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Introductie

2019 was een belangrijk jaar voor ons en voor de sportsector. Enerzijds was 2019 het laatste voorbe-
reidingsjaar voor de Olympische Spelen, die normaal gezien in de zomer van 2020 zouden plaatsvin-
den in Tokio (ondertussen weten we dat ze, als alles goed verloopt, zullen doorgaan in de zomer van 
2021). Anderzijds betekende 2019 het einde van een vijfjarige bestuursperiode, en tevens de start van 
een nieuwe; een nieuwe regeerperiode met een nieuwe minister van Sport Ben Weyts en dus nieuwe 
speerpunten in het sportbeleid. Ons doel blijft hetzelfde: we proberen samen met onze partners het 
sportaanbod in Vlaanderen te verbeteren om zoveel mogelijk mensen tot sporten en bewegen aan te 
zetten.

Een cruciaal aspect in ons streven naar een steeds beter sportaanbod is sportbegeleiding van een 
hoge kwaliteit. In 2019 is het al 25 jaar dat we met de Vlaamse Trainersschool sterk inzetten op het 
opleiden van trainers en coaches. Of het nu gaat over clubs, op professioneel niveau, op amateurni-
veau, bij sociaal-sportieve organisaties, op sportkampen of op school,  gekwalificeerde trainers zijn 
onmisbaar om mensen op een duurzame, gezonde, veilige en ethische manier sport te laten beleven.

Een ander aspect dat steeds belangrijker wordt in het verbeteren van het sportaanbod is hoe we om-
gaan met data: niet alleen het verzamelen en verwerken ervan, maar ook het omzetten van die data 
in informatie die we gebruiken om een gerichter sportbeleid te voeren en in kennis die we delen met 
de sector. In 2019 hebben we grote stappen vooruit gezet op dit vlak, met de uitbouw van een kennis-
platform en de uitrol ervan naar de sector.

Zonder het zelf te weten was 2019 ook een voorbereiding op een jaar dat wegens corona zijn gelijke 
niet kent in onvoorspelbaarheid. Terwijl het maatschappelijk leven voor lange tijd stilstond, werd nog 
maar eens duidelijk wat voor een belangrijke plek sport en bewegen innemen in ons dagelijks leven. 
Omdat we al een aantal jaren bezig zijn met mogelijke toekomstscenario’s voor sport, konden we snel 
schakelen om het sportaanbod op een innovatieve manier zo groot, breed en gevarieerd mogelijk te 
houden. Door met een open blik naar de toekomst te kijken, konden we onze missie –  zoveel mogelijk 
mensen doen sporten en bewegen met veel aandacht voor kwaliteit  – ook in deze crisistijden blijven 
vervullen. Hoe we dit concreet hebben aangepakt, zal je in detail kunnen lezen in het jaarverslag van 
2020, maar de funderingen voor onze aanpak voor innovatie delen we alvast graag met jullie in deze 
editie.

Philippe Paquay
Administrateur-generaal 
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Wat doet 
SPORT VLAANDEREN? 

Wij zijn de sportadministratie van de Vlaamse overheid, en wij hebben een missie: we willen 
iedereen in Vlaanderen zoveel mogelijk kansen bieden om hun hele leven lang te sporten en te 
bewegen. We doen dit door het sport- en beweegaanbod in Vlaanderen zo kwaliteitsvol en zo 
toegankelijk mogelijk te maken op maat van iedereen. Of je nu een recreatief sporter bent of een 
topsporter: je krijgt onze volle aandacht.

We investeren in en adviseren bij het bouwen of verbouwen van sportinfrastructuur, en baten 
verspreid over Vlaanderen ook veertien goed uitgeruste sportcentra uit die voor iedereen ter 
beschikking staan. Jaarlijks leven bijna 8000 jongeren zich hier uit tijdens één van onze sport-
kampen, maar ook clubs, scholen, bedrijven en individuele sporters kunnen er het hele jaar door 
terecht voor sportlessen, sportklassen, bedrijfssportdagen of voor het wekelijkse uurtje sport.

Met de Vlaamse Trainersschool leiden we trainers op, omdat we geloven dat kwalitatieve sport-
begeleiding in alle levensfases cruciaal is om mensen op een gezonde, duurzame en veilige ma-
nier sport te kunnen laten beleven. We hechten daarom enorm veel belang aan goed opgeleide 
trainers, sportbegeleiders en clubbestuurders. Jaarlijks reikt de Vlaamse Trainersschool meer dan 
5500 diploma’s uit aan sportbegeleiders die met succes een opleiding hebben gevolgd. 

Topsporters vinden in Sport Vlaanderen een centraal aanspreekpunt voor al hun behoeften. Alle 
mogelijkheden, opleidingen en ondersteuning voor topsport verzameld op één plek maakt het 
voor de topsporter eenvoudiger en vooral efficiënter om zijn of haar ambities waar te maken. 
Zo willen we ook de inspirerende en verbindende kracht van topsport inzetten om Vlaanderen 
in beweging te brengen.

We delen onze kennis, brengen mensen samen, en kijken met een open vizier naar de toekomst. 
We werken hiervoor steeds in nauwe samenwerking met de Vlaamse sportsector en relevante 
partners. We ondersteunen lokale gemeentebesturen en hun sportdiensten, maar ook sportfe-
deraties, -clubs en andere sportactoren op financieel, logistiek of organisatorisch vlak, zodat ze 
op een kwaliteitsvolle manier sport kunnen aanbieden. Onze kennis en ervaring maken van ons 
ook een waardevolle partner voor beleidsmakers op alle niveaus.

We doen dit alles omdat we geloven dat iedereen door te sporten en te bewegen gelukkiger en 
gezonder kan worden, en het ons als samenleving sterker en hechter maakt.

Onze medewerkers tijdens de personeelsdag in Sport Vlaanderen Brugge, daags na het Sportinnovatiecongres.
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HOOFDSTUK

01
Sportbegeleiding

Voor Sport Vlaanderen is kwalitatieve sportbegeleiding een must
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Voor Sport Vlaanderen is kwalitatieve sportbegeleiding een absolute must om mensen duurzaam aan het 
sporten te krijgen. ‘Samen meer trainers beter opleiden’, het credo van de Vlaamse Trainersschool (VTS), 
is dan ook een cruciaal onderdeel van de missie van Sport Vlaanderen. We willen zoveel mogelijk gekwali-
ficeerde trainers op het terrein, of het nu gaat over clubs, op professioneel niveau, op amateurniveau, bij 
sociaal-sportieve organisaties, op sportkampen of op school. 

De Vlaamse Trainersschool reikt jaarlijks meer dan 5500 kwalificaties uit aan sportbegeleiders die met succes 
een opleiding hebben gevolgd. Naast deze opleidingen proberen we ook via campagnes en ondersteuning 
zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de toegevoegde waarde van gekwalificeerde sporttrainers en 
coaches. Zij worden namelijk niet enkel opgeleid om op sporttechnisch vlak sporters te begeleiden, maar 
ontwikkelen zich ook op het vlak van belangrijke aspecten zoals motiverend coachen, didactiek, omgang 
met jongeren, integriteit, enzovoort. Ze zorgen zo niet alleen voor een lager drop-outpercentage bij spor-
ters, ook de drop-out bij de trainers zelf ligt veel lager. Wie sportactiviteiten aanbiedt en een sportgekwa-
lificeerde trainer in huis haalt, weet dat zijn sporters in goede handen zijn. 

Al 25 jaar meer betere trainers door de Vlaamse Trainersschool (VTS)

In 2019 vierde de Vlaamse Trainersschool (VTS) haar 25-jarig bestaan. VTS is een samenwerking tussen Sport 
Vlaanderen, de erkende Vlaamse sportfederaties, en de Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent en VUB) en  
hogescholen met een opleiding lichamelijke opvoeding. 

Al sinds 1994 organiseert en erkent de VTS het hele jaar door kwalitatieve en toegankelijke sportkaderopleidingen. 

https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/
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VTS organiseert zelf én erkent opleidingen en bijscho-
lingen. De bekendste erkende bijscholing is die voor 
bijscholing Hoger Redder. VTS ontwikkelde de centrale 
referentiedatabank (VOTAS) die alle sportkwalificaties 
groepeert en die als referentiedatabank wordt gebruikt 
door andere instanties en het beleid. In het kader van 
de toenemende focus op het belang van levenslang 
leren, kwamen er sinds 2014 de VTS Plus-bijscholingen 
bij. VTS Plus wil trainers in heel Vlaanderen, ongeacht 
hun niveau, de mogelijkheid geven om zich blijvend 
bij te scholen over sporttakoverschrijdende onderwer-
pen. Daarnaast wil het diezelfde trainers een platform 
bieden om met andere trainers en docenten in dialoog 
te treden over actuele thema’s. Elk jaar komen er nog 
bijscholingen bij. Om dit allemaal te verwezenlijken 
telt VTS sinds 2010 3138 actieve docenten en 1285 cur-
susverantwoordelijken. 

Naast de vele opleidingen en bijscholingen die de 
Vlaamse Trainersschool het hele jaar door aanbiedt en 
ondersteunt, organiseert het tweejaarlijks de Dag van 
de Trainer voor maar liefst tweeduizend geïnteresseer-
de trainers. Dit congres is in 2020 al aan zijn negende 
editie toe, al zal het uitzonderlijk om een volledige 
digitale Dag van de Trainer gaan.

Van 4 april tot en met 31 augustus 2019 organiseer-
de de Vlaamse Trainersschool de tijdelijke expo ‘Het 
Vlaamse Trainersschooleffect ... al 25 jaar’ in het Spor-
timonium in Hofstade. De VTS verrijkte de bestaande 
installaties in het Sportlabo met ‘Tips van de trainer’, 
gaf duiding bij het opleiden van trainers en dompelde 
de bezoekers onder in een kleedkamer waar inspire-
rend beeldmateriaal werd getoond.

Geen jubileumjaar zonder feestelijke afsluiter! Op vrij-
dag 13 december werd het feestjaar afgesloten samen 
met directeurs sportkaderopleiding, docenten, denk-
celvertegenwoordigers en partnerorganisaties in De 
Capitole in Gent met de show ‘Sportman’ van Ruben 
Van Gucht.

Tussen 1994 en 2019 behaalden maar liefst 119.042 trainers een kwalificatie: 

70,9% van hen waren mannen, 29,1% vrouwen. De koppositie in het aan-
tal gekwalificeerde trainers is weggelegd voor voetbal (30.561), gevolgd door 
tennis (8853), gymnastiek (7252), basketbal (6057) en zwemmen (5484). 

VTS organiseert jaarlijks gemiddeld zo’n vijfhonderd cursussen, die telkens 
bestaan uit verschillende modules. 
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En 
garde! Een belangrijke focus van VTS is motiverend coachen. Daarvoor 

werkt het mee aan het project ‘Coachen met de M-factor’. Door 
bij jeugdcoaches, sportclubbestuurders en ouders in te zetten 
op kennis, vaardigheden en attitudes rond motiverend coachen 
(bv. via een handboek, coachcirkel, M-fiche, infographics, bij-
scholingstrajecten en voorbereiding van een interactieve leer-
omgeving) wil de Vlaamse Trainersschool het enthousiasme en 
sportplezier bij jeugdsporters verhogen zodat ze op een gezonde 
manier hun leven lang willen blijven sporten. Dit is een initiatief 
van UGent en KU Leuven, in samenwerking met de Vlaamse 
overheid en de sportsector.

De Vlaamse Trainersschool nam in 2019 diverse initiatieven om 
‘Coachen met de M-factor’ dichter bij de trainers te brengen. De 
inhoud van dit project werd volledig geïntegreerd in de Initiator-
opleidingen (didactisch model) en andere opleidingsonderdelen. 
‘Coachen met de M-factor’ wordt ook aangeboden via VTS Plus 
bijscholingen en de docenten werden bijgeschoold zodat zij dit 
mee kunnen uitdragen in onze opleidingen.

Er werd eveneens een gloednieuwe theatervoorstelling gecreëerd 
die het belang van motiverend coachen op een originele manier 
tot bij sportdiensten, sportfederaties, sportraden en (top)sport-
scholen brengt.

In het theaterstuk ‘En garde!’ krijgt een jonge schermer te maken 
met heel wat druk vanuit zijn omgeving. Zijn trainers, bestuur, 
ouders en vrienden bedoelen het goed en doen hun best om 
hem te motiveren, maar al deze verwachtingen, aanmoedigin-
gen en trainingstips hebben niet altijd het gewenste effect. De 
schermer neemt daarop een drastische beslissing.

De voorstelling biedt geen kant-en-klare antwoorden, maar 
opent een debat: hoe moeten we omgaan met jonge sporters? 
Nadien wordt er ruimte voorzien om de filosofie achter moti-
verend coachen diepgaander te duiden, en zijn er verschillende 
mogelijkheden voor coaches, ouders en bestuurders om zich ver-
der te informeren. 

Coachen met de M-factor

Beeld uit ‘En Garde!’, de theatervoorstelling die mee ontwikkeld werd door de Vlaamse Trainersschool.

https://mfactor.be


Sport Vlaanderen - jaarverslag 2019
16 17 Sportbegeleiding

Sportwerk Vlaanderen
Een belangrijke structurele partner in ons streven naar meer 
kwaliteit in sportbegeleiding is Sportwerk Vlaanderen. Zij ont-
fermen zich met ondersteuning van Sport Vlaanderen en sa-
men met de sportfederaties en lokale besturen over de tewerk-
stelling in de sportsector. Ze zorgen er onder andere voor dat 
de juiste lesgevers en coördinerende mensen op de juiste plaats 
terechtkomen.

Sportwerk Vlaanderen heeft met zijn ervaring in het veld een 
belangrijke signaalfunctie om de vraag van de arbeidsmarkt en 
het aanbod van gekwalificeerde sportbegeleiders op elkaar af 
te stemmen. De Vlaamse Trainersschool bekijkt dan op welke 
manier bepaalde opleidingen bijgestuurd of gecreëerd moeten 
worden. 

Meer sportgekwalificeerde lesgevers dan ooit
In het huidige decreet op de erkenning en de subsidiëring van de georganiseerde sportsector, dat sinds 
2017 van kracht is, worden sportfederaties financieel beloond als hun sportclubs sportgekwalificeerde 
lesgevers inschakelen en inzetten op hun opleiding. Op de sportkampen van Sport Vlaanderen werken 
we enkel met gekwalificeerde trainers, maar ook voor de gesubsidieerde sportkampen is dit een ver-
eiste. Sindsdien zien we dit aantal sportgekwalificeerde lesgevers elk jaar groeien, tot een recordaantal 
van 30.000 in 2019. Dit is nodig, want 2019 was ook het jaar waarin de meeste mensen ooit ingeschre-
ven waren bij een sportclub. Met maar liefst 1.400.000 leden is de sportclub de sterkste vereniging in 
Vlaanderen.

https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-trainers/db-trainers-actief-in-vlaanderen/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-trainers/db-trainers-actief-in-vlaanderen/
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Levenslang leren met intrapersoonlijke competenties
Een goede trainer of coach zijn, betekent ook levenslang willen bijleren. In 2019 
werd dit aspect meer dan ooit geïntegreerd in de VTS-opleidingen. Een VTS-oplei-
ding is namelijk niet bedoeld als eindpunt voor een sporttrainer, maar wil trainers 
naast professionele competenties en interpersoonlijke (sociale) competenties ook 
intrapersoonlijke competenties (IPC) aanleren. Intrapersoonlijke competenties be-
palen hoe goed je aan zelfreflectie doet, over je eigen handelen als trainer en de 
impact daarvan op je sporter(s). Je staat stil bij je eigen competentieontwikkeling, 
normen en waarden, wat cruciaal is om jezelf als trainer levenslang te kunnen 
blijven ontwikkelen.

In alle VTS-opleidingen werden tools (o.a. reflectieschriftjes en -mappen, persoon-
lijke coaching van cursisten, feedback en reflectie op de stage, …) toegevoegd om 
trainers in opleiding deze vaardigheden bij te brengen. Ook de docenten werden 
bijgeschoold tot ‘leercoaches’ om cursisten nog meer interactief te stimuleren tot 
(zelf)reflectie.

We bieden lesgeversondersteuning, ook buiten de club

Ook naast het klassieke sportaanbod bij sportclubs en 
sportdiensten is er nood aan goede sportbegeleiding.  
Het is echter niet voor elke organisatie vanzelfspre-
kend om gekwalificeerde trainers te voorzien. Naast 
sportdiensten en sportclubs kunnen daarom ook so-
ciaal-sportieve organisaties (zoals OCMW’s, Lokale Net-
werken, integratiediensten, etnisch-culturele vereni-
gingen en andere vzw’s) een beroep doen op tijdelijke 
financiële ondersteuning voor het aanstellen van sport-
gekwalificeerde lesgevers. In 2019 werden er op deze 

manier 37 projecten ondersteund voor een gemiddeld 
bedrag van 486 euro, het vaakst voor voetbal of mini-
voetbal (7), omnisport (6) en zwemmen (4). Twintig van 
deze projecten gingen uit van De Rode Antraciet, een 
vzw die een groepsaanbod van sport en cultuur naar 
de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel brengt en 
op deze manier gevangenen de ruimte biedt voor en-
gagement, zelfontplooiing en sociale verbinding. 

Als je nog geen bestaande sportclub hebt, kan er naast 
lesgeversondersteuning een gratis sportverzekering 
voor alle deelnemers van de lessenreeks aangevraagd 
worden. In combinatie met het gratis ontlenen van 
sportmaterialen bij onze provinciale uitleendiensten 
heb je zo een gloednieuw kwaliteitsvol sportaanbod 
gecreëerd.

Er werd in 2019 ook internationaal heel wat kennis opgedaan en uitgewis-
seld. Zo werd de afdeling Sportkaderopleiding eind oktober 2019 uitgeno-
digd door de International Council For Coaching Excellence (ICCE) in Tokio 
(Japan) om de recente ontwikkelingen binnen de Vlaamse Trainersschool te 
delen, waaronder deze rond intrapersoonlijke competenties. Daarnaast nam 
een delegatie van VTS deel aan een befaamde internationale opleiding voor 
‘coach-developers’.

https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/intrapersoonlijke-competenties/
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VTS in je broekzak
In de opleidingen van de Vlaamse Trainersschool worden er heel wat vaardigheden onderwezen die 
moeilijk of niet digitaal zijn aan te leren. Waar het wel kan, blijft VTS echter niet achter op het vlak van 
digitalisering. De eerste stappen naar digitaal leren werden gezet met het digitaal aanbieden van de 
theoretische modules tot Multimove- en Sportsnackbegeleider. De shift naar digitaal leren zal in 2020 
verder geconcretiseerd en uitgerold worden binnen heel wat andere opleidingen.  Daarnaast werd de 
VTS-app verder ontwikkeld. Deze app is een onmisbare tool voor trainers. Je kan je er inschrijven voor 
opleidingen en bijscholingen, en eveneens diplomaduplicaten, facturen en bijscholingsattesten raad-
plegen. In 2020 wordt de VTS-app verder ontwikkeld met als doel rechtstreekse communicatie toe te 
laten met het VTS-secretariaat en IKZ-bevragingen (Integrale Kwaliteitszorg) te kunnen beantwoorden.

VTS- 
app Het is ons menens met jullie goede voornemens

Op 2 januari 2019 lanceerden we, samen met Gezond 
Sporten Vlaanderen en Studio Brussel, voor de eerste 
keer de actie ‘Het is ons menens met jouw goede 
voornemens’. Daarbij begeleidden we drie maanden 
lang vijf volhouders - Nathalie, Floor, Francesca, Bert 
en Bernard - naar een actievere levensstijl met be-
hulp van personal coach Patty.

Deze volhouders selecteerden we op basis van hun 
motief om actiever te worden. Via een module kon je 
je met je sportieve voornemen registreren en werd je, 
op basis van dat motief, bij één van de vijf volhou-
ders ingedeeld. Wekelijks ontvingen deelnemers dan 
tips van de personal coach en een blik op de week 
van hun volhouder. 

Daarnaast konden alle inschrijvers bij de helpdesk te-
recht met problemen die ze tegenkwamen tijdens of 
ten gevolge van sporten. Een team van Gezond Spor-
ten hielp ons bij het beantwoorden van deze vragen.

Met deze campagne proberen we persoonlijke sport-
begeleiding voor iedereen zo toegankelijk mogelijk 
te maken, met als uiteindelijk doel een duurzame 
gedragsverandering te bekomen. Drie weken na de 
start van de campagne waren al 3000 mensen in-
geschreven en gekoppeld aan een volhouder. De be-
langrijkste motivaties om deel te nemen aan de actie 
zijn daarbij in vorm raken, een gezonde levensstijl         
aannemen en ontspannen.

Bedank je trainer! 
Trainer, lesgever, meester, coach, instructor, juf, sensei, of hoe je je sportbe-
geleider ook aanspreekt, samen met de Vlaamse Trainersschool willen we de 
persoon die zichzelf zo vaak wegcijfert voor zijn/haar team of sporters, ook 
in zijn club of vereniging op de eerste plaats zetten. Trainers spenderen heel 
wat van hun tijd aan het voorbereiden, geven en analyseren van trainingen 
en wedstrijden. Hiernaast hebben zij vaak een job, een gezin, studeren ze nog, 
sporten ze zelf, volgen ze opleidingen of bijscholingen, enz. Trainers doen dit 
allemaal omdat ze dit gewoon graag doen, en daar zijn we hen dankbaar 
voor. Omdat deze boodschap van dankbaarheid veel sterker is als ze van de 
sporter zelf komt, lanceerde de VTS in 2019 de #bedankjetrainer-campagne, 
met een campagnewebsite, een filmpje en de oproep om je trainer te tonen 
hoe belangrijk hij of zij voor je is.

https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/campagnewebsite-bedankjetrainer/
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Vrijwilligers verdienen een standbeeld, 
verenigingswerkers een statuut
Een onmisbare schakel om kwalitatieve sportbegeleiding te 
kunnen aanbieden, zijn de tienduizenden vrijwilligers en ver-
enigingswerkers in de Vlaamse sportwereld. Zij zijn het die met 
hun inzet de sportclubs draaiende houden. We willen in onze 
werking en in onze campagnes dan ook de nodige aandacht 
aan hen besteden, en steunen doorheen het jaar verschillende 
initiatieven in het veld, zoals de Week van de Vrijwilliger en de 
Week van de Official.

Waar vrijwilligers al sinds 2005 wettelijk kunnen rekenen op 
een onkostenvergoeding, bevond het uitbetalen van een billijke 
prestatievergoeding aan trainers, maar ook bijvoorbeeld aan 
scheidsrechters en juryleden,  zich lange tijd in een grijze zone 
tussen vrijwilligerswerk waar enkel onkosten vergoed kunnen 
worden en de reguliere tewerkstelling. Om deze gepassioneerde 
groep mensen het statuut te geven dat ze verdient, werd in 2018 
het statuut verenigingswerk gecreëerd. Via dit statuut kunnen 
verenigingswerkers vanaf 15 juli 2018 onbelast bijverdienen in 
de non-profitsector, wat (sport)organisaties de mogelijkheid 
biedt om met een beperkte administratie hun medewerkers uit 
te betalen wanneer vrijwilligerswerk geen afdoende oplossing 
en reguliere tewerkstelling geen optie is. In 2019 raakte het sta-
tuut volledig ingeburgerd in de sportsector. Maar liefst 15.004 
verenigingswerkers maakten er gebruik van voor een totaal be-
drag van 25.288.539 euro, wat aangeeft dat de nood voor deze 
oplossing hoog was.

Topsporters vereisen toptrainers

In 2019 hebben we meer dan ooit ingezet op de indivi-
duele vorming van professionele trainers en coaches 
via een persoonlijk opleidingsplan. Voor de persoon-
lijke en intensieve begeleiding van topsporters is im-
mers specifieke kennis en ervaring nodig. De trainers 
die hiervoor in aanmerking komen, zijn actief in een 
ontwikkelingsprogramma (gericht op lange termijn) 
of een prestatieprogramma (gericht op korte termijn) 
en worden voorgedragen door de topsportfederatie.

De verdere opleiding van een topsporttrainer na 
voltooiing van de opleiding Trainer A, wordt bege-
leid door de Vormingscoördinator Topsport in sa-
menspraak met de Technisch Directeur topsport, via 
een vormingstraject op maat. In zo’n geïndividuali-

seerd vormingstraject kunnen verschillende accen-
ten gelegd worden, zoals op het uitdiepen van de 
sportspecifieke kennis, de inter- en intrapersoonlijke 
vaardigheden, de prestatiefocus en de professionele 
competenties. Ook voor de Technisch Directeurs top-
sport van de topsportfederaties en onze medewer-
kers van de topsportafdeling voorzien we dergelijke 
geïndividualiseerde vormingstrajecten, om onze om-
kadering en begeleiding steeds te verbeteren.

De Red Lions na een overwinning met hun Nieuw-Zeelandse hockeycoach Shane McLeod.
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De concrete toepassing van het statuut werd in de eerste plaats moge-
lijk gemaakt door het harde werk van Dynamo Project, met ondersteu-
ning van Sport Vlaanderen. 

Dynamo Project is een project van de Vlaamse Sportfederatie vzw dat 
sportclubs ondersteunt in hun weg naar verdere professionalisering 
in sporttakoverkoepelende thema’s, zoals administratie, beleid, vrijwil-
ligers en sportbegeleiders. Daarvoor bieden ze producten aan, orga-
niseren ze bijscholingen, zorgen ze voor persoonlijke begeleiding en 
beschikken ze over een helpdesk. Dynamo Project speelde met zijn 
ervaring dan ook een cruciale rol bij de uitrol van het statuut vereni-
gingswerk in de sportsector.

Op 23 april 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de wet onbelast bijverdie-
nen vernietigd die dit verenigingswerk mogelijk maakte. Het Hof oordeelt 
dat de regeling op verschillende punten in strijd is met het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie. Ondertussen werken we volop mee aan 
een oplossing zodat ook vanaf januari 2021, wanneer het bestaande sta-
tuut verdwijnt, verenigingswerkers nog steeds transparant en eerlijk ver-
goed zullen kunnen worden.
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HOOFDSTUK

02
Data, kennis en informatie
Het belang van data wordt steeds groter in onze missie



Sport Vlaanderen - jaarverslag 2019
28 Sport Vlaanderen - jaarverslag 201929

Het belang van data wordt steeds groter in het realiseren van onze missie. Sport Vlaanderen beschikt over enorm 
veel data over sporten en bewegen in Vlaanderen. Lange tijd zat die data achter gesloten deuren, in verspreide 
databanken of waren ze erg moeilijk te interpreteren. Sport Vlaanderen wil nu meer dan ooit een kenniscentrum 
zijn dat een gidsende en verbindende rol opneemt binnen het Vlaamse sportlandschap. Het delen van kennis en 
informatie met de sector is daarbij cruciaal. 

We doen dit in de eerste plaats via de dashboards op het kennisplatform. Zij zijn de motor van het verhaal, waarin 
we zoveel mogelijk van onze data verzamelen en bevattelijk weergeven. Daarnaast zorgen we voor de vertaling 
van deze data in kennis en nuttige informatie voor de sportsector.

We willen in de eerste plaats een kenniscentrum zijn om geïnformeerde aanbevelingen te formuleren om het 
sportbeleid te verbeteren. Daarnaast bouwen we zo zelf meer kennis en inzichten op, die we via samenwerkings-
verbanden graag delen met onze netwerken. Verder willen we onze data ook zoveel mogelijk openbaar maken 
zodat we iedereen in Vlaanderen – sportclubs, sportfederaties, gemeentes, maar ook burgers – alle mogelijke 
tools geven om samen met ons te bouwen aan een kwalitatiever sportlandschap in Vlaanderen. 

Een kennisplatform voor iedereen
2019 was een belangrijk jaar in onze evolutie naar een kenniscentrum. In maart 2019 lanceerden we name-
lijk ons kennisplatform (onder andere met een filmpje), een nieuw luik op onze website waarin we onze 
data voor de allereerste keer toegankelijk maakten voor de buitenwereld. Deze data, die tot nu toe enkel 
toegankelijk waren voor wie er expliciet om vroeg, zijn nu vrij te raadplegen en inzichtelijk gepresenteerd, 
zodat iedereen ermee aan de slag kan. De bedoeling van deze transparantie is om samen met de sports-
ector een beter inzicht te krijgen in het sportgedrag van de Vlaming. Dat zal ons allen in staat stellen om 
een nog gerichter sportbeleid te voeren. De sportclubs, de sportfederaties en de gemeentes zullen er mak-
kelijker kennis mee kunnen uitwisselen, van elkaar kunnen leren en samenwerken.

Het opbouwen en ontwerpen van het kennisplatform begon al eind 2017. De grote hoeveelheid  data 
die we sinds 2014 verzamelden in verschillende databanken moest gestructureerd en verbeterd worden. 
De inkomende data werd sinds 2016 wel elk jaar beter, aangezien er in het nieuwe decreet voor de ge-
organiseerde sportsector regels werden opgelegd in verband met het rapporteren van ledendata door 
sportfederaties. We moesten beslissen hoe we in de toekomst de datacaptatie zouden organiseren via 
ons ‘datawarehouse’. In 2018 zijn we gestart met een pilootproject met de data van de Vlaamse Trai-
nersschool en tegen het einde van het jaar begon het kennisplatform zijn uiteindelijke vorm te krijgen.

Eind maart 2019 werden de eerste twee thema’s gelanceerd: sportclubs en gemeentelijke sportindica-
toren (dat zijn kenmerken zoals het aantal en het percentage sportende inwoners per gemeente, hun 
gemiddelde leeftijd en geslacht, de sporten die ze beoefenen). In de weken en maanden erna stelden we 
geleidelijk meer data ter beschikking over een zestal thema’s, zowel uit de georganiseerde als de niet-ge-
organiseerde sportsector: trainers, topsport, sportinfrastructuur, schoolsport, natuursport en sportpar-
ticipatie. Elk thema bestaat uit verschillende interactieve dashboards waarmee je naar hartenlust data 
kan vergelijken. 

Naast de dashboards voegen we ook geregeld beleidsrelevante of wetenschappelijke artikels, factsheets 
en andere publicaties over sport en bewegen toe aan het kennisplatform. In deze publicaties over afge-
bakende thema’s interpreteren en analyseren we de data waar het kan en koppelen we onze bevindin-
gen aan wat we al weten uit onderzoek.

Nieuwe dashboards ontwikkelen, bestaande updaten en publicaties klaarstomen is een voortdurend 
proces, met de bedoeling het kennisplatform steeds verder te laten groeien zodat het een onmisbare 
tool wordt voor het beleid. We merken dat ook journalisten, parlementariërs en studenten steeds meer 
interesse tonen in het kennisplatform, en we verwachten dat dit enkel nog zal groeien. Zij kunnen nu 
bliksemsnel geholpen worden met al hun vragen over het sport- en beweeglandschap in Vlaanderen.

https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/
https://www.sport.vlaanderen/nieuws/kennisplatform
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Beschermde en interne dashboards op maat
Naast de publiek toegankelijke dashboards biedt het kennisplatform via het e-loket van Sport Vlaanderen ook 
beschermde, beleidsmatige dashboards aan op maat van sportfederaties. Ook voor sportdiensten van lokale 
besturen zal een dergelijk e-loket voor het ontsluiten van data en informatie worden uitgewerkt. Deze dash-
boards zijn gepersonaliseerd en kunnen gebruikt worden als instrument om de werking te optimaliseren. Ze 
bieden namelijk de mogelijkheid om de impact te zien die bepaalde beleidsbeslissingen in het ene jaar hebben 
op de resultaten van het volgende.

De dashboards bevatten informatie over de subsidies, leden, bestuurders en trainers. Daarnaast kan je ook de 
denkcelwerking van de Vlaamse Trainersschool opvolgen en inzicht krijgen in de actieve trainers in de sport-
clubs. Hoe evolueren de cijfers? Hoe zit het met de man-vrouw-verdeling bij mijn leden, trainers of bestuurders? 
Wat is de gemiddelde leeftijd? Hoe ziet de geografische spreiding eruit? Hoe hoog is het slaagpercentage onder 
de trainers? Op al deze vragen kan snel een antwoord gevonden worden. Via het e-loket kunnen sportfederaties 
informatie over hun sportclubs beheren.

Een andere mogelijkheid die het kennisplatform biedt aan gemeenten en sportfederaties is dat ze zichzelf kun-
nen benchmarken ten opzichte van andere gemeenten of sportfederaties. Dit kan heel wat nuttige inzichten 
bieden en samenwerkingen stimuleren. Op basis van al deze informatie kunnen nieuwe, onderbouwde beslis-
singen genomen worden die de kwaliteit van de werking ten goede komen. Eind oktober organiseerden we 
twee infosessies voor geïnteresseerden over de mogelijkheden van het kennisplatform, de ontwikkelde dash-
boards en de extra tools in het e-loket. 

Daarnaast bouwen we ook dashboards voor intern gebruik door onze eigen afdelingen. Zo kunnen we de im-
pact van onze producten, diensten, campagnes en beslissingen op de voet volgen en onze werking bijsturen 
wanneer nodig. 

Kennisplatform
Sport Vlaanderen
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Kennis delen en mensen samenbrengen

De vertaling van data in nuttige informatie voor de 
sportsector wordt getrokken door het Kennis- en In-
formatiecentrum Sport (KICS) van Sport Vlaanderen. 
Dit wordt gevoed door de data van het dataware-
house, en daarnaast gaat het ook voortdurend op 
zoek naar relevante data uit onderzoeken, surveys, 
wetenschappelijke artikels en evoluties in experi-
menteel beleid. In onze digitale bibliotheek verzame-
len we deze kennis over de sector en stellen deze 
voor iedereen open.

Het experimenteel beleid biedt ruimte voor innovatie 
in het sportbeleid. Via experimentele projecten geven 
we de sector de kans om in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen en behoeften. Ze zijn vernieuwend 
op het vlak van methodiek of inhoud. De projecten 

zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op 
Vlaams niveau en dragen bij aan de kwaliteit en 
diversiteit van het sportaanbod in Vlaanderen. Via 
dergelijke experimentele projecten kwamen in het 
verleden reeds producten zoals Multimove tot stand. 
In 2019 startten we onder meer Sportwijk X, Match-
maker en Virtual Reality Exergames op. 

Om de verzamelde kennis actief tot bij de sportsector 
en de bevolking te krijgen, gebruiken we verschillen-
de kanalen. Sinds 2019 vertaalt dit zich in de eerste 
plaats in nieuwe publicaties op het kennisplatform, 
die van daaruit vlot verspreid kunnen worden. Op 
termijn is het de bedoeling dat hier per kwartaal een 
viertal nieuwe publicaties worden toegevoegd.

• Op 17 juni 2019 organiseerden we zo de kennisdag Sport en Gender. Aan de hand van lezin-
gen en keuzesessies belichtten we gender in de sport vanuit verschillende invalshoeken, om 
het hokjesdenken te doorbreken en de discussie te verbreden en te verdiepen. Er kwamen 
heel wat thema’s aan bod, zoals: 

 o de clichématige manier waarop sport voor meisjes en jongens vaak wordt ingevuld;
 o de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de sport;
 o de ondervertegenwoordiging van vrouwen, zowel bij sporters als in bestuurlijke  
 functies (met onder andere een uiteenzetting van Gwenda Stevens en 
 Dominique Monami over de Task Force ‘Women & Sport’ van het BOIC);
 o genderdiversiteit en lhbt-inclusie (Engelse afkorting voor lesbisch, homoseksueel,  
 biseksueel en transgender) in de sport (met onder andere een keynote door Agnes  
 Elling, Senior onderzoeker Mulier Instituut Nederland).
Deze kennisdag organiseerden we in samenwerking met de Vlaamse Ombudsdienst en de 
diensten van het Vlaams Parlement.

• In november 2019 organiseerden we een GES-dag (gezond en ethisch sporten) over bewe- 
gen en het brein. Op deze dag wilden we aan de hand van panelgesprekken en infosessies 
sportfederaties en beleidsmensen bij elkaar brengen om na te denken over alle aspecten 
die ervoor zorgen dat ons sportend brein krijgt wat het nodig heeft. We bekijken het on-
derwerp vanuit medisch perspectief, zoals de impact van diabetes of de gevolgen van be-
paalde gevechtssporten op het hoofd en de hersenen.  Daarnaast onderzoeken we het ook 
vanuit een ethisch standpunt, zoals de psychologische effecten van seksueel grensover-
schrijdend gedrag en genderongelijkheid op het brein. Dit organiseerden we samen met 
Gezond Sporten Vlaanderen, De Fitness Organisatie (DFO), het Risicovechtsportplatform en 
het Centrum Ethiek in de Sport (ICES). 

• In mei 2019 vond de eerste studiedag van het Onderzoeksplatform Sport 2017-2022 plaats. 
Het Onderzoeksplatform Sport 2017-2022 is het wetenschappelijke onderzoeksprogramma 
van de Vlaamse overheid in het beleidsdomein Sport. Onderzoekers van de KU Leuven, de 
UGent en de VUB verrichten hierin gedurende 5 jaar wetenschappelijk onderzoek in de 
drie onderzoekslijnen (1) brede motorische ontwikkeling bij jonge kinderen, (2) sportpar-
ticipatie en (3) beleidsmonitoring innovatie, jeugdsport en laagdrempelig sporten. Deze 
eerste studiedag was bedoeld als netwerkmoment en als kennisuitwisselingsmoment over 
de beleidsfocussen van de sportfederaties en motorische ontwikkeling bij jonge kinderen. 
De onderzoekers van de KU Leuven, UGent en VUB zijn ruim een jaar aan de slag en pre-
senteerden hun voorlopige resultaten. In eerste instantie werd hier vooral de uitgewerkte 
methodiek voorgelegd aan de aanwezige sportfederaties. De onderzoekers gingen hierover 
in dialoog met de sportfederaties om de afstand tussen theorie en praktijk zo kort mogelijk 
te houden.

We organiseren geregeld studie- en kennisdagen over actuele, 
belangrijke maatschappelijke thema’s

https://www.sport.vlaanderen/kennisdag/kennisdag-2019/
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Sportwijk Xmaat
Met Sportwijk X streven we in een eerste fase naar vitalere sportclubs door het opzetten van samenwerkingen tussen 
verschillende sportclubs onderling. Vervolgens willen we deze sportclubs verankeren in een breder sociaal-maatschap-
pelijk netwerk door hen ook met lokale organisaties uit andere sectoren (jeugd, cultuur, welzijn, onderwijs …) te laten 
samenwerken.

Via dergelijke samenwerkingsmodellen kan ook heel wat kennis, informatie en expertise worden uitgewisseld. Sportwijk 
X is dus een mooi voorbeeld van hoe we door informatie te delen samenwerkingen binnen de sportsector kunnen opti-
maliseren. Er is in Vlaanderen heel wat infrastructuur te vinden waarop verschillende sportclubs actief zijn. Zij hebben 
allemaal hun eigen mensen, hun eigen werking en hun eigen middelen. Met Sportwijk X bekijken we zo’n site met verschil-
lende clubs als één sportzone. Het is een nieuwe manier van samenwerken waarbij we met deze clubs gaan kijken naar 
welke aspecten van hun werking ze wel gemeenschappelijk hebben, en op welke van deze aspecten er samengewerkt 
kan worden. Denk maar aan administratie, logistiek, bepaalde materialen, kennis opbouwen over schoolbegeleiding, over 
relaties met ouders van leden, enzovoort. Voor deze zaken wordt dan een centraal bestuur gevormd. Sport Vlaanderen 
subsidieert deze manier van samenwerken met een jaarlijks gradueel stijgende inbreng van de clubs, zodat na een aantal 
jaren een onafhankelijke, gezonde organisatie blijft bestaan. De bedoeling van deze samenwerking is dat deze sportclubs 
verder kunnen ontwikkelen, dat ze efficiënter en professioneler werken, dat de kwaliteit van het sportaanbod verbetert 
en dat ze sterker sociaal-maatschappelijk verankerd worden in de gemeente. 

In 2019 werden zo drie sportwijken gevormd: De Nekker (Mechelen), De Troy (Antwerpen) en Sportwijk Schotte (Aalst). 
Het Vlaams Instituut Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) zal samen met de Vlaamse Sportfederatie (VSF) de projecten 
bovenlokaal ondersteunen. Dat doen ze door de projecten samen te brengen, ervaringen uit te wisselen en bruggen te 
bouwen met lokale sportsettings. Uiteraard is het ook de bedoeling dat de drie projecten van elkaar leren.

Meten is weten, ook na de schoolbelmaat
In 2019 lanceerden we de SNS-app (Sport Na School). Deze app vervangt de papieren pas (tenzij je dit niet wenst). 
Met de SNS-app kan je als leerling uit het secundair onderwijs sporten zoveel je wil in sportaccommodaties en 
scholen in je buurt. Je sluit je aan voor een of twee periodes van vijftien weken (€30/€45) en hebt daarna enkel 
nog jouw smartphone en de SNS-app nodig om te kunnen gaan sporten bij lokale SNS-aanbieders. 

Met de SNS-app zetten we volop in op digitalisering. Waar we bij de papieren SNS-pas geen idee hadden hoeveel 
en waar deze daadwerkelijk werd gebruikt, kunnen we met de SNS-app registreren waar, wanneer en hoe vaak er 
sportbeurten plaatsvinden. Deze data kunnen we gebruiken om het sportaanbod te verbeteren. We bekijken waar 
het regionaal aanbod wel of niet aanslaat, en daarop beslissen we om het uit te breiden of aan te passen. Zo zijn 
we in Antwerpen in 2019 begonnen met een pilootproject en hebben we op basis van een analyse van de SNS-data 
het plaatselijke sportaanbod aangepast. Heel wat cijfers over SNS zijn ook terug te vinden op ons kennisplatform.

Momenteel gebruiken zo’n 14.000 leerlingen uit het secundair onderwijs de SNS-app. Wat opvalt, is dat 60% van 
deze SNS-jongeren niet aangesloten is bij een sportclub, en dat ze de SNS-pas gemiddeld meermaals per week 
gebruiken. Met de SNS-app willen we te weten komen hoe we hen nog beter kunnen bedienen, want het is tradi-
tioneel een doelgroep die we moeilijker bereiken.

Van kennis- en informatiecentrum naar kennis- en innovatiecentrum
De grootste kennisdag in 2019 was echter het Sportinnovatiecongres (maar daarover meer in het 
volgende thema). Daar werd ook duidelijk dat innovatie een steeds duidelijkere plaats krijgt binnen 
onze werking. We fungeren als antenne en gangmaker voor innovatie in de sportsector, en trachten 
via ons innovatienetwerk nieuwe ontwikkelingen met een meerwaarde voor de sportsector te de-
tecteren en te delen. Dit doen we naast de jaarlijkse kennisdag en het tweejaarlijkse Sportinnovatie-
congres onder meer aan de hand van klankbordgroepen, workshops en lezingen.

In onze zoektocht naar nieuwe manieren om kennis te delen zijn we in 2019 ook gestart met de ont-
wikkeling van podcasts. De eerste podcast werd uiteindelijk begin 2020 gelanceerd. Daarin praatte 
wetenschapsjournalist Marc Geenen met Frank Pauwels van Gezond Sporten Vlaanderen over het 
sportmedisch onderzoek. Ze beantwoordden vragen als: Moet iedereen die wil sporten zo’n sportme-
disch onderzoek ondergaan? Wat met je kinderen die sporten? En wat houdt dit onderzoek in? Ook 
de Vlaamse Trainersschool experimenteerde met podcasts, met begin 2020 de eerste ‘coachcasts’ 
als resultaat.

Er wordt ondertussen ook gewerkt aan een webplatform over innovatie waarop we rechtstreeks in 
interactie kunnen gaan met het publiek over innovaties in de sportwereld. Dit zou in 2020 operati-
oneel moeten zijn.

SNS- 
app

https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-schoolsport/db-sns-new/
https://soundcloud.com/sportvlaanderen/goede-voornemens-kan-ik-best-een-sportmedisch-onderzoek-ondergaan
https://soundcloud.com/sportvlaanderen/goede-voornemens-kan-ik-best-een-sportmedisch-onderzoek-ondergaan
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/ondersteuning/sportwetenschappelijke-ondersteuning/vts-coachcast/
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HOOFDSTUK

03
Innovatie

Mee evolueren en de sportsector helpen om te innoveren
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What would we be 
without evolution?

We willen zoveel mogelijk Vlamingen kwaliteitsvol aan het sporten krijgen en houden. In een maatschappij 
die razendsnel verandert, is dat een uitdaging. Het zal ons enkel lukken als we voortdurend mee evolueren 
en de sportsector helpen om te innoveren. Samen met partners zoals Tomorrowlab, waar we in 2019 drie 
jaar mee samenwerken, en Howest, waarmee we sinds 2011 samenwerken en in 2016 de Sportinnovatiecam-
pus mee oprichtten, stomen we ons klaar voor de toekomst van sport en hoe we er als sportagentschap 
mee aan de slag kunnen gaan. In 2019 experimenteerden we dan ook meer dan ooit met innovatieve tech-
nologieën en sociale innovaties in de sport, en op ons tweejaarlijkse sportinnovatiecongres toonden we alle 
innovaties waar we samen met onze partners aan gewerkt hebben. Het werd een recordeditie die met 1000 
congresdeelnemers volledig uitverkocht was.

1000 sportprofessionals beleven hoe sport er in 2040 uit zal 
zien op uitverkocht Sportinnovatiecongres 
Op het derde Sportinnovatiecongres van Sport Vlaanderen, dat plaatsvond op 17 ok-
tober 2019 in Sport Vlaanderen Brugge, stond sporten in de toekomst centraal. We 
zochten er samen met getalenteerde sprekers, experts, studenten en de hele sport- 
sector naar antwoorden op belangrijke vragen zoals: hoe en waarom zullen we nog 
sporten in 2040? Met wie doen we dat? Welke infrastructuur hebben we daarvoor 
nodig? Ligt alle macht nog bij de grote sportbonden? Is er voldoende geld? En is er 
nog wel een publiek voor sport? Om de impact van de mogelijke antwoorden op deze 
vragen tastbaar te maken, ontwikkelde Sport Vlaanderen samen met Tomorrowlab 
vier verschillende werelden, vier toekomstscenario’s voor hoe we zullen sporten in 
2040. De belangrijkste variabelen om deze werelden op te bouwen waren de staat 
van de economie en de formaliteit van de maatschappelijke structuren. Zo werd een 
toekomstscenario gebouwd op basis van een maatschappij met een zwakke economie 
en losse structuren (‘Micro World’), een met een zwakke economie en formele struc-
turen (‘Big Brother’), een op basis van een sterke economie en losse structuren (‘My 
Sky is the Limit’) en een met een sterke economie en formele structuren (‘Knowledge 
Valley’). Sport ziet er in al deze werelden anders uit, en op het Sportinnovatiecongres 
kon iedereen dit zelf komen beleven, een absolute primeur. Daarnaast was er keuze 
uit inspiratiesessies, internationale masterclasses, workshops, panelgesprekken, een 

pitchpodium met meer dan 30 sportvernieuwers, een innovatieve B2B-matchmaking, 
en het grootste innovatiekamp over sport ooit, met 300 deelnemende sportstudenten 
vanuit heel Vlaanderen. Niemand kon vermoeden dat we enkele maanden later ook 
echt al in een andere wereld zouden zitten. Door de maatregelen ten gevolge van het 
coronavirus COVID-19 moest de sportsector zich op erg korte termijn heruitvinden om 
sporters toch nog een aanbod te geven. We hopen alvast dat we de aanwezige part-
ners via het Sportinnovatiecongres een voorsprong hebben bezorgd in dit denkproces. 

We geven hierna enkele hoogtepunten mee.

https://www.sport.vlaanderen/innovatie
https://www.sport.vlaanderen/innovatie
https://www.sport.vlaanderen/sportinnovatiecongres/
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Drie jaar Sportinnovatiecampus
Het Sportinnovatiecongres vond niet toevallig plaats in het centrum van Sport Vlaanderen Brugge. Dat is sinds 
2016 namelijk ook de thuisbasis van de Sportinnovatiecampus. De Sportinnovatiecampus is een gemeenschap-
pelijk project van Howest en Sport Vlaanderen dat zijn oorsprong kent in 2011. Het is een bruisende plek die 
sportfederaties, sportclubs en andere spelers in de sport- en gezondheidssector de kans en ruimte biedt om te ex-
perimenteren. Het is een echte proeftuin voor ondernemende vernieuwers in de sport. De Sportinnovatiecampus 
focust op recreatie en preventie en volgt nieuwe ontwikkelingen uit de sector en de academische wereld, zoals 
nieuwe bewegingsvormen, methodieken, coaching, technologie en producten, op de voet. 

Van toekomstdenken tot VR-sportscube 
Op het Sportinnovatiecongres werden de resultaten voorgesteld van 1 jaar VR-sportscube. Het idee om in te zet-
ten op virtual reality ontstond uit de samenwerking met Tomorrowlab en werd in 2018 in samenwerking met 
Howest en VR-producent R.A.V.E.N uitgewerkt en opgebouwd op de Sportinnovatiecampus in Brugge. Je kan er 
met een VR-bril zowel bestaande sporten beoefenen waaraan een virtuele dimensie werd toegevoegd (denk skiën 
of boksen), als VR-games spelen waaraan een beweegaspect gekoppeld is (zoals Beatsaber). Het aanbod wordt 
geregeld geüpdatet. Zo ontwikkelden studenten Digital Arts & Entertainment van Howest, onder begeleiding van 
de Vlaamse Roeiliga en Howest InnMotion, begin 2019 het gloednieuw VR-spel (EXR roeigame) die een indoor-roei-
ergometer-training combineert met een fantastische virtuele beleving op het water.

Uit de resultaten van 1 jaar VR-sportscube bleek dat 80% van de respondenten vindt dat VR-technologie bewegen 
echt leuker maakt. De meerwaarde zit hem vooral in de beleving die het toevoegt aan de fysieke actie. Met de 
VR-sportscube willen we het grote publiek laten kennismaken met de vele nieuwe ontwikkelingen in de VR-tech-
nologie, en hopen we ook mensen tot bewegen te kunnen aanzetten die we als Sport Vlaanderen voorheen moei-
lijker konden bereiken.

Verder bleek ook dat het, ondanks de toenemende populariteit van VR, voor 65% van de spelers hun eerste erva-
ring was met VR. We zijn er dan ook van overtuigd dat er voor Sport Vlaanderen een belangrijke rol is weggelegd 
om VR te introduceren als middel om mensen aan het bewegen te zetten. 

De respondenten gaven ook aan dat ze VR niet zien als een vervanger van het klassieke sporten, maar wel als een 
mooie aanvulling die het aanbod sterk diversifieert. Het aanbod interactieve beweeggames kan en zal zeker nog 
uitgebreid worden. Daarvoor lanceerden we in 2019 een projectroep VR-games, en zal de VR-sportscube eind 2020 
uitgebreid worden tot een innovatieve exergaming hal.

Aerodiscen en hyperballen in VR
De Vlaamse minister van Sport heeft 375.000 euro toegekend in het kader van de projectoproep virtual reali-
ty-games in het sport en beweegbeleid. Deze projectoproep was geïnspireerd op het Gamefonds, maar heeft een 
eigen sportspecifieke doelstelling. We ondersteunen projecten die als eindproduct een virtual reality-game met een 
duidelijke sport- of beweegcomponent hebben. Aan de hand hiervan willen we kunnen nagaan welke mogelijkhe-
den VR biedt om mensen effectief aan te zetten tot meer sporten en bewegen.

Na een jurybeoordeling werden uit de tien ingediende projecten de drie projecten geselecteerd met het beste spel-
concept, met het meeste potentieel om mensen te inspireren en aan te zetten tot sporten en bewegen, en met 
de grootste bruikbaarheid binnen de sportsector. Het gaat om Aerodisc VR van Lugus Studios en Diabolic Heaven 
Ultimate Frisbee Club Hasselt, de VR-roei-exergame van Salty Lemon Entertainment en de Vlaamse Roeliga, en 
Hyperball van Triangle Factory, The Park Entertainment en Sportwerk Vlaanderen.

De afgewerkte VR-games zullen in het najaar van 2021 in de praktijk kunnen worden getest bij de betrokken part-
ners en in de Sportinnovatiecampus van Sport Vlaanderen Brugge.

SportUp: de eerste accelerator voor start-ups in de sport- 
en beweegsector
Eind 2018 werd SportUp, de eerste accelerator voor start-ups in de sport- en beweegsector in Vlaande-
ren, gelanceerd door Imec.istart, in samenwerking met UGent en met ondersteuning van Sport Vlaan-
deren. Elk jaar selecteert SportUp minstens 10 sport start-ups die een idee willen uitwerken. SportUp 
geeft hen de nodige professionele omkadering en ondersteuning zodat ze kunnen doorgroeien tot een 
gezonde onderneming die klaar is voor de Vlaamse en internationale markt. Op het Sportinnovatiecon-
gres konden bezoekers de technologie van de geselecteerde start-ups komen ontdekken en in enkele 
gevallen zelfs uitproberen.

Social SportUp: sociale innovatie verdient een eigen boostprogramma
Als we het hebben over het belang van innovatie in de sport, hebben we het zeker niet alleen over 
technologische vooruitgang. Met innovaties in sport en beweging kunnen we ook maatschappelijke 
uitdagingen aangaan, zoals het versterken van sociale cohesie, inclusie, diversiteit en tewerkstelling. 
Ons geloof in het belang van sociale innovatie kreeg in 2019 concreet vorm via het Social SportUp- 
boostprogramma, een initiatief van de Sociale Innovatiefabriek met ondersteuning van Sport Vlaande-
ren. Starters in de sportsector die een idee willen uitwerken met maatschappelijke relevantie kunnen 
rekenen op de steun van Social SportUp. Zij bieden professionele omkadering en ondersteuning en 
helpen hen door te groeien tot een gezonde onderneming. In 2019 mochten we op deze manier ne-
gen organisaties ondersteunen: SportAround, Sportpret, Move2Create, Right2Score (R2S), Xtra Time & 
Weerwerk, BBJJA,  Urban Center Brussels, Sportclub Boezjeern en WCU-Dance. Aangezien daarop een 
positieve evaluatie volgde, zal in 2020  Social SportUp 2.0 worden gelanceerd.

LedsReact
Een mooi voorbeeld en meteen ook de aller-
eerste geselecteerde start-up voor het acce-
leratorprogramma SportUp Start is LedsRe-
act. LedsReact ontwikkelde een interactieve 
oefenkegel die kan worden gebruikt door 
trainers, sportleerkrachten of therapeuten. 
De kegel detecteert wanneer sporters komen 
aangelopen en geeft daarop een bepaalde 
richting aan via LED-licht. Op die manier 
kunnen honderden oefeningen leuker worden 
gemaakt. Door zijn deelname aan het Sport 
Up-programma ontvangt LedsReact een in-
vestering van 50.000 euro en een jaar onder-
steuning onder de vorm van workshops door 
experten en coaching op diverse vlakken, 
zoals productontwikkeling, marketing en het 
aantrekken van investeerders. Het doel is on-
der meer om het product nog te verbeteren 
door er ook een meetsysteem van te maken 
en gebruikers een gekoppelde software met 
oefenstof aan te kunnen bieden.



Innoveren loont
Ook sportfederaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding die inzetten op innovatieve projecten 
en originele en vernieuwende beleidsinitiatieven op poten zetten, kunnen daarvoor rekenen op financiële on-
dersteuning. Op die manier willen we het bestaande sportaanbod verruimen en verdiepen en daardoor meer 
mensen bereiken en aanzetten tot sporten. Ook in 2019 mochten we weer heel wat innovatieve projecten 
ondersteunen. In het totaal werd er 1 miljoen euro verdeeld over 29 projecten.

Enkele leuke voorbeelden:

Waterski Vlaanderen Pop-Up Cable

De Pop-Up Cable is een mobiele kabelbaan waar-
mee je, afhankelijk van waar ze geplaatst wordt, 
kan waterskiën, knee- en wakeboarden (aan zwem-
baden, kanalen, vijvers), skiën en snowboarden (op 
sneeuwondergrond, bijvoorbeeld op een kerstmarkt) 
of skaten (op een harde ondergrond). Ze kan zowel 
indoor als outdoor in slechts twee uren volledig op-
gesteld worden en zorgt er onder andere voor dat 
watersporters ook in de winter kunnen blijven trai-
nen en op verrassende locaties kan gesport worden.

Beachwaterpolo brengt de sport van het zwembad 
naar verschillende openwateromgevingen zoals bin-
nenwaters, vijvers, spaarbekkens en de zee, en bij 
voorkeur naar het midden van de stad. De regels 
zijn iets eenvoudiger dan bij klassieke waterpolo en 
laten toe dat iedereen de wedstrijd meteen kan vol-
gen, wat het aantrekkelijker maakt voor het brede 
publiek.

Vlaamse Zwemfederatie 
Beachwaterpolo

Vlaamse Judofederatie Valinitiatie 
‘vallen zonder zorgen voor de 
actieve 55+er’

In deze valinitiatie leren gekwalificeerde lesgevers 
55-plussers verkeerde reflexen af bij het struikelen 
of uitglijden en bieden ze een alternatief aan waar-
bij de kans op kwetsuren tot een minimum wordt 
beperkt. Met deze bijzonder nuttige vaardigheden 
kunnen mensen op elke leeftijd zonder zorgen blij-
ven sporten.

InnovatieSport Vlaanderen - jaarverslag 2019
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• Brugge - Zomerzwemmen in de Brugse Reitjes
Tijdens de zomermaanden werd de Coupure opengesteld voor zowel de recreatieve als de competitieve zwemmer. 
Onder toezicht van gediplomeerde redders kon iedereen genieten van een frisse duik in het hartje van de stad. Er 
werd rekening gehouden met alle doelgroepen. Zo was er een speciale ponton aangelegd voor de allerkleinsten 
en voor de G-sporters zodat ook buggy’s en rolstoelen tot aan het water raakten. Er was ook een omkleedzone 
voorzien en de zone bleef bewaakt tot 20u waardoor ook iedereen die overdag moest werken, kon meegenieten 
van een ‘after-workduik’.  

Sporters Beleven Meer-Award
In 2019 organiseerde Sport Vlaanderen voor de derde keer de #sportersbelevenmeer-award voor de gemeentelijke 
sportdiensten.  Zo’n award kan gewonnen worden door steden en gemeenten die erin slagen om een laag beleving 
toe te voegen aan hun lokale werking, en zo hun inwoners aanzetten om meer te sporten of te bewegen. 

De criteria werden voor deze editie herbekeken. De deelnemende gemeenten en steden konden deze keer projec-
ten indienen met betrekking tot G-sport, sociale media, gezinssport, maand van de sportclub, schoolsport, sporten 
in de natuur en sport op het werk. Van deze zeven moeten er minstens vijf tot een goed einde worden gebracht. 
Wanneer dat lukt, ontvangen ze hun award tijdens een provinciale huldiging en mogen zich één jaar lang een 
#sportersbelevenmeer-gemeente of stad noemen. 199 sportdiensten namen deel en 168 haalden de award. 

In elke provincie werd er per criterium nog een extra prijs toegekend, namelijk die voor de meest innovatieve, 
creatieve of originele belevingsactiviteit. Op deze manier willen we ook de gemeentelijke sportdiensten uitdagen 
om hun sportaanbod te verbeteren door innovatief uit de hoek te komen. 

Dit levert elk jaar een schat aan inspiratievoorbeelden op voor de sportdiensten en deze worden dan ook gedeeld 
via de website van Sport Vlaanderen. Twee voorbeelden uit de lijst van opmerkelijke initiatieven in het kader 
van de #sportersbelevenmeer-award 2019 zijn:

• Bilzen - Samen loopt het!
De stad Bilzen begreep de vele voordelen van een sportieve levensstijl voor zijn inwoners best goed, en wilde 
een voortrekkersrol spelen: het daagde daarom zijn personeelsleden uit om in 2019 samen voor 5000 uren bijeen 
te sporten en te bewegen. Voor elk geregistreerd sport- of beweeguur ging er 1 euro naar het goede doel. Die 
registratie verliep via een eigen tool of via het gemeenschappelijke ‘Samen loopt het’-team op Strava. Via een 
intern circuit werd de stand van het aantal gesporte uren weergegeven op de tv-schermen in de gemeentelijke 
locaties verspreid over de stad. Genoeg motivatie dus om het einddoel vlot te bereiken. Het initiatief was zo’n 
succes dat in december 2019 ook de inwoners en verenigingen van Bilzen massaal mee aan het lopen, fietsen, 
zwemmen en wandelen gingen. Bovenop de eerste 5000 euro werd er zo nog eens 10.000 euro bijeengesport 
voor het goede doel.
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• Atleetvolgsysteem: 
We streven ernaar om onze topsporters topinfrastruc-
tuur aan te bieden, maar willen ook zorgen voor een 
steeds professionelere omkadering. Het verzamelen en 
interpreteren van data in topsport is essentieel om 
doelgericht te kunnen werken. Daarom ontwikkelden 
we op vraag van de topsportfederaties samen met 
Cronos Groep een gloednieuw atleetvolgsysteem op 
maat van onze topsporters: ‘Panega’. Met dit atleet-
volgsysteem kan het volledige interdisciplinaire team 
rond een topsporter op elk moment alle data over de  
topsporter raadplegen. Het gaat om videodata, medi-
sche data, testresultaten, prestaties en trainingsgege-
vens. Topsportfederaties en topsporters zijn hiervoor 

vragende partij, want het zorgt ervoor dat  de top-
sporter veel efficiënter begeleid kan worden in zijn 
persoonlijke ontwikkeling. Zo kunnen ze binnen het 
team snel en correct data capteren, rapporteren, ana-
lyseren, communiceren, beslissingen nemen en bijstu-
ren. Een belangrijk aspect van het atleetvolgsysteem 
is dat het op maat van de sport kan aangepast wor-
den waardoor ook kleinere sporten kunnen inspelen 
op specifieke noden en niet langer zijn aangewezen 
op generieke systemen. Een eerste versie van Panega 
werd midden 2019 in gebruik genomen. De medische 
module zal op de Olympische Spelen van Tokio wor-
den ingezet om de Vlaamse atleten van team Belgium 
ter plaatse beter te begeleiden.

De eerste publieke interactieve 
sportspeelmuur: de sportzaal van 
de toekomst
Ook in onze centra willen we waar mogelijk innoveren. In no-
vember 2019 openden we zo de eerste publieke interactieve 
Lü sportspeelmuur in Sport Vlaanderen Brasschaat. Lü is een 
ruimtelijk bewegingsspel dat met een reusachtige muurprojec-
tie en 3D-camera’s een sportzaal omtovert tot een interactieve 
speelzone. Het maakt sporten én leren aantrekkelijker voor kin-
deren door er een gaming-aspect aan toe te voegen. Ook voor 
volwassen sporters en G-sporters biedt de technologie heel wat 
leuke mogelijkheden. Wanneer we de VR-sportscube eind 2020 
uitbreiden tot een exergaming-hal zullen we deze technologie 
ook in Brugge aan het grote publiek aanbieden.

Topsport: een uitdagend jaar op weg naar de Spelen
Voor de Vlaamse topsporters was 2019 een belangrijk jaar. In het jaar voor de Olympische Spelen, die ondertussen 
weliswaar met een jaar uitgesteld werden, moeten de atleten in topvorm zijn om zich te  plaatsen voor de Spe-
len, en tegelijkertijd om zich voor te bereiden op de uitdagende omstandigheden op het vlak van temperatuur 
en luchtvochtigheid in Tokio. In zo’n voorbereidingsjaar komt het aan op details, op cijfers na de komma, en is 
het noodzakelijk om elke dag na te denken hoe we onze topsporters nog beter kunnen ondersteunen door te 
innoveren.

• Cold2Gold 
 De Vlaamse overheid lanceerde in 2018 een op-
roep binnen de overheidsdiensten om innova-
tieve projecten in te dienen in het kader van het 
Programma Innovatieve Opdrachten (PIO). Via 
Sport Vlaanderen werd het project Cold2Gold 
ingediend en geselecteerd, een project voor koe-
lende kledij voor onze topsporters. Bij intense  
inspanningen in extreme omstandigheden, zo-
als topsport bij overdreven vochtigheid of hit-
te, is afkoeling van het lichaam noodzakelijk om 
hyperthermie te vermijden en om optimaal te 
kunnen presteren. De oplossingen die daarvoor 
bestonden en nog steeds geoptimaliseerd wor-
den (ijsbaden, koelvesten, enz.), zijn niet altijd 
even toepasbaar in de praktijk om onze top-
sporters te wapenen tegen de hitte en vochtig-
heid in Tokio. In het laatste voorbereidingsjaar 

op de Olympische Spelen liet Sport Vlaanderen 
betere en meer praktische technologieën ont-
wikkelen om de Vlaamse atleten voor, tijdens en 
na de training of wedstrijd te kunnen afkoelen. 
Cold2Gold is onderdeel van een groter hitteplan, 
waarin we sportfederaties en hun topsporters 
op zoveel mogelijk manieren ondersteunen bij 
hun voorbereiding op de omstandigheden in 
Tokio. Eind november 2019 organiseerde Sport 
Vlaanderen samen met Centexbel het tweede in-
ternationale sportmaterialen-innovatie-congres 
in de Topsporthal in Gent, het moment waarop 
nieuwe innovatieve materialen voor het eerst 
aan het grote publiek werden getoond en top-
sporters, omkadering, onderzoekers, ingenieurs 
en ontwerpers samenkomen om inspiratie uit te 
wisselen op vlak van technologie, hitte, hygiëne 
en recuperatie.

Judoka Matthias Casse behaalde in 2019 een gouden medaille op de European Games in Minsk

https://www.sport.vlaanderen/topsporters/ondersteuning/sportwetenschappelijke-ondersteuning/
https://www.sport.vlaanderen/topsporters/ondersteuning/sportwetenschappelijke-ondersteuning/
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Twaalf speerpunten
Eind 2019 werd de beleidsnota van de nieuwe Vlaams minister van Sport, Ben Weyts, 
voorgesteld. Hierin staan de twaalf speerpunten van het nieuwe beleid voor de regeer-
periode 2019-2024, waar we samen met onze partners zullen aan werken. 

 1. Een sport- en beweegmentaliteit installeren in ons land, zodat iedereen in  
 Vlaanderen in elke levensfase en in zowat elke omgeving aan sport kan doen. 
 2. Inzetten op levenslang sporten door het promoten en ondersteunen van  
 sport op school, sport op het werk, en waar het kan drempels om aan sport  
 te doen te verlagen.
 3. Het sociale bindmiddel ‘sport’ volop inzetten om mensen te verbinden 
 binnen de Vlaamse Gemeenschap.
 4. De samenwerking met de sportfederaties, de lokale besturen, de sportclubs  
 en andere relevante partners nog sterker en slimmer maken.
 5. Werken aan meer professionalisering, meer gekwalificeerde trainers, meer  
 gezonde clubs die goed bestuurd worden, en meer innovatie om sportief 
 Vlaanderen naar een nog hoger niveau tillen.
 6. De inhaalbeweging op het vlak van infrastructuur voortzetten door te inves- 
 teren, niet alleen in bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastruc- 
 tuur, maar ook in het toegankelijker maken van bestaande infrastructuur  
 voor een breed  publiek.
 7. Slimme ondersteuning voorzien voor de lokale en private sportinfrastructuur.
 8. Onze leefomgeving sportvriendelijker maken. De openbare ruimte moet      
 immers zoveel mogelijk uitnodigen om te sporten.
 9. Inzetten op integriteit. Sporten moet voor iedereen leuk, integer en veilig  
 voelen en zijn.
 10. Onze topsporters de beste springplanken geven om te presteren zodat ze  
 iedereen in Vlaanderen inspireren om zelf te bewegen en te sporten.
 11. Een rol spelen in de sportwereld op Europees en internationaal niveau.
 12. De strijd voeren tegen doping op vele fronten, zodat de lat voor iedereen  
 gelijk ligt.

Minister Weyts wil van Vlaanderen een sterke sportnatie maken. Hij wil dat alle Vla-
mingen kunnen sporten in elke fase van hun leven, ook zij die drempels ervaren. Hij 
wil daarom investeren in de kwaliteit en de professionalisering van de sportsector, met 
meer sportgekwalificeerde trainers, met een inhaalbeweging op het vlak van infra-
structuur, en met een sportvriendelijkere omgeving.

Naast sporten wordt (sportief) bewegen nu ook duidelijk als beleidsfocus opgenomen 
in de beleidsnota.

Sonja Tankrey, de moeder van Emma Meesseman, Bert Wentink en Vlaams minister van Sport Ben Weyts tijdens de uitreiking van de Vlaamse Sportprijzen 2019

Emma Meesseman in actie met de Belgian Cats

2019 was op beleidsmatig vlak een sleuteljaar, met een nieuwe 
minister van Sport, Ben Weyts, een nieuwe beleidsnota, en dus 
nieuwe speerpunten. 

Daarnaast 2019 had het jaar moeten zijn aan de vooravond van 
de Olympische Spelen in Tokio. Ondertussen weten we dat deze 
werden uitgesteld, maar dat neemt niet weg dat zowel wij als 
onze topsporters een belangrijk voorbereidingsjaar kenden met 
een focus op innoveren, presteren en kwalificeren. 
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Meer middelen voor 
topsport en infrastructuur
Om een echte sport- en beweegmentaliteit te instal-
leren in Vlaanderen moet er ook geïnvesteerd worden. 
In de nieuwe beleidsperiode zijn er dan ook enkele do-
meinen die meer middelen krijgen, namelijk topsport 
en infrastructuur. 

Zo wordt er 10 miljoen euro extra geïnvesteerd in top-
sport. De olympische en paralympische topsportindex 
staan voor Vlaanderen op een historisch hoogtepunt, 
en om deze stijgende lijn aan te kunnen houden, zijn 
er investeringen nodig. Het nieuwe beleid gelooft vol-
op in het credo’ zien presteren, doet sporten” en wil 
dan ook hoge toppen blijven scheren met onze Vlaam-
se topsporters.

Concreet vertaalt deze investering van 10 miljoen in 
topsport zich in een structurele injectie van 2 mil-
joen voor vijf jaar. We investeren in de eerste plaats 
in onze prestatieprogramma’s (op korte termijn), maar 
we kunnen ook onze ontwikkelingsprogramma’s (op 
lange termijn) verder uitbouwen. Met deze investerin-
gen kunnen we beter inspelen op de gedetecteerde 
noden in de omkadering en begeleiding van onze top-
sporters, beter samenwerken met de sportfederaties, 
meer en betere experts (zoals psychologen, ergothe-
rapeuten, voedingsdeskundigen, fysiologen) uit bin-
nen- en buitenland inschakelen, en zo ons topsport-
beleid structureel naar een hoger niveau tillen. Voor 
topsportinfrastructuur zal er in 2021, net zoals in 2017 
toen er 8,9 miljoen werd geïnvesteerd in acht infra-
structuurprojecten voor topsport, weer een projecto-
proep georganiseerd worden, deze keer voor een bud-
get van 10 miljoen euro.

Er is ook 10 miljoen euro extra voorzien voor de veer-
tien centra van Sport Vlaanderen. We zullen in onze 
centra blijven investeren omdat ze een effectieve 
bovenlokale behoefte of topsportbehoefte invullen 
waar volgens de realiteit de markt deze rol niet of 
onvoldoende kan of wil opnemen en we onze verant-
woordelijkheid willen nemen. In de topsportcentra 
van Sport Vlaanderen werd in 2018 4,5 miljoen euro 
geïnvesteerd in het kader van het topsportinfrastruc

tuurbeleid. Met de nieuwe investeringen kunnen we, 

zoals beslist werd in de vorige beleidsperiode, de vol-
gende stappen zetten in de uitbouw van onze cen-
tra tot ‘Centers of Excellence’. Dit betekent dat ze 
een voorloper en voorbeeld zijn op tal van aspecten 
zoals kwaliteit, innovatie, toegankelijkheid, ecologie, 
klantgerichtheid, beleidsrelevantie en gezondheid. 
Daarvoor maakten we per centrum een masterplan, 
een investeringsplan en een plan van aanpak. Onze 
ambitie is dus vastgelegd voor elk centrum, en met 
elke investering zetten we weer een stap vooruit.

Verder is er 55 miljoen euro extra berekend voor in-
vesteringen die verdeeld worden volgens het decreet 
bovenlokale sportinfrastructuur. Van 2017, toen het 
decreet in werking trad, tot en met 2019 ondersteun-
de het Vlaams Sportbeleid 109 bovenlokale projecten, 
die in totaal de bouw of de renovatie van meer dan 

350 sportinfrastructuren van verschillende types bevat. 
De toegekende subsidies bedroegen in totaal 52,7 miljoen 
euro. Daartegenover staat een sportgerelateerde inves-
teringswaarde van meer dan 260 miljoen euro (via cofi-
nanciering). Hiermee wordt duidelijk dat door dit decreet 
een sterke hefboomwerking ontstaat. Het decreet brengt 
in tegenstelling tot ad hoc-projectoproepen ook stabi-
liteit binnen de sportsector. Net als in de vorige legisla-
tuur wordt er ook verder geïnvesteerd in het openstellen 
van schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren. Het 
voordeel van deze infrastructuur is dat ze al bestaat, dat 
ze onmiddellijk inzetbaar is en vaak al van goede kwa-
liteit is. Door ze optimaal open te stellen, kunnen tekor-
ten in het sportaanbod efficiënter opgevangen worden 
wanneer nieuwe infrastructuur bouwen niet op korte 
termijn mogelijk is. Daarom wordt er volgend op de 11 
miljoen euro uit de vorige beleidsperiode opnieuw 8 mil-
joen in geïnvesteerd. Daarnaast zal er ook geïnvesteerd 
worden in het beweegvriendelijker maken van de speel-
plaatsen. Dit gebeurt allebei in cofinanciering met het 
departement Onderwijs en Vorming.

Bij het begin van de nieuwe regeerperiode (2019-2024) 
kondigde de Vlaamse Regering een algemene besparing 
van 6% op de subsidies aan, die ook op het beleidsveld 
Sport van toepassing is. Na consultatie met de sector 
werd beslist deze besparing niet lineair door te voeren 
maar werden een aantal beleidskeuzes gemaakt om dit 
te realiseren
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Aan de vooravond van de Olympische 
Spelen
In 2019 waren wereldwijd atleten volop bezig met 
hun traject naar de Olympische Spelen. Ook onze 
Vlaamse topsporters waren op de goede weg, met 
enerzijds enkele uitstekende sportieve resultaten, 
en met anderzijds heel wat vooruitgang op het vlak 
van een professionele voorbereiding op de omstan-
digheden in Tokio. 

De omstandigheden om tijdens  de zomer in Tokio 
aan topsport te doen,  zijn extreem. Dit komt door de 
eerder atypische combinatie van erg hoge temperatu-
ren met een erg hoge luchtvochtigheid. Om onze top-
sporters en de sportfederaties bewust te maken van 
deze uitdagingen en hen te helpen om zich optimaal 
voor te bereiden, zijn we samenwerkingen aangegaan 
met gespecialiseerde bedrijven en met de academi-
sche wereld. Uit deze samenwerkingen is het hitte-
plan ontstaan. Dit hitteplan bestaat uit allerlei maat-
regelen die sportfederaties kunnen  treffen in hun 
voorbereiding op de Spelen. Het bevat aanbevelingen 
op het vlak van aangepaste trainingsschema’s en reis-
schema’s, gebruik van koelende kledij (Cold2Gold), op-
stellen van zweetprofielen, omgaan met vochtverlies, 
enzovoort.

Op het vlak van prestaties behaalden onze Vlaamse 
topsporters in 2019 zes keer goud, drie keer zilver, 
negen keer brons en eenenveertig keer top-8 (plaats 
4 tot en met 8) op EK’s en WK’s van olympische dis-
ciplines. 

Topturnster en wereldkampioene 
Nina Derwael.

Wielerploeg Sport Vlaanderen-Baloise op weg.

Hockeyer Arthur De Sloover 
in actie met de Red Lions.

Vlaamse Sportprijzen 
Emma Meesseman wint het Vlaams 
Sportjuweel, Bert Wentink de Vlaamse 
Prijs voor Sportverdienste
Een belangrijk kwalificatiejaar was het ook voor de 
Belgian Cats, ons nationale vrouwenbasketbalteam. Zij 
wisten zich door een knappe vijfde plaats op het EK en 
het daaruit volgende kwalificatietoernooi in Oostende 
te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Door 
haar prestaties met de Belgian Cats, en door haar straf-
fe titels en individuele prijzen bij haar clubs Jekateri-
nenburg en de Washtington Mystics, werd het Vlaamse 
Sportjuweel in 2019 gewonnen door Emma Meesseman.

De Nederlander Bert Wentink kreeg in 2019 dan weer 
de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste. Hij werd in 2005 
binnengehaald als technisch directeur bij de Belgische 
hockeybond. Met zijn visie en inzet bracht hij de hui-
dige generatie Red Lions naar de wereldtop, wat hen 
ondertussen al verschillende titels opleverde.  Hoogte-
punten waren de winst van het WK in 2018 (in India) 
en van het EK in 2019 (in Antwerpen), en een zilveren 
medaille op de Olympische Spelen van 2016 in Rio De 
Janeiro. Ook op de Olympische Spelen in Tokio behoren 
onze hockeyers tot de topfavorieten.

Op de paralympische disciplines werd het drie keer 
goud, zes keer zilver en drie keer brons. Deze presta-
ties zorgden voor de hoogste Vlaamse notering ooit 
op zowel de olympische (767) als de paralympische 
topsportindex (242) (punten voor de olympische top-
sportindex worden behaald door medailles en top 
8-plaatsen op Olympische Spelen, Europese en Wereld-
kampioenschappen in olympische disciplines, voor de 
paralympische topsportindex door medailles op Para-
lympische Spelen, Europese en Wereldkampioenschap-
pen in Paralympische disciplines). 

Emma Meesseman in actie met de Belgian Cats.

https://www.sport.vlaanderen/nieuws/vlaamse-sportprijzen-2019
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Corona
We weten ondertussen dat 2020 geen normaal jaar zal worden. Op het moment dat we dit 
jaarverslag schrijven, zitten we nog volop in de coronacrisis, en is veel van het voorberei-
dend werk achterhaald en van het gepland werk uitgesteld. Wacht dus niet op het volgend 
jaarverslag als je graag op de hoogte blijft van Sport Vlaanderen en het Vlaamse sportbe-
leid, maar volg onze website, onze socialemediakanalen (Facebook, Twitter, Instagram, Lin-
kedIn, YouTube), en schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief. Via deze kanalen stellen 
we je graag op de hoogte van de belangrijkste initiatieven en de laatste ontwikkelingen.

Anne-Sophie Weyns in actie met de 
Red Panthers.

https://www.sport.vlaanderen
https://www.facebook.com/SportVlaanderen/
https://twitter.com/SportVlaanderen
https://www.instagram.com/sportvlaanderen/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGi8t2xPMdjkQAAAXMALMHA7q5ZdyNL4eAaAjoikX22NaWsHx96k7JLunpNFpXZO61gNKMHBqPYAhTK-giB79ocv8vFaCokUw_pchIcNl1EviQtxIAwKttvRZzpM-VsBsS20kM=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsportvlaanderen%2F
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGi8t2xPMdjkQAAAXMALMHA7q5ZdyNL4eAaAjoikX22NaWsHx96k7JLunpNFpXZO61gNKMHBqPYAhTK-giB79ocv8vFaCokUw_pchIcNl1EviQtxIAwKttvRZzpM-VsBsS20kM=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsportvlaanderen%2F
https://www.youtube.com/channel/UCINVX93zp4iGT1Z23178gVQ
https://www.sport.vlaanderen/nieuwsbrieven/
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604 589
634 626

2016 2017 2018 2019

572,3 554,2
590,5 582,4

2016 2017 2018 2019

Totaal personeelsbestand in aantal   Totaal personeelsbestand in VTE  

449 433 417 410

155 156

217 216

2016 2017 2018 2019

Statutair Contractueel

325 315 329 319
279 274

305 307

2016 2017 2018 2019

Man Vrouw

Totaal personeelsbestand volgens statuut   Totaal personeelsbestand volgens geslacht 

54 54 54 54

18 26 27 28

2016 2017 2018 2019

Man Vrouw

65
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2016 2017 2018 2019

Aantal topsporters    Aantal jobstudenten  

Aantallen per 31 december, exclusief topsporters
Aantal VTE op jaarbasis, exclusief topsporters

Evolutie personeelsbestand 2016-2019
Personeelsaantal per geslacht

319307

Man Vrouw

Personeelsaantal per statuut Personeelsaantal per niveau
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Leeftijdsverdeling (in leeftijd en per niveau) 
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Uitstroom 2016-2019 

2016 2017 2018 2019
Aantal pensioneringen 15 18 25 9
Vrijwilige uitstroom 13 12 16 11

Overlijden • 1 1 1

Ontslag van ambtswege • 1 1 1

• Niet van toepassing

Aandeel deeltijdse tewerkstelling 2019 
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Algemene begrotingscijfers
Evolutie budget Sport Vlaanderen periode 2010 - 2019
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(*) op 1.1.2016 fuseerden het departement CJSM - afdeling sport en het Bloso tot Sport Vlaanderen
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Managementfuncties
Top-, midden- en leidinggevend lager kader

Kaderfuncties per geslacht 2019
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Leidinggevenden van de centra en de provinciale promotiediensten 
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INVESTERINGEN INFRASTRUCTUUR
Decreet bovenlokale sportinfrastructuur

Bovenlokale sportinfrastructuur Gemeente (*) Toegekende subsidie
Nieuwbouw sportcentrum Hernieuwenburg Wielsbeke 1.125.000 €                       
Intergemeentelijk zwembad Aartselaar - Hemiksem - Niel Aartselaar 1.062.500 €                      
Uitbreiding sportpark Bergenmeers met een tennishal Destelbergen 418.161 €                          
Sportpark Heikant - Atletiekpiste en powerhill Arendonk 200.869 €                        
Boulderhal & Tafeltennisacademie Turnhout 237.971 €                         
Masterplan Axion 2.0 Geel 975.000 €                        
Tennishal de Mixx Herselt 489.057 €                         
Hasselt Stix 2020 Diepenbeek 366.300 €                        
Klimzaal Bleau Brugge Brugge 925.000 €                        
Sportpark De Pluimen Diksmuide 270.684 €                         
Verdere uitbouw van het Sportlandschap Mortsel 324.859 €                         
Sportkring 2020 Geraardsbergen 568.136 €                         
Sporthal met turnhal, dojo en multifunctionele zaal Niel 413.546 €                         
Gymhal Lievegem Waarschoot 293.770 €                         
Sportcomplex Nieuwpoort 900.000 €                       
(Topsport) gymhal Hasselt 796.057 €                         
Glosso Circuit Arendonk vzw Arendonk 234.455 €                         
Nieuwbouw sporthal Blankenberge 398.635 €                         
TOTAAL 10.000.000 €                   

Deze tabel geeft een overzicht van de in 2019 toegekende subsidiebedragen in het kader van het decreet bovenlokale 
sportinfrastructuur

(*) Dit is de gemeente waar de infrastructuur gelegen is

Adviesverlening Sport en Ruimtelijke Ordening 2019

Soorten advies Aantal

Geadvisieerde dossiers Milieueffectenrapporten 10

Geadvisieerde dossiers Planmerscreenings 0

Geadvisieerde dossiers Ruimtelijke uitvoeringsplannen 91

Subsidies voor beschikbaarheidsvergoedingen infrastructuur  
Vlaams Sportinfrastructuurplan - PPS  

2011 - 2018 2019 TOTAAL  Lopende projecten 
Kunstgrasvelden 6.972.649 € 1.290.050 € 8.262.699 € 63
Multifunctionele sportcentra 7.415.249 € 1.988.014 € 9.403.263 € 6
Sporthallen 7.158.836 € 740.353 € 7.899.189 € 9
Eenvoudige zwembaden 6.196.206 € 259.842 € 6.456.048 € 1
TOTAAL 27.742.940 € 4.278.259 € 32.021.199 € 79

(*) In 2007 lanceerde de Vlaamse overheid het Vlaams Sportinfrastructuurplan (VSIP) waarbij via DBFM(O)-overeenkomsten via pu-
bliek-private samenwerking (pps) een inhaalbeweging voor sporthallen, zwembaden, kunstgrasvelden en multifunctionele
sportcomplexen werd nagestreefd.
Via het VSIP (PPS-constructie) subsidieert de Vlaamse overheid 30% van de beschikbaarheidsvergoeding van momenteel 79 sportin-
frastructuurprojecten. De overeenkomsten lopen 10 jaar (kunstgrasvelden) of 30 jaar (sporthallen, zwembaden en multifunctionele 
sportcomplexen).

Toegekende subsidies projecten publieke ruimte

Projectnaam Begunstigde Toegekende subsidie
BAS x Routeyou bvba 96.070 €
Beweegcontainer Stad Brugge 28.599 €
Urban Fit Stad Mechelen 100.000 €
ConTainer Rising You 97.250 €
pointbreak Activatieprogramma FSE nv - Pointbreak 100.000 €
App Strapgemeente Gemeente Nazareth 62.900 €
Moving Apart Together UC Leuven vzw 88.720 €
Stationsplein Eksaarde Stad Lokeren 100.000 €
Beweeglint door Leuven Stad Leuven 61.100 €
Wave Wave Agency 100.000 €
Obstacle run vzw Sportpromotie Hasselt 29.523 €
Sportpraktijk VOF Sportpraktijk 65.250 €
TOTAAL 929.411 €

In 2019 lanceerde de Vlaamse minister voor sport een projectoproep “Bewegen en Sporten in de Publieke Ruimte 2019”. Deze tabel bevat 
de in 2019 toegekende subsidiebedragen. Om zoveel mogelijk mensen tot sporten aan te zetten, streven we er samen met de minister 
van Sport naar om onze publieke ruimte zo sport- en beweegvriendelijk mogelijk in te richten. Daarom deze oproep gericht naar onder-
nemers, onderzoekers, lokale besturen, ... om concepten en ideeën in te dienen die daaraan bijdragen. 
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COMMUNICATIE 
Cijfers sociale media 

Facebook
Aantal nieuwe Facebookfans 3865
Aantal Facebookfans op 31 december 2019 21.504

Twitter
Aantal nieuwe volgers 273
Aantal volgers op twitter op 31 december 2019 3109

LinkedIn
Aantal nieuwe volgers 66
Aantal volgers op LinkedIn op 31 december 2019 3145

Instagram
Aantal nieuwe Instagramvolgers 2713
Aantal Instagramvolgers op 31 december 2019 7958

Externe nieuwsbrieven Sport Vlaanderen

Maand Aantal ontvangers

januari 2189

februari 2187

maart 2202

april 2209

mei 2204

juni 2193

juli 2186

augustus 2193

september 2192

oktober 2209

november 2221

december 2218



Sport Vlaanderen - jaarverslag 2019
70 71 Cijfers

KENNIS

Documenten in digibib (*)  

2016 2017 2018 2019

Totaal

           (*) Via de digitale bibliotheek van Sport Vlaanderen stellen we diverse sportgerelateerd kennisdocumenten beschikking gesteld aan 
de sector. Sinds 2019 nemen we de parlementaire documenten hierin niet meer op. De website van het Vlaams Parlement houdt alle 
documenten nu nauwgezet bij            
  

Kennisdagen  

Aantal kennisdagen 4

Aspire Project - inclusie van vluchtelingen via sport (29 januari)
Sport en Gender (17 juni)
Studiedag Onderzoeksplatform Sport (28 mei)
Gezond en Ethisch Sporten-dag: Sporten en het brein (21 november)

Thema's kennisdagen 2019

 Publicaties op het Kennisplatform  

    

Aantal thema's 8
Aantal dashboards 13
Aantal publicaties 2

 Publicaties op het Kennisplatform (*)  

Thema's

Gemeentelijke sportindicatoren
Natuursport
Schoolsport
Sportclubs
Sportinfrastrucutuur
Sportparticipatie
Topsport
Trainers

(*) Via het kennisplatform delen we dashboards en actuele thematische publicaties met onze stakeholders.  
De dashboards zetten thematisch beschikbare data om in bevattelijke grafieken die de kennis en het inzicht van onze stakeholders 
over de sportsector moeten versterken.           
   

https://kics.sport.vlaanderen/Pages/Home.aspx
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/	
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PARTICIPATIE 

Fysieke fitheid 2016-2019

2016 2017 2018 2019
SPORTELTEAM Aantal aanvragen 44 45 43 33

Aantal deelnemers 1507 1345 1337 1100

Maand van de sportclub - september

2019
Deelnemende gemeenten 186

Deelnemende sportclubs 1978

Deelnemende scholen 1047

Aantal deelnemers 100.000

Uitleendiensten sportmateriaal

Brugge Gent Hasselt Herentals Hofstade   Totaal 

Aantal ontleningen     322     471     454 360 672 2279

Sportclubs 47           89           60           99           191          486

Scholen 81           130          111           82           127    531         
Sportdienst/sportraad 47           51           101          59           106          364

Jeugdbeweging 29           26           36           24           52           167

Socio culturele vereniging 25           32           -    -           -  
        

 57

Gemeenten 16           26           13           7             62           124

Bedrijven 23           24           20           14           50           131

Vlaamse Gemeenschap/federaal 12           32           30           22           30           126

Organisaties -          
 

-           -  -          -          0

Federaties 13           25           10           8            8            64

Andere/schoolsportgangmaker 29           36           73           45           46           229

Profiel van de aanvrager

Sporten op het werk 

Antw. Limb. Oost-Vl.
Vl.-Br. & 
Brussel

West-Vl.  Totaal 

Aantal afgenomen beweegscans 24         11          15          10          14          74
Aantal bereikte werknemers 1996      684       2661          2358     1.478      

Profiel aanvragers beweegscan
non-profit 9           8           9           3           11          40

profit 15          3           6           7           3           34

9177

Lesgeverskredieten voor derden (*)

Totaal 
Aantal uren initiatie 12.297

Aantal deelnemers 99.773

(*) Sport Vlaanderen stelt lesgeverskredieten ter beschikking van derden voor de organisatie van sportinitiaties
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Natuursporten totaaloverzicht

Antw. Limb. Oost-Vl. Vl.-Br. & 
Brussel

West-Vl.  Totaal 

Fit-o-meter
Nieuwe fit-o-meters in 2019 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal fit-o-meters 26 24 26 15 10 101
Mountainbikeroutes
Nieuwe mountainbikeroutes in 2019 2 0 0 0 1 3
Totaal aantal moutainbikeroutes 21 28 41 40 38 168
Mountainbikenetwerken
Nieuwe mountainbikenetwerken in 2019 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal mountainbikenetwerken 3 5 6 4 1 19
Start-to-mountainbike
Georganiseerde lessenreeksen in 2019 6 10 4 3 6 29
Aantal deelnemers in 2019 77 123 44 44 118 406
Loopomlopen
Nieuwe loopomlopen in 2019 5 2 1 1 2 11
Totaal aantal loopomlopen 36 21 31 22 17 127

Totaal aantal 100%-natuurlopen 4 4 4 6 6 24
Totaal aantal gewone loopomlopen 32 17 27 16 11 103

Ruiter- en Menroutes
Nieuwe ruiter-en menroutes in 2019 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal ruiter-en menroutes 0 0 8 0 0 8

Natuursporten - nieuwe initiatieven 2019

Fit-o-meter Loopomlopen Mountainbike
Kaulille: opgeruimd wegens te Loopomlopen Routes
veel vandalisme Herenthout Avelgem - Kriereroute

Lede - Oordegem Herentals - Bike Trail 
Lubbeek Zoersel
Oudenburg
Putte
Retie
Wuustwezel
100% natuurlopen
Jabbeke - Zedelgem
Kievitsheide - Eksterheide 
Oudsbergen-Maaseik - Duinengordel 
Schoonbeek - Bilzen

Aantal organisaties Multimove per type organisator

2018-2019

Antw. Limb. Oost-Vl.
Vl. Br. & 
Brussel

West-Vl. TOTAAL
# organisaties 

binnen concept
 Brede School *

Sportclub 74 34 62 43 50 263 21

Sportdienst 21 18 23 10 14 86 31

School 3 4 3 2 3 15 4

Kinderopvang, andere 4 2 1 4 3 14 2

TOTAAL 102 58 89 59 70 378 58

* Een erkende Multimove sportclub, gemeente, school of kinderopvang die Multimove aanbiedt meteen na de schooluren in de school-
accommodatie, in de kinderopvang of in een accommodatie vlakbij de school waar kinderen rechtstreeks na school naartoe gaan.    
     

Opleidingen Multimove

Aantal organisaties module 1 (3u) 11
Aantal organisaties module 2 (13u) 10
Aantal geattesteerden 408

Opleidingen multimovebegeleider
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Evenementen Sport Vlaanderen

2015 2016 2017 2018 2019
Zomer Sportpromotietoer Aantal deelnemers 4864 4732 5387 6175 3916
Sportmix Aantal deelnemers 963 694 788 937 0
Stadskriebels Aantal deelnemers 2250 2282 1849 2330 1950

Evolutie organisaties Vlaamse Veldloopweek voor scholen 2015-2016 tot 2019-2020 
   

Schoolsportevenementen 2019

Antw. Limb. O. Vl. Vl. Br. W. Vl. Totaal
Sportsterrendagen (*) Aantal scholen 65 69 73 76 0 283

Aantal deelnemers 5645 4555 5981 6520 0 22.701

Survival Trophy's Aantal deelnemers 600 528 532 572 580
Aantal ploegen 150 132 133 143 145 703

(*) De sportsterrendag in West-Vlaanderen gingen door in oktober 2018
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Aantal gemeenten Aantal scholen

Brede school met Sportaanbod (schooljaar 2018-2019)

Antw. Limb. Oost-Vl. Vl. Br. West-Vl. Totaal

MULTIMOVE 2018-2019
Aantal organisaties in gemeenten 3 3 6 5 4 21
Aantal organisaties in scholen 3 4 6 5 13 31
Aantal deelnemers 129 92 137 119 405 882
SPORTSNACK 2018-2019
Aantal organisaties in gemeenten 23 17 28 48 20 136
Aantal organisaties in scholen 60 40 111 94 81 386
Aantal deelnemers 2812 1998 4500 5896 3834
SNS 2018-2019
Aantal regio's 12 4 7 14 12 49
Aantal gemeenten 68 28 38 56 56 246
Aantal pasjes 4075 1096 3349 2709 2956
FOLLO's 2018-2019
Aantal Follo's* 8 4 9 8 7 36

19.040

14.185

Evolutie deelnemers Vlaamse Veldloopweek voor scholen 2015-2016 tot 2019-2020
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* Er zijn 35 follo’s, maar 1 Follo werkt voltijds en in twee provincies, waardoor deze dubbel geteld wordt. 
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Ondersteunde evenementen 2019

Naam Event Naam Organisatie Sporttak Subsdie

EK, WK of kwalificatietornooien in Olympische sporten
EK para-hockey Golazo Sports G-hockey 30.000 €
EK hockey Golazo Sports Hockey 250.000 €
EK piste junioren & U23 cycling Vlaams wielercentrum Wielrennen 30.000 €
UCI MTB WK Eliminator City Mountainbike Wielrennen 5.000 €

Internationale topsportevenementen
IFAM Outdoor Oordegem Maspoe Atletiek 10.000 €
Guldensporenmeeting Koninklijk Kortrijk Sport atletiek Atletiek 10.000 €
Putbos Memorial Léon Buyle Flanders Cup Meeting Vlierzele Sportief & Putbos LOC Atletiek 5.750 €
Nacht van de Atletiek Golazo Sports Atletiek 52.000 €
Memorial Van Damme Memorial van damme Atletiek 35.000 €
CrossCup 2019-2020 Golazo Sports Atletiek 40.000 €
ConXion Omloop Van Vlaanderen Koniklijke automobielclub midden vlaanderen Autosport 10.000 €
Yonex Belgian International Badminton Vlaanderen Badminton 9.000 €
International Tournament Cats Basketbal vlaanderen Basketbal 7.500 €
FIVB Beach Volleyball World Tour - 1* Knokke-Heist Volley vlaanderen Beachvolleybal 15.000 €
Internationaal Boksgala (Kortrijk) BOXING DOLPHIN Boksen 8.000 €
EK-kamp Ngabu Team Ngabu Boksen 6.000 €
Internationaal Boksgala Oostende Boxing team houtland Boksen 8.000 €
FIG WORLD CUP ACRO GymnastiekFederatie Vlaanderen Gymnastiek 5.500 €
Flanders International Acro Cup (FIAC) Ambitious Pro Gymnastics Gymnastiek 4.000 €
Flanders International Team Challenge GymnastiekFederatie Vlaanderen Gymnastiek 15.000 €
FIH Hockey Pro League Golazo Sports Hockey 54.000 €
WK manche motorcross zijspannen MC Maasland Motorcross 5.000 €
Belgain Sidecarcross GP - Gooik AMC de toekomst Dworp Motorsport 5.000 €
MX Grand Prix of Belgium GP Limburg Motorsport 50.000 €
Eventing Waregem Military Waregem Paardensport 15.000 €
Knokke Hippique Knokke Hippique Paardensport 13.500 €
Brussels Stephex Masters Equestrian Master Promotion Paardensport 13.500 €
Waregem Horse Week Antwerp Equestrian Paardensport 15.000 €
Vlaanderens Kerstjumping Memorial Eric Wauters Jumping Mechelen Paardensport 54.000 €
Voltige Voltigeclub hooglede Paardensport 4.000 €
Int para dressuurwedstrijd CPEDI3* Quadrille Paardensport 8.500 €
SGK Ladies World Cup Vlaamse Schermbond Schermen 8.000 €
Flemish Open Fencing Championships Koninklijke ridderlijke hoofdgilde van Sint-Michiel Schermen 2.000 €
Grote Prijs van Vlaanderen Inline Skating Zwaantjes Roller Club Skeeleren 4.250 €
Belgian Open Taekwondo Vlaamse Taekwondo Bond  Taekwondo 6.000 €
Fed Cup Belgie-Spanje Tennis Vlaanderen Tennis 15.000 €
European Open ATP250 Tennis Vlaanderen Tennis 54.000 €
Antwerp Triathlon Triatlon Vlaanderen Triatlon 30.000 €
Golden European League - Groepsfase Vlaamse Volleybalbond Volleybal 22.500 €
Volleyball Nations League Vlaamse Volleybalbond Volleybal 22.500 €
UEC BMX European Cup Round 3&4 Terlamen Wielrennen 9.000 €
Spar - Omloop van het Hageland Cycling Team Tilt Wielrennen 2.500 €
Danilith Nokere Koerse voor dames Nokere Sport Wielrennen 2.500 €
De Brabantse Pijl voor dames Pajot sports Wielrennen 2.500 €
Dwars door de Westhoek Dwars door de Westhoek Wielrennen 2.500 €
Trofee Maarten Wynants Pro Challenge Helchteren Wielrennen 2.500 €
Baloise Belgium Tour Golazo Sports Wielrennen 10.750 €
Bredene Koksijde Classic Handzame Classic Wielrennen 13.500 €
Danilith Nokere Koerse Nokere Sport Wielrennen 15.000 €
E3 Harelbeke UCI WorldTour KWC HAND IN HAND Wielrennen 30.000 €
Kuurne Brussel Kuurne Wielerclub Koninklijke Sportingclub Kuurne Wielrennen 15.000 €
Primus Classic Impanis - Van Petegem Wielrennen 15.000 €
Driedaagse Brugge-De Panne Golazo Sports Wielrennen 27.000 €
UCI MTB World Cup Eliminator City Mountainbike Wielrennen 5.000 €
International Belgian Track Meeting Wielerbond Vlaanderen Wielrennen 4.250 €
Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent Golazo Sports Wielrennen 42.000 €
Internationale Betafence Cyclocross Wielerclub Otegem Boven Wielrennen 4.000 €
Internationale Sluitingsprijs Oostmalle Wieler Supportersclub- Oostmalle Wielrennen 4.500 €
Cyclocross Gullegem Cyclocross Gullegem  Wielrennen 4.000 €
Ambiancecross Cycling Promo Wielrennen 6.000 €
Vlaamse DruivenCross Wielerclub de sportvrienden Overijse Wielrennen 6.000 €
DVV Verzekeringen Trofee Golazo Sports Wielrennen 40.000 €
Ethias Crossen Sportidee Wielrennen 30.000 €
Superprestigecyclocross 2019-2020 Verenigde veldritorganisatoren Wielrennen 40.000 €
Rectavit Classics Golazo Sports Wielrennen 20.000 €
Kermiscross Ardooie Veldritcomiteé Ardooie Wielrennen 2.500 €
Internationale Betafence Cyclocross Wielerclub ottegem boven Wielrennen 4.000 €
Vlaamse Duinencross Kon. veloclub de verenigde vrienden Koksijde Wielrennen 6.000 €
BeNe Ladies Tour GLS Wielrennen 10.000 €
Lotto Belgium Tour Belgium ladies cycling Wielrennen 10.000 €
Brussels Cycling Classic Renners in aantocht Wielrennen 15.000 €
BinckBank Tour Golazo Sports Wielrennen 27.000 €
Veldrit Leuven Golazo Sports Wielrennen 5.000 €

Internationale sportevenementen
Antwerp Brilliant Games Active Company Multi - doelgroepen 7.600 €
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Naam Event Naam Organisatie Sporttak Subsdie

Bovenlokaal competitief
IFAM Relays Oordegem Maspoe Atletiek 5.200 €
1-mei-meeting Atletiekclub Herentals Atletiek 2.500 €
Grote Prijs Stad Lokeren Atletiekvereniging Lokeren Atletiek 4.400 €
Memorial Rasschaert, Flanderscup VITA Atletiek 5.500 €
6de Flanders Cup Allonsius Sport Atletiekclub Olympic Essenbeek-Halle Atletiek 4.300 €
Polsstokgala Tofsport  Atletiek 3.400 €
Sezoensrally Racing Team Moustache Autosport 4.500 €
Rallysprint T.B.R. Team Bassin Roeselare  Autosport 1.300 €
Internationaal regenboogtornooi badminton waregem Waregem Badmintonclub Badminton 200 €
X-mastournament en G-sportcompetitie BB-projects  Basketbal 9.000 €
Hof Ter Burst Beachtennis Open 2019 Ter Burst Beachtennis 900 €
Belgian Beach Manche Hechtel-Eksel Volley Hechtel-Eksel (HE-VOC) Beachvolleybal 3.800 €
5-daagse beachvolley Gent Lifetime Beachvolleybal 3.800 €
Belgische kampioenschap beachvolleybal Ieper VBC Katjes Ieper Beachvolleybal 1.800 €
Manche  Belgische Kampioenschap Beachvolley Kortrijk VOLLEY TEAM KORTRIJK Beachvolleybal 3.800 €
World Cup 3-Cushion World Cup Belgian Billiards Biljarten 7.500 €
Boksgala Izegem FBD Flanders Boxing Division - Boks Izegem  Boksen 3.400 €
Boksgala Izegem - kerstmeeting FBD Flanders Boxing Division - Boks Izegem  Boksen 3.400 €
BOKSGALA INGELMUNSTER WPM PROMOTIONS Boksen 3.800 €
24rd J.I.C. Sinjoor International Youth Tournament J.I.C. Sinjoor  Bowling 1.800 €
The Unbreakable World Championship 2019 Danssport Vlaanderen  Danssport 9.500 €
Gymgala GymnastiekFederatie Vlaanderen  Gymnastiek 10.000 €
39e Arteveldecup Handbalclub Don Bosco Gent Handbal 2.700 €
Cedalioncup Handbal Lokeren  Handbal 2.700 €
39th international Easter Cup Short Track Shorttrackclub Kristallijn Gent Iceskating 2.000 €
Turnhout Tigers IJshockeytoernooimaand Turnhout TIgers Ijshockey 2.100 €
14th International Antwerp Open Antwerp United Judo Judo 5.700 €
ANTWERP JUDO TOUR 2019 Top Judo Antwerpen Judo 4.500 €
15e internationaal judotornooi Ingelmunster JC KAWAISHI INGELMUNSTER Judo 1.400 €
IZEGEM OPEN Judo Izegem Judo 900 €
internationale kajakregatta Koninklijke Cano Club Gent Kajak 400 €
ECA CUP CANOEPOLO 2019 / Flanderscup Kano Gemeenschap provincie Antwerpen  Kajak 3.400 €
Internationaal Kajakpolotornooi "Cup Willy Vandeputte" Kanoclub De Paddel  Kajak 3.800 €
All Kiters Downwind Anemos Heist Kitesurfen 800 €
Internationaal korfbaltornooi Boechout-Vremde Boechout-Vremde Korfbalclub Korfbal 900 €
Kempen Trophy Kunstschaatsclub  Olympia Turnhout Kunstschaatsen 2.400 €
World Cup Artistic Cycling 2019 Wielerclub arnold Standaert Wondelgem Kunstwielrijden 1.300 €
Ken Galluccio Cup 2019 Ghent Lacrosse  Lacrosse 3.800 €
Sand Rookies GP limburg Motorcross 4.900 €
Vierdaagse van Limburg OMEGA  Oriëntatielopen 2.550 €
North Sea Trophy orientering Driedaagse van de Kempen  Oriëntatielopen 2.550 €
Eventing Maarkedal Eventing gavere  Paardensport 1.700 €
Nationale Eventing L'Equino Waregem-Nokere L'Equino Paardensport 8.500 €
Eventing Deurle De Ruitersvrienden  Paardensport 4.250 €
Jumping Waregem Jumping Waregem Paardensport 7.200 €
CAI Bornem De Schelderuiters Paardensport 5.400 €
Flanders Dressage Event FLANDERS DRESSAGE EVENT  Paardensport 6.000 €
Tibeflex Open 2019 Padel Vlaanderen Padel 2.700 €
World Padel Tour Exhibition++ & Belgian Open Padel Vlaanderen  Padel 2.700 €
Internationale Petanque Masters Lummen Petanqueclub genenbos Lummen Petanque 3.400 €
Ghent International Spring Regatta Gentse Roei- en Sportvereniging Roeien 3.600 €
Internationale Vlaamse Roeikampioenschappen  Juniores Kon. Roeivereniging Sport Gent 1883 Roeien 4.250 €
Brugge Boat Race Koninklijke Roeivereniging Brugge Roeien 900 €
Double Dutch Contest Belgium Planet Jump Rope Rope skipping 1.900 €
Flanders Open Rugby (FOR) 2019 DRC (Dendermonde Rugby Club) Rugby 9.000 €
IRS Cup 2019 Schuttersvereniging Het Loodje Schietsport 4.650 €
Antwerp Rail Festival Sneeuwsport vlaanderen Sneeuwsport 5.000 €
Speculaascup 2020 Ijsschaatsclub De Schaverdijn (YDS) Hasselt  Snelschaatsen 1.300 €
Belgian junior Open 2019 SQUASH VLAANDEREN  Squash 3.400 €
Keumgang Open TKDschool Keumgang Taekwondo 2.400 €
Internationaal jeugdtornooi -12 jarigen Vlaamse Tafeltennisliga  Tafeltennis 2.200 €
50ste Int. Tafeltennistornooi The Charlies Wenduine Tafeltennisclub The Charlies Wenduine  Tafeltennis 2.250 €
Heiveld junior Indoor Open Heiveld Events Tennis 3.800 €
ITF Seniors Mol Wezel Open Tennis Vereniging Wezel Tennis 1.200 €
Flanders Ladies trophy Flanders Ladies Trophy Koksijde Tennis 2.200 €
Koksijde Men's Trophy Tennisclub Koksijde Tennis 2.250 €
Kim Clijsters ITF Trophy 2019 (u18) Macten  Tennis 2.900 €
Kim Clijsters Next Gen Cup 2019 TE u16 Macten  Tennis 2.800 €
Knokke Zoute Ladies Open 2019 Knokke Zoute Tennis Club  Tennis 2.250 €
Triatlon van Vlaanderen WeRSports  Triatlon 5.000 €
BBB triatlon TRIAMO  Triatlon 1.900 €
Triatlon Lille Triatlonclub Lille (Trille)  Triatlon 2.200 €
KDBCUP KDB Voetbal 8.500 €
Internationaal Duiveltjestoernooi Tempo Overijse TEMPO OVERIJSE Voetbal 9.000 €
Europees Miniementornooi - Euro Bierbeek vzw Euro Bierbeek  Voetbal 9.000 €
MibaCup vzw Sport Events  Voetbal 6.300 €
U13 Cup Bassevelde Maarten (U13Cup) Voetbal 9.000 €
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Bovenlokaal competitief (vervolg)
U21 Wevza Beach tournament Volley Vlaanderen Volleybal 3.400 €
League Trophy Volleybal sport vereniging Volleybal 5.000 €
Ronde van Vlaams-Brabant (meerdere ritten) Ronde van Vlaams-Brabant  Wielrennen 4.250 €
Omloop Het Nieuwsblad - U23 Road Series Wielerclub Egmont  Wielrennen 2.400 €
3 Nations cup BMX Off-road Club bmx 2000 Dessel  Wielrennen 4.000 €
MerXem Classic ( vroeger GP Sofie Goos) Koers GPSG Wielrennen 900 €
keizer der juniores Kon. Veloclub de Verenigde Vrienden Koksijde  Wielrennen 2.700 €
La Route des Géants Koninklijke Yperse Wielerclub  Wielrennen 2.000 €
Izegem Koers Izegem koers   Wielrennen 1.300 €
Sluitingsprijs Putte-Kapellen Golazo Sports  Wielrennen 3.000 €
Zwevezele Koers koninklijk sportcomité Zwevezele Wielrennen 1.500 €
Memorial Igor Decraene Memorial Igor Decraene  Wielrennen 850 €
GP Zottegem Zottegemse Wielerclub Wielrennen 4.950 €
Bingoal Cycling Cup (5 wedstrijden) Pro Cycling Events  Wielrennen 24.750 €
Vlaamse Druivenkoers Wielerclub De Sportvrienden Overijse  Wielrennen 4.950 €
Grote prijs Jef Scherens Rondom Leuven Koninklijke Stoempersclub Leuven  Wielrennen 4.500 €
Omloop van het Houtland ( Middelkerke - Lichtervelde) Koninklijke Wielrijdersbond Flandria  Wielrennen 4.950 €
Wereldkampioenschap Cyclocross Masters Pro-Cycling.be  Wielrennen 3.500 €
Freestyle BMX C1 contest Freestyle BMX Belgium Wielrennen 2.850 €
Mountainbike van Vlaanderen Summerbike Wielrennen 2.850 €
Omloop van de Westhoek - Memorial Stive Vermaut KVC Ichtegem Sportief  Wielrennen 900 €
Youngster Coast Challenge Handzame Classic Wielrennen 2.200 €
69ste Brussel-Opwijk Verenigde Opwijkse Wielerclub Wielrennen 2.100 €
Guido Reybrouck Classic - MJ De Vredespurters Wielrennen 2.500 €
Kattekoers / GP André Noyelle - MJ Koninklijke Yperse Wielerclub Wielrennen 2.500 €
E3 Harelbeke UCI 1.1 JUN - MJ KWC HAND IN HAND Wielrennen 2.700 €
Grote Prijs Marcel Kint Wielervereniging Boldershof Zwevegem Wielrennen 4.900 €
8e Grote prijs Jean-Pierre Monseré Kon wielerclub De Mandelzonen  Wielrennen 2.600 €
Elfstedenronde Golazo Sports Wielrennen 5.200 €
Gullegem Koerse KSC. GULLEGEM SPORT  Wielrennen 3.000 €
Sint-Elooisprijs Veloclub Riddersport Wielrennen 1.300 €
Nieuwpoortweek Nieuwpoortweek Zeilen 7.100 €
Euro Cats Cup Anemos Heist  Zeilen 1.700 €
Flanders Open Water Cup Vlaamse Zwemfederatie  Zwemmen 2.600 €
 Flanders International Lifesaving Competition Open Water Vlaamse Reddingscentrale Zwemmen (reddend) 3.300 €

Naam Event Naam Organisatie Sporttak Subsdie

Bovenlokaal recreatief
KBC Industrial Night Run Atletiek 3.300 €
Running Tour: 9 runs Golazo Sports Atletiek 16.800 €
McBride-run halve marathon McBride-run halve marathon  Atletiek 700 €
Midzomerrun Kortrijk No nonsense Atletiek 1.900 €
Only The Strong Survive Obstakelrun Only The Strong Survive Atletiek 1.900 €
Nature Trail Series: 3 trail events Golazo Sports Atletiek 5.600 €
Spartacus Series (4 events) Golazo Sports  Atletiek 5.400 €
Dwars door Grijsloke VZW DWARS DOOR GRIJSLOKE  Atletiek 400 €
In Flanders Fields marathon IN FLANDERS FIELDS MARATHON  Atletiek 6.750 €
Alpro Leiemarathon en joggings Leiemarathon  Atletiek 2.850 €
BoslandTrail BoslandTrail  Atletiek 4.400 €
Rapper dan een ezel Gemeentelijk Feestcomité Kuurne  Atletiek 2.000 €
Bobbejaanlandtrail Multisport Events  Atletiek 2.000 €
24 urenloop DIDO  Atletiek 2.000 €
City Nightrun Dendermonde Maspoe  Atletiek 2.000 €
City Nightrun Ninove Maspoe  Atletiek 2.000 €
City Nightrun Geraardsbergen Maspoe  Atletiek 2.000 €
Kerstloop Brugge LOPEN VOOR GEZONDHEID  Atletiek 2.100 €
Star Light Run Sporta Atletiek 2.000 €
Ten Miles Aalst-Ninove Maspoe Atletiek 2.000 €
Zombietrail Zombietrail Staden Atletiek en wandelen 1.300 €
3X3 Masters (6 events) Basketbal Vlaanderen  Basketbal 6.000 €
Leuven beachvolley Lizards Lubbeek Leuven  Beachvolleyball e.a. 4.000 €
JOGOS BENELUX 2019 Abada Capoeira Benelux Capoeira 1.300 €
LTF Duathlon Geel Challenge Duatlon Team Geel Duatlon 1.400 €
VLASCHAARD DUATLONS VLASCHAARD  Duatlon 1.000 €
Duatlon Halle 2019 Endurance Sports Halle Duatlon 3.100 €
Fietsdodentocht We Ride  Fietsen 1.300 €
Fietsevent 'West-Vlaanderens Mooiste' en Belgian Cycling Happening Sportevenementen Roeselare  Fietsen 5.000 €
Beachhandbal Tornooi HV Arena 2019 Handbalvereniging Arena  Handbal 1.100 €
Club Tropicana Sportizon Hockey 5.000 €
GRIPPED 2019 - Climbing and music festival Josimite Klimmen 4.300 €
EKC - European Kubb Championship vzw kubbfederatie.be  Kubb 2.100 €
BK kubb 2019 Multisport Events  Kubb 1.700 €
Etno-sportevenement Turkse Unie Omnisport 4.000 €
Jespo On Tour Groenplaats Jespo Omnisport 1.300 €
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Bovenlokaal recreatief (vervolg)

Zeeroeifestival Vlaamse Roeiliga roeien 1.000 €
Meetjesman - Triatlon festival Triatlon Team Meetjesland  triatlon 5.000 €
Triatlon Duatlon Kortrijk Kortrijkse Triatlon Duatlon Club triatlon 4.500 €
THE SELEXION LEAGUE Ossmi Sport voetbal 4.200 €
De Hoppefesten VZW De Hoppeschoppers  voetbal 3.600 €
Street Soccer (6 events) Antwerpse Voetbalschool  voetbal 5.000 €
Belgian Panna Championship (4 events) VZW Straatvoetbalbond Vlaanderen  voetbal 3.800 €
Soccer Trophy Sportizon  voetbal 4.000 €
Keizer Karel Cup 2019 Keizer Karel Cup 2008  voetbal en volleybal 5.000 €
23ste Kortrijk Feeëriek W.S.K. Marke  wandelen 1.900 €
Internationale Tweedaagse van Vlaanderen Internationale Tweedaagse Blankenberge wandelen 7.600 €
Vierdaagse van de IJzer Vierdaagse van de IJzer  wandelen 4.000 €
40ste NACHT VAN VLAANDEREN DE NACHT wandelen en lopen 8.000 €
Vaartchallenge Tofsport  watersport 2.850 €
MTBFUN4KIDS KIDS & FLANDERS SERIE Mtbfun4kids  wielrennen - MTB 1.800 €
Eerste Nightbike Maspoe wielrennen /atletiek 2.200 €
Het Snelste Bedrijf The Sherwood Kompanie wielrennen /atletiek 2.100 €
Zwevegems Waterfeest GOLD Swimming team  zwemmen 850 €
Outdoor Waterpolo Gent - Lenssens Cup Koninklijke Gentse Zwemvereniging (KGZV)  zwemmen-waterpolo 3.200 €

Naam Event Naam Organisatie Sporttak Subsdie

G-sport Internationaal
4de internationaal Unified basketbaltornooi BBC Campinia Dessel-Retie Basketbal 2.459 €
Internationaal Paastornooi Silverspokes gent wheelchair basketball (VZW) Basketbal 5.000 €
Internationaal tornooi jeugdrolstoelbasketbal Leuven Bears (VZW) Basketbal 5.000 €
Invacare X-mas Cup Rolstoelbasket 2019 Sint Jan Zedelgem Lions Basketbal 5.000 €
Boksrun BOKS Boksen 1.000 €
BK Rolstoeldansen The Rolling Stars Dansen 1.200 €
Bruges Open Goalball 2019 ViGe Noordzee Goalball 1.900 €
E-hockey Flanders cup Sportclub GIDOS Hockey 2.500 €
Europees kampioenschap judo Doven&Slechthorenden Dovensport vlaanderen Judo 5.000 €
Open Belgisch kampioenschap G-karate 2019 G-Karate Karate 3.500 €
I Like To Move It Parantee-Psylos Multisport 5.000 €
25 Year KSKD Brugge Petanque Koninklijke Sporting Kring Doven Brugge (VZW) Petanque 1.500 €
Flanders plays MIXAR Rugby Vlaanderen (VZW) Rugby 5.000 €
Internationaal showdowntornooi VIGE Antwerpen Showdown 5.000 €
Knokke Zoute Junior Roller Open 2019 Knokke Zoute Tennis Club (VZW) Tennis 2.000 €
Memorial Jens Vanherck 2019 Koniklijke ter rivieren Deurne tennisclub Tennis 3.000 €
Flanders 25 Flanders 25 Tennis 5.000 €
2019 International Unified Futsal Christmas Cup KV Kester - Gooik Voetbal 3.750 €
Internationaal tornooi met Pasen Sportclub De Haerne Voetbal 1.000 €
Flanders Sailability Cup 2019 Sailability Vlaanderen (VZW) Zeilen 3.000 €
R.Y.C.B. Antwerp City Cup 2019 Royal Yachtclub van België Zeilen 1.000 €

Naam Event Naam Organisatie Sporttak Subsdie

G-sport Laagdrempelig
Atletiekmeeting G-recrea Atletiekclub Deinze Atletiek 827 €
Valentijnsrun Antwerp Athletics Atletiek 750 €
Rivierenhofloop Antwerp Athletics Atletiek 761 €
 7de Michiel Nys cup + Westel magic run KVC Westerlo (CVBA) Atletiek 4.177 €
Play&Run: Color edition Play&Joy Events vzw (VZW) Atletiek 2.275 €
Inclusieve vijfkamp Zonnestraal (VZW) Atletiek 2.209 €
Run for Laubia De Lovie (VZW) Atletiek 5.000 €
Parkloop S-sport//Recreas Rust Roest Schoten (FV) Atletiek 3.000 €
1e ROBAlympics Regio Oost-Brabant Atletiek ROBA (VZW) Atletiek 1.500 €
11de Desselse foorloop Jogging & Marathon Team Mol vzw (VZW) Atletiek 1.000 €
Metalyralympics AC Lyra Atletiek 3.675 €
veldloop 4de Grote Prijs Oost-Vlaanderen Atletiekclub Deinze Atletiek 880 €
G-funloop AVT kerstcorrida AVT Meeuwen Atletiek 500 €
Stratenloop Denderleeuw Maspoe Atletiek 508 €
G-loop SOLIDARITEITSFONDS O.T.B.  Atletiek 900 €
atletiekmeeting voor personen met een verstandelijke beperking Vesta  Atletiek 1.000 €
Triangel Trails vzw DVC De Triangel  Atletiek 500 €
Stratenloop Veurne vzw Havenzate  Atletiek 1.215 €
eco-trail vzw Join2sport  Atletiek 770 €
5e G-badmintontornooi Gooik G-sport pajottenland Badminton 1.500 €
G-badmintontornooi Lokerse Badmintonclub Lokerse Badminton Clubb (VZW) Badminton 400 €
G-basketbaltornooi BC Cobras Basketbalclub Cobras Schoten-Brasschaat vzw Basketbal 3.353 €
Jeugdtrainingsdagen rolstoelbasketbal Basketbal Vlaanderen (VZW) Basketbal 2.438 €
3x3 rolstoelbasketbal tornooi Basketbal Vlaanderen (VZW) Basketbal 1.688 €
G-familiedag Basketbal Cobras Schoten-Brasschaat Basketbal 1.500 €
2d G-weldig bballtornooi BBC Desselgem Basketbal 1.000 €
Gembostars Gala 2019 BBC Gembo Basketbal 3.750 €
G-tornooi Kangoeroes Basket Mechelen  Basketbal 400 €
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G-sport Laagdrempelig (vervolg)
Memorial Kenneth Verwimp Parantee-Psylos vzw  Boccia 2.750 €
Open Belgisch Kampioenschap Boccia individueel Spinnaker Boccia 2.000 €
Recreatief Boccia tornooi S-Sport//Recreas (VZW) Boccia 1.056 €
3D Boccia Parantee-Psylos vzw  Boccia 700 €
Bowlingtornooi Ludentia Sport Ludentia sport (FV) Bowling 1.000 €
Recreatief bowlingtornooi DAIS vzw (VZW) Bowling 1.150 €
G-bowlingtornooi voor instellingen Mindervalide Sport Balen  Bowling 500 €
Belgisch Kampioenschap G-sport Cyclocross LRC B&t crossers Cyclocross 1.500 €
Dansdag Gooreindse Sportklub Volharding  Dansen 434 €
G-bewegingsdag Gooreindse Sportklub Volharding  Dansen 909 €
Clash der titanen vzw Join2sport  Duatlon 2.500 €
G19 Hockey Club Intermol vzw (VZW) Hockey 2.843 €
G-happening Victory wanderers Royal Victory Hockey Club (VZW) Hockey 2.000 €
Indoor G-hockeytornooi Phoenix Hockeyclub Hockey 870 €
G-judo tornooi Mori-No-Otoko  Judo 2.500 €
ROG Karaté VZW STijn, Kamiano  Karate 690 €
Interland België-Nederland Kon. Bel. Korfbalbond Vlaamse Liga (VZW) Korfbal 1.178 €
Sportinstuif OPZC Rekem Sporting Rekem Multisport 3.000 €
Move It! Harelbeke Parantee-Psylos vzw  Multisport 4.000 €
Move It! XL Parantee-Psylos vzw  Multisport 5.000 €
Fun-athlon BuSO Sint-Elisabeth Wijchmaal (VZW) Multisport 5.000 €
Omnisportdag MOEV Limburg (StON) Multisport 1.500 €
Reva sportdag Evergem-Sport (VZW) Multisport 2.100 €
3-on-3 R-basketbal/ VE-badmintontornooi Centrum voor Aangepast Sporten vzw (VZW) Multisport 860 €
Sport in de kijker Blindenzorg Licht en Liefde (VZW) Multisport 1.283 €
Let's Go Pillow Xtra Time Gent, omnisportclub van De Sleutel (VZW) Multisport 3.150 €
All 4 Sports 4 all SC Ventura (FV) Multisport 1.000 €
Doe!dag Provincialaat Broeders van Liefde - MFC Sint-Gregorius (VZW)Multisport 2.000 €
Move it! XS Parantee-Psylos vzw  Multisport 1.500 €
Kennismakingsbeurs G-sport BBC Gembo Multisport 1.313 €
Move it! Antwerpen Beschut wonen min Multisport 2.850 €
Vlaamse Doven Sportdag Dovensport vlaanderen Multisport 2.590 €
Haspengouwse sport-en speldag voor mensen met een beperking Intesa  Multisport 4.500 €
Jeugdsportfeest 2019 Parantee-Psylos vzw  Multisport 2.798 €
Reva Geel gaat G-sport! Parantee-Psylos vzw  Multisport 1.200 €
Sportproefbeurs Low Vision Parantee-Psylos vzw  Multisport 1.350 €
G-sportdag Inkendaal 2019 Revalidatieziekenhuis Inkendaal Koninklijke Instelling Multisport 3.575 €
Mentalympia Rotary Bonheiden  Multisport 4.000 €
Sport for specials Special Olympics Belgium  Multisport 5.000 €
G-Holderdebolder 2019 Sportgroep Vaste Vuist Lauwe vzw  Multisport 800 €
Vroemdag Stichting Vlaamse Schoolsport - Limburg (StON) Multisport 5.000 €
Sportdag type 4 VZW Sint-Gerardusscholen  Multisport 3.026 €
SPORT-G-MEE VZW 'T Veer - Veerkracht  Multisport 5.000 €
Sportdag De Heide Zorgdorpen / De Heide VZW  Multisport 1.744 €
G-sport@Kortrijk vzw Sportplus  Multisport 4.000 €
G-netbaltornooi Sportpromotie Aarschot vzw  Netbal 1.000 €
G-ponywedstrijd Groentenjumping  Paardrijden 500 €
Ponydag voor kinderen met een beperking Hippisch Zorgcentrum Heikenhof vzw  Paardrijden 630 €
Iedereen Te Paard Ruitersclub Tallaert-Hof  Paardrijden 1.000 €
Recreatief G-tafeltennistornooi Tafeltennisclub Zele (VZW) Tafeltennis 500 €
Ereprijs Sport Vlaanderen Tafeltennis voor G-sporters TTC Sportline  Tafeltennis 1.350 €
Rolstoelcriterium tennis TC Rumbeke (VZW) Tennis 1.000 €
Criterium VE-tennis Tennis Vlaanderen (VZW) Tennis 4.000 €
Criterium R-tennis Tennis Vlaanderen (VZW) Tennis 2.000 €
Criterium rolstoeltennis KTC STADE LEUVEN (VZW) Tennis 350 €
Open tennisdagen mensen met een verstandelijke beperking Tennis Vlaanderen (VZW) Tennis 1.800 €
Open rolstoeltennisdagen Tennis Vlaanderen (VZW) Tennis 2.081 €
12e Forest Rollo der Lage Landen Forrest wheels Tennis 1.750 €
Nationaal Marathon Torbaltornooi ViGe Waasland Torbal 3.000 €
JFF Triatlon Brasschaat Societeit triathlon brasschaat Triatlon 2.500 €
Mostencross Hoogstraten Bike Experience Cycling Team (VZW) Veldrijden 3.000 €
Cyclocross Westerlo Cyclocross Westerlo Veldrijden 1.000 €
G-veldrit Boortmeerbeek-Hever KWC DE VERENIGDE SPORTVRIENDEN  Veldrijden 2.500 €
G-veldcriterium Parantee-Psylos vzw  Veldrijden 20.000 €
G-sport Veldrit R.V. Waarloos R.V. Waarloos  Veldrijden 2.500 €
veldritdag BOSDUIN WIEKA VZW (wielrennen Kalmthout)  Veldrijden 500 €
Club Brugge G-tornooi recreas Gvoetbal Club Brugge Recreas (FV) Voetbal 500 €
12de Caspers G-voetbaltornooi indoor De Caspers (VZW) Voetbal 975 €
14de buurlanden toernooi voor G-teams YR KV Mechelen (VZW) Voetbal 2.000 €
Voetbaltornooi van KV Scheldezonen Branst voor G-ploegen KV Scheldezonen Branst (VZW) Voetbal 1.500 €
Initiatie blindenvoetbal Parantee-Psylos vzw  Voetbal 575 €
5de integratietornooi G voetbal Puurs (VZW) Voetbal 775 €
A-Voetbal tornooi Waasland Auti-Voetbalclub Waasland (VZW) Voetbal 500 €
G-voetbaltornooi K Schelle Sport Voetbal 413 €
G-voetbaltornooi G-voetbal Racing Waregem Voetbal 375 €

Ondersteunde evenementen 2019

Naam Event Naam Organisatie Sporttak Subsdie

G-sport Laagdrempelig (vervolg)
G-voetbal tornooi "Lucien Ghillemin" FC MU Izegem Ingelmunster  Voetbal 500 €
G-voetbaltornooi GFC Waasland-Beveren vzw  Voetbal 1.000 €
6de G-cup Stad Deinze Maspoe Voetbal 2.940 €
G-voetbaltornooi voor niveau 1 LIERSE KEMPENZONEN  Voetbal 1.125 €
Indoor Soccer Festival Parantee-Psylos vzw  Voetbal 2.000 €
Initiatie voetbal voor blinden en slechtzienden Parantee-Psylos vzw  Voetbal 575 €
G-sport Happenings Koninklijk Limburgs Volleybalverbond (K.L.V.V.)  Volleybal 2.325 €
G-Beachnet-tornooi WALIVOL Waas Liefhebbers Volleybalverbond  Volleybal 350 €
Wandel 3daagse Deinze Natuurvrienden Deinze (VZW) Wandelen 5.000 €
Te gekke wandelingen Parantee-Psylos vzw  Wandelen 4.500 €
Te Gekke Wandelingen Parantee-Psylos vzw  Wandelen 4.500 €
G-watersportdag Reddend Zwemmen Beringen (VZW) Watersport 2.700 €
Watersportdag MOEV Limburg (StON) Watersport 1.500 €
G-sportdag @ Surfers Paradise Surfers Paradise (VZW) Watersport 1.500 €
G-waterfundag Opdrachthoudende vereniging Schulensmeer (NG) Watersport 5.000 €
G-surfdag Windsurfing Lochristi - Beervelde  Watersport 477 €
Grote prijs café sportlokaal De Coureurkes Dessel (VZW) Wielrennen 1.000 €
Belgisch kampioenschap G-wielrennen tijdrijden Sint Jan Zedelgem Lions Wielrennen 5.000 €
Arendonk fietst KSV Sport en Steun Arendonk (VZW) Wielrennen 1.000 €
G-wielerwedstrijd Veldegem Sint Jan Zedelgem Lions Wielrennen 5.000 €
Cycling 4 Disability Gezinssport Vlaanderen Afdeling Maldegem  Wielrennen 5.000 €
G-wegcriterium Parantee-Psylos vzw  Wielrennen 13.500 €
Wielerevent Sint Jozef Olen WTC OLEN  Wielrennen 775 €
Grote prijs Roland WTC Roland  Wielrennen 500 €
Open G Zeil en Surfdag anemos heist Zeilen 1.000 €
Recreatieve zwemmeeting SOMIVAL (VZW) Zwemmen 500 €
Recreatief G-zwemtornooi DAIS Zwemmen 660 €
Zwemloop Kempisch Triatlon Team  Zwemmen 500 €
Zwemmeeting t VOSJE  Zwemmen 600 €
Inge Cool Memorial Deelnemen Is Winnen (VZW) Zwemmen 671 €
G-kidstornooi KFC Olympic Essen (VZW) Voetbal 413 €
Nakarea finaledagen Rotonde vzw (VZW) Netbal 5.000 €
BOASgames BOAS (VZW) Zwemmen 2.000 €
Integratietrophy MOEV Limburg (StON) Avonturensport 1.406 €
OVL apotheose Prov. G-tornooi Borsbeke KVC DE TOEKOMST BORSBEKE (VZW) Voetbal 3.000 €
WDDA G-darts Belgium Darts 5.000 €
Tieptoe MOEV (VZW) Omnisport 3.000 €
G-sportdag KVG Regio Turnhout (VZW) Omnisport 1.500 €
Sport@Strandrolstoelbeurs 4 example Omnisport 1.500 €
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DE CENTRA
Aantal deelnames aan sportkampen, sportklassen en sportlessen in de centra 
van Sport Vlaanderen (eigen organisatie)

# deelnemers sportkampen # deelnemers sportklassen # deelnemers sportlessen
Blankenberge 114 2638 •
Brasschaat 161 • 444
Brugge 548 998 276
Genk 548 2811 300
Gent 295 263 •
Hasselt • • 250
Herentals 884 4683 14
Hofstade 1271 1766 •
Liedekerke • • 203
Nieuwpoort 1804 3129 25
Oordegem 573 715 •
Waregem 748 682 1341
Willebroek 226 1175 •
Woumen 1151 2198 1513
Totaal 8.323 21.058 4.366

• = niet van toepassing

Tevredenheid sportklassen Tevredenheid sportkampen

4,5
44,0%

48,0%

7,0%
1,0%

uitstekend

zeer goed

goed

slecht

goed

slecht

* De leekrachten van de deelnemende scholen scoren de sportklas-
sen zowel op verblijfscriteria (slaapkamers, netheid, maaltijden, 
onthaal) als sportieve criteria (activiteiten, lesgevers, materiaal en 
accommodatie) en geven ook een globale eindscore. 367 van de 
425 klassen hebben een beoordeling gedaan. Het gaat hier om een 
gemiddelde score op 5.

* Aan de deelnemers wordt een algemeen waardeoordeel 
gevraagd voor het kamp. 7843 deelnemers werden bevraagd

Evolutie van het aantal deelnemers aan sportkampen, sportklassen en 
sportlessen in de centra van Sport Vlaanderen (eigen organisatie)
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Andere bezetting in de centra van Sport Vlaanderen

Aantal organisaties Aantal deelnemers

Schoolsportdagen 210 36.307

Sportweekends 68 1807

Sportkampen derden 38 28.347

Stages federaties en clubs binnenland + buitenland 381 12.062

Wedstrijden nationaal 172 39.065

Wedstrijden internationaal 28 6449

Weekendarrangementen 34 1016

Bedrijfssportdagen + andere sportdagen 249 17.277

Evenementen eigen + derden 220 84.207

VTS cursussen 98 1544

* De sportinfrastructuur van de centra van Sport Vlaanderen staat naast de in deze tabel vermelde organisaties ook ter beschikking 
voor verhuring aan individuen, clubs, scholen en verenigingen.

Aantal overnachtingen 146.364
overnachtingen
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SUBSIDIEVERSTREKKING
Decretale subsidies sportfederaties 2019

Exclusief topsport

Basis
subsidie

Jeugdsport Sportkampen
Laagdrempelig 

Innovatie

Totaal € 22.839.135 € 2.593.481 € 435.055 € 747.611 € 938.126

sportaanbod

Decretale subsidies unisportfederaties 2019

Basis
subsidie

Jeugdsport Sportkampen
Laagdrempelig 

sportaanbod
Innovatie

Badminton Vlaanderen vzw € 418.393 € 47.668 € 7771 € 331 •
Basketbal Vlaanderen vzw € 673.081 € 177.929 • € 19.110 € 83.662
Cycling Vlaanderen vzw € 518.663 € 104.275 • € 20.000 •
Danssport Vlaanderen vzw € 506.674 € 28.886 € 11.004 • •
Golf Vlaanderen vzw € 468.557 € 50.648 • € 38.500 € 52.000
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw € 1.274.607 € 153.102 • € 29.514 € 61.502
Handboogliga vzw € 174.754  €  8276 • •  €  4000
Klim- en Bergsportfederatie vzw € 385.465 • • • •
Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga vzw € 299.164 € 38.728  €  9907 € 24.500 •
Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport vzw € 313.724 € 8.193 • • •
Orienteering Vlaanderen vzw € 173.256 € 6.703 • • € 19.143
Paardensport Vlaanderen vzw € 559.582 € 38.400 € 126.510 • •
Parantee-Psylos vzw € 623.968 € 12.669 • € 39.037 •
Rugby Vlaanderen vzw € 245.725 € 24.827  €  1791 € 25.500 € 20.000
Skate Vlaanderen vzw € 210.604 € 16.552 • • •
Sneeuwsport Vlaanderen vzw € 197.403 € 13.084 • • € 49.184
Squash Vlaanderen vzw € 206.701 € 10.824 • • •
Taekwondo Vlaanderen vzw € 228.963 € 12.742 • • € 15.950
Tennis Vlaanderen vzw € 1.280.936 € 206.894 • € 88.006 € 90.000
Triatlon Vlaanderen vzw € 243.997 € 19.145 •  €  8057 •
Vlaamse Atletiekliga vzw € 624.463 € 49.586  €  6578 € 77.211 € 17.224
Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw € 196.962 € 16.552 • • •
Vlaamse Boks Liga vzw € 176.921 • • • •
Vlaamse Handbalvereniging vzw € 313.845 € 85.654 € 11.246 € 68.564 •
Vlaamse Hockey Liga vzw € 394.847 € 148.964 • € 39.500 € 125.421
Vlaamse Judofederatie vzw € 451.507 € 26.482 •  €  2566  €  2003
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw € 247.484 € 19.945 •  €  6500 •
Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw € 226.732 € 17.876 • • •
Vlaamse Karate Federatie vzw € 271.386 • • • •
Vlaamse Motorrijdersbond van België vzw € 155.328 • • • •
Vlaamse Reddingsfederatie vzw € 222.585 € 11.586 • • •
Vlaamse Roeiliga vzw € 198.706 € 4.965 • € 20.674 •
Vlaamse Schermbond vzw € 174.045  €  6809 • € 11.614 •
Vlaamse Schietsportkoepel vzw € 298.925 •  €  1030 • •
Vlaamse Tafeltennisliga vzw € 287.307 € 33.103  €  7274 € 24.389 •
Vlaamse Zwemfederatie vzw € 633.206 € 82.642 • € 15.785 € 64.317
Voetbal Vlaanderen vzw € 2.471.607 € 662.061 • € 54.650 € 116.129
Volley Vlaanderen vzw € 763.720 € 239.997 • € 15.000 € 39.940
Wandelsport Vlaanderen vzw € 749.284 • • • •
Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw € 209.825 € 23.172 • € 10.345 € 18.414
Wind en Watersport Vlaanderen vzw € 750.538 € 41.379 • € 29.843 € 66.750

Subtotaal unisportfederaties € 18.823.441 € 2.450.315 € 183.111 € 669.197 € 845.640

* Exclusief topsport

• niet van toepassing

Decretale subsidies organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding 2019

Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw € 103.130
Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden- en andere Dierenhobby's vzw € 172.812
Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten vzw € 156.088
Vlaamse Traditionele Sporten vzw € 137.971
Subtotaal organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding € 570.000

Decretale subsidies andere organisaties 2019

Vlaamse Sportfederatie vzw € 720.000
G-sport Vlaanderen vzw € 632.000
Risicovechtsportplatform vzw € 189.966
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)* € 773.000
De Rand vzw (Gordelfestival) € 415.000
De Rand vzw (Randgemeenten)* € 81.070
ISB vzw € 205.725
Sportwerk Vlaanderen vzw € 4.233.708
Sportimonium vzw € 685.417
5 Vlaamse associaties (studentensportvoorzieningen) * € 850.000
Studentensport Vlaanderen vzw * € 150.000
Centrum voor Ethiek in de Sport vzw € 250.000
Gezond Sporten Vlaanderen vzw € 150.000
De FitnessOrganisatie vzw € 150.000

Decretale subsidies multisportfederaties 2019

Basis
subsidie

Jeugdsport Sportkampen
Laagdrempelig 

sportaanbod
Innovatie

FROS Multisport Vlaanderen vzw € 800.332 € 49.655 • €  9640 •
Gezinssport Vlaanderen vzw € 517.094 € 33.103 • € 28.328 € 36.480
KAVVV & FEDES vzw € 401.003 • € 17.721 • •
OKRA-SPORT + vzw € 517.471 €  8938 • € 16.825 •
Sporta-federatie vzw € 836.164 € 30.240 € 153.319 € 23.620 € 56.006
Sportievak vzw € 545.568 € 6.981 € 74.840 • •
S-Sport // Recreas vzw € 398.062 € 14.251 € 6064 • •

Subtotaal multisportfederaties € 4.015.694 € 143.167 € 251.944 € 78.414 € 92.486

• = geen aanvraag ingediend

* Cijfers onder voorbehoud van definitieve subsidieafrekening
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Aantal aangesloten subsidieerbare leden gesubsidieerde sportfederaties 2019

Aantal leden van gesubsidieerde unisportfederaties 1.148.340

Aantal leden van de gesubsidieerde multisportfederaties 282.477

Totaal 1.430.817

Aantal aangesloten clubs gesubsidieerde sportfederaties 2019

Aantal clubs van gesubsidieerde unisportfederaties 8.859

Aantal clubs van de gesubsidieerde multisportfederaties  5009
Totaal 13.868

Evolutie aantal gesubsidieerde sportkampen 2009-2019

Jaartal Aantal

2009 377
2010 369
2011 340
2012 360
2013 338
2014 329
2015 302
2016 259
2017 241
2018 229
2019 222

* binnen de beleidsfocus sportkampen decreet georganiseerde sport

Erkende, niet-gesubsidieerde sportfederaties 2019

Bowling Vlaanderen vzw Vlaamse Autosportfederatie vzw

Cricket Vlaanderen vzw Vlaamse Boogsport Federatie 'Liggende Wip' vzw

Federatie Disco, Show en Freestyle vzw Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie vzw

Federatie van Amateurs Motorcrossbonden van Vlaanderen vzw Vlaamse Kickboks, Muyathai en Mixed Martial Arts Organisatie vzw

Hondenfederatie Vrienden onder Eén vzw Vlaamse Kunstschaatsen Bond vzw

Landelijke Rijverenigingen vzw Vlaamse Motorrijdersbond van België vzw

Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw Vlaamse Snelschaatsbond vzw

Padel Vlaanderen vzw Vlaamse Snookerfederatie vzw

Petanque Federatie Vlaanderen vzw Vlaamse Vechtsport Associatie vzw

Sportiv vzw Vlaamse Vereniging voor Watersport vzw

Sportvisserij Vlaanderen vzw Vlaamse Wielrijdersbond vzw

Verbond van Vlaamse Speleologen vzw Vlaamse Wushu Federatie vzw

Vereniging voor modelluchtvaartsport vzw Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw
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TOPSPORT
Investeringen topsport in de periode 2016-2019

Begroting Topsport 2016 2017 2018 2019

Decretale subsidie topsport 8.950.000 €                 7.820.000 €                8.540.000 €                8.880.000 €                

Werkingsmiddelen topsport * 9.440.000 €                 12.250.000 €               13.680.000 €               10.917.000 €                 

Tewerkstelling topsporters ** 2.070.000 €                 1.560.000 €                 1.810.000 €                  2.035.000 €                

Toegekende werkingsmiddelen via BeGold  *** 1.690.000 €                  1.580.000 €                 1.550.000 €                 1.555.000 €                 

Service Level Agreement (topsportinfrastructuur) **** 4.830.000 €                 - €                               1.650.000 €                 65.000 €                     

Totaal 26.980.000 €               23.210.000 €               27.230.000 €               23.452.000 €              

!  = niet van toepassing
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Decretale subsidie topsport Werkingsmiddelen topsport *
Tewerkstelling  topsporters ** Toegekende werkingsmiddelen via BeGold  ***
Service Level Agreement (topsportinfrastructuur) ****

* Werkingsmiddelen topsport in uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen, exclusief de Vlaamse inbreng van 740.000 euro in 
het project BeGold
** Tot juni 2016 via personeelskredieten, sindsdien via werkingsmiddelen topsport in uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen
*** Toegekende financieringen aan Vlaamse topsportfederaties vanuit de gemeenschappelijke pot BeGold tbv Vlaamse & bicommunau-
taire topsportprojecten (Lotto, Sport Vlaanderen, Adeps, BOIC en Duitstalige Gemeenschap). Herberekening van de bicommunautaire 
projecten (periode 2014-2017)
****  In december 2017 werd 8.874.607 euro toegekend. De afrekening gebeurt bij oplevering van het project.

Investeringen topsport 2019: ondersteunende programmakost per sporttak
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Ondersteunende topsportomkadering per sporttak in 2019 (#VTE)
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Aantal tewerkgestelde topsporters via tewerkstellingsprojecten Topsport 2016-2019
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Aantal VTE tewerkgestelde topsporters via tewerkstellingsprojecten Topsport van SV 2019
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Zwemmen
Zei len

Wielrennen
Volleybal
Triatlon

Taekwondo
Snowboard
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Shorttrack

Schieten
Roeien

Paardrijden
Kunstschaatsen

Karate
Kajak
Judo

Hockey
Gymnastiek

G-sport
Bobslee
Atletiek

Alpine skiën

Tewerkstellingscontract Topsport Topsportstudentencontract

Toegekende topsportstatuten per schooljaar van 2015-2016 tot 2019-2020   

165 148
180 184 179

354 365 332
369 361

9 9 6

8
530 35 16

25
2611 19

9

16 36
99 102

98

96 89

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Topsportstatuut A in de TSS Topsportstatuut B in de TSS Topsportstatuut A buiten de TSS

Topsportstatuut F buiten de TSS Topsportstatuut B buiten de TSS Topsportbelofte lager onderwijs

Toegekende topsportstatuten schooljaar 2019-2020   

Topsport-
statuut A 
in de TSS*

Topsport-
statuut B 
in de TSS

Topsport
statuut A 

buiten de TSS

Topsport-
statuut F

 buiten de TSS

Topsport-
statuut B 

buiten de TSS

Topsport-
belofte lager 

onderwijs
Totaal

Atletiek • 8 • • • • 8
Badminton 6 4 • • • • 10
Basketbal 34 22 • • • • 56
Golf 6 • • • • • 6
Gymnastiek 51 • 1 • • 89 141
handbal 1 • • • • • 1
Judo 8 • 1 • • • 9
Schermen 3 1 • • • • 4
Snowboard 3 • • • • • 3
Taekwondo 3 • • • • • 3
Tafeltennis 3 1 • • • • 4
Tennis 13 • • 5 • • 18

Triatlon • • • 4 • • 4
Voetbal 4 262 2 16 33 • 317
Volleybal 25 48 • • 3 • 76
Wielrennen 8 6 • • • • 14
Zwemmen 11 9 1 • • • 21

‘* TTS = topsportscholen
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Behaalde prestaties door Vlaamse 
topsporters in Olympische disciplines

Jaartal Goud Zilver Brons Top-8 * Jaartal Goud Zilver Brons
2014 0 0 0 3 2014 0 0 0
2016 1 2 2 12 2016 4 2 2
2018 0 1 0 3 2018 0 0 0

Jaartal Goud Zilver Brons Top-8 * Jaartal Goud Zilver Brons
2015 1 1 1 12 2015 4 1 0
2016 0 0 1 10 2016 0 0 0
2017 2 1 3 12 2017 2 0 4
2018 4 0 3 7 2018 3 3 4
2019 1 2 4 14 2019 1 4 2

Jaartal Goud Zilver Brons Top-8 * Jaartal Goud Zilver Brons
2015 1 0 1 9 2015 4 0 0
2016 2 5 5 31 2016 2 0 3
2017 2 4 1 24 2017 2 1 2
2018 4 3 8 22 2018 2 1 0
2019 5 1 5 27 2019 2 2 1

* top 8 (plaatsen 4 t.e.m 8)

Europees kampioenschap - Olympische disciplines Europees kampioenschap - Paralympische disciplines

Olympische Spelen Paralympische Spelen

Wereldkampioenschappen - Olympische disciplines Wereldkampioenschappen - Paralympische disciplines

Behaalde prestaties door Vlaamse 
topsporters in Paralympische disciplines

* top 8 (plaatsen 4 t.e.m 8) 

Voortschrijdende som van de cumulatieve topsportindex per regio in 
Olympische disciplines

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

se
p-

08

ja
n-

09

m
ei

-0
9

se
p-

09

ja
n-

10

m
ei

-10

se
p-

10

ja
n-

11

m
ei

-11

se
p-

11

ja
n-

12

m
ei

-12

se
p-

12

ja
n-

13

m
ei

-13

se
p-

13

ja
n-

14

m
ei

-14

se
p-

14

ja
n-

15

m
ei

-15

se
p-

15

ja
n-

16

m
ei

-16

se
p-

16

ja
n-

17

m
ei

-17

se
p-

17

ja
n-

18

m
ei

-18

se
p-

18

ja
n-

19

m
ei

-19

se
p-

19

Maandelijkse meting van de behaalde indexpunten over de voorbije periode van 48 maanden (≈ 1 Olympiade)

Vlaams Bicommunautair Waals Totaal

Voortschrijdende som van de cumulatieve topsportindex per regio in 
Paralympische disciplines
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Maandelijkse meting van de behaalde indexpunten over de voorbije periode van 48 maanden (≈ 1 Paralympiade)

 Olympiade Tokyo Olympiade Londen  Olympiade Rio

Paralympiade Londen Paralympiade Rio Paralympiade Tokyo
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Aantal cursussen per cursussoort in 2019

Cursussoort Aantal
Aspirant-Initiator 121
Initiator 937
Instructeur B 178
Trainer B 101
Trainer A 33
Hoger Redder 54
Multimovebegeleider 27
Andere 5
Totaal 1456

Aantal cursussen per provincie in 2019

Provincie Aantal
Antwerpen 389
Limburg 182
Oost-Vlaanderen 340
Vlaams-Brabant 242
West-Vlaanderen 272
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13
Andere (buitenland en Wallonië) 18
Totaal 1456

Evolutie van het aantal cursussen 2015-2019

1.384 1.386 1.395 1.372
1.456

2015 2016 2017 2018 2019

* 29 cursussen vonden in het buitenland plaats

Aantal inschrijvingen per cursussoort in 2019

Cursussoort Man Vrouw Totaal %
Aspirant-Initiator 785 855 1640 7,03%
Initiator 9678 5027 14.705 63,04%
Instructeur B 2.401 675 3.076 13,19%
Trainer B 1372 203 1575 6,75%
Trainer A 693 5 698 2,99%
Hoger Redder 679 341 1020 4,37%
Multimovebegeleider 221 317 538 2,31%
Andere 44 32 76 0,33%
Totaal 15.873 7455 23.328 100%

Evolutie aantal VTS-gediplomeerden 2015-2019

5352
5001

4728 4696

5580

2015 2016 2017 2018 2019

* via erkende en VTS-module-organisaties
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Eindtotaal

Cursussoort Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
Initiator 377 420 8 3 141 141 460 288 222 122 184 56 307 62 231 47 117 31 70 21 55 9 28 6 3.406

Instructeur B 8 2 3 2 19 9 157 89 90 27 63 13 92 10 69 5 27 5 9 2 5 2 1 709

Trainer B 1 2 1 3 77 32 63 10 57 3 59 2 43 2 24 3 13 3 3 401

Trainer A 1 11 1 13 1 9 1 15 13 2 1 4 72

Hoger Redder 205 146 1 98 59 138 65 41 15 36 23 33 9 20 5 19 6 9 7 2 1 1 939

Andere 2 6 3 8 9 7 4 4 1 1 2 2 1 1 1 1 53

Subtotaal 593 574 15 5 262 212 851 484 436 179 353 97 507 85 376 61 190 47 105 30 66 13 33 6 5580

41-45j 46-50j 51-55j >65j<=18j 21-25j 26-30j 31-35j 36-40j 56-60j 61-65j19-20j

Aantal gediplomeerden per cursussoort 2019

* Daarnaast waren er 408 geasttesteerden Multimove- en Sportsnackbegeleiders en 1406 geattesteerden Aspirant-Initiator in 2019.  

Bijscholingen in 2019 VTS Plus in 2019

VTS PLUS

Tevredenheidsscore opleidingen 2019 Tevredenheidsscore bijscholingen 2019

79% 84%
4965

Bijgeschoolde 
redders

903

Bijgeschoolde 
trainers

via VTS-plus
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