware winnaarsmentaliteit, die een nederlaag op een waardige manier 
kan aanvaarden. Door zijn sportieve gedrag en positieve uitstraling geeft hij het voetbal 
een toegevoegde waarde. 
De Piet Theys Trofee werd dit jaar niet uitgereikt. 

7. PERSCONFERENTIES 

1. Bloso-centrum Woumen 

Op 3 april werd op een persontmoeting de nieuwe werking van het Bloso-centrum 
Woumen aan de pers voorgesteld. 

2. Topsport Indoorhal 

Op 17 april werd in het Stadhuis te Gent het project 'Topsport-indoorhal Gent' officieel 
aan de pers voorgesteld. 
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3. Dag van de Sportclub 
+ Persconferentie op 23 april in het Heemhof te Kasterlee. 

Op deze persconferentie werden volgende onderwerpen aan de pers voorgesteld: 
* De 'Dag van de Sportclub'. 
* De sporthappening die op 3 mei in het kader van de 'Dag van de Sportclub' te 

Kasterlee werd georganiseerd. 
* De programmatie van Radio2 in verband met de 'Dag van de Sportclub'. 

+ Persontmoeting op 3 mei in het Gemeentelijk Sportcentrum te Kasterlee. 

Op deze persontmoeting werden de globale resultaten van de 'Dag van de Sportclub', 
de resultaten van de sporthappening te Kasterlee en de winnaars van de wedstrijd 
verbonden aan de 'Dag van de Sportclub' aan de pers bekendgemaakt. 

4. BlosoWatersportdag 

Het programma van de Bloso Watersportdag 1997 werd op 7 mei in het Radisson SAS 
hotel te Brussel aan de pers voorgesteld. 

5. Gordel voor Scholen 
+ Persconferentie op 18 mei in 't Gebroken Hof te Overijse. 

Tijdens een lunchcauserie stelden het Bloso en de verschillende mede-organisatoren 
de Gordel voor Scholen officieel voor. 

+ Persontmoeting op 23 juni te Tervuren. 

Op dinsdag 23 juni werd de pers uitgenodigd in Tervuren om de Gordel voor 
Scholen van dichtbij mee te maken. 

6. Sportdag voor Ambtenaren 

Op 25 september werd de pers uitgenodigd op de Sportdag voor Ambtenaren die plaats 
vond op de terreinen van de VUB. 

7. Topsporthal Gent 

Op 30 oktober werd in het Provinciehuis te Gent de officiële start gegeven van het 
project Topsporthal Gent vzw. 
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