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• Het aantal leden van de erkende en gesubsidieerde
Vlaamse sportfederaties daalt licht.
• Het aantal erkende en gesubsidieerde sportdiensten
stijgt.
• In 2001 splitsten drie unitaire sportbonden:
de wielerbond, de basketliga en de golfvereniging.
• Het aantal bijscholingen georganiseerd en erkend
door de Vlaamse Trainersschool neemt enorm toe.
• 73% van de leerlingen uit het secundair onderwijs
met een topsportstatuut is ingeschreven in een topsportschool.
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14.1 Sportparticipatie

Sport promoten is de concurrentie aangaan met alle
andere vormen van moderne, uitdagende vrijetijdsbestedingen. Een actief sportbeleid is dan ook geen
sinecure, want sport staat midden in het leven van
de burger en is sterk onderhevig aan de veranderingen in de maatschappij.
De eerste strategische doelstelling van het Vlaams
sportbeleid is het verhogen van de sportparticipatie
(liefst in clubverband) en met bijzondere aandacht
voor de jeugd. Door meer Vlamingen aan het sporten te krijgen, hoopt de Vlaamse overheid zowel de
algemene volksgezondheid, de fysieke conditie van
de jeugd als de sociaal-maatschappelijk integratie
te verbeteren.

Hoe sportief is Vlaanderen? Sinds 2000 is het aantal
leden van sportclubs, aangesloten bij een erkende
Vlaamse sportfederatie, licht gedaald. De vergelijking
met de cijfers van voor het jaar 2000 ligt moeilijk
omdat een nieuwe en meer verfijnde meetmethode
gehanteerd wordt sinds het nieuwe decreet op de
subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties. Positief
is wel de toename bij de jongste leeftijdsgroep wat
er op wijst dat de aanhoudende campagnes bij de
jeugd, zoals het ‘Contract JeugdSport’ en ‘Als het
kriebelt moet je sporten’ succesvol zijn geweest.
Vanzelfsprekend brengen de cijfers van de erkende
sportfederaties maar een deel van sportend Vlaanderen in kaart. Niet iedere sportfederatie is immers
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14.1 Evolutie van het aantal leden aangesloten bij de door
Bloso erkende en gesubsidieerde sportfederaties, van 1995
tot 2001. * Nieuw decreet. Bron: Bloso.
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14.2 Evolutie van het aantal kinderen en jongeren
aangesloten bij de door Bloso erkende en gesubsidieerde
sportfederaties, van 1995 tot 2001. * Nieuw decreet.
Bron: Bloso.

LIDMAATSCHAP SPORTVERENIGING
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Nooit lid
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Vroeger lid
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17,0
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Passief lid
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Actief lid
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Bestuurslid
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14.3 Lidmaatschap van een sportvereniging naar geslacht, in %. Bron: APS-survey 2002, *** p<0.001.
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14.4 Zelf sportief actief bezig zijn
naar leeftijd, in %.
Bron: APS-survey 2002. *** p<0.001.
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door Bloso erkend. Survey-gegevens bieden een vollediger beeld van het aantal sportende Vlamingen
tussen de 18 en de 85 jaar. Volgens de APS-survey
2002 is één op vier mannen actief lid van een sportvereniging. Bij de vrouwen is dat één op zes. Dat
zijn dezelfde percentages als in 2001.
Men kan ook sportactief zijn, zonder noodzakelijk
een clubkaart op zak te hebben. Iets meer dan de
helft van de Vlaamse bevolking zegt in 2002 aan
sport te hebben gedaan. Een derde van de respondenten zegt meerdere keren per jaar sportief actief
te zijn. Mannen blijken meer te sporten dan vrouwen. Daarmee liggen de resultaten van 2002 in lijn
met die van het jaar voordien.
Bij de sportparticipatie spelen leeftijd en opleiding
een grotere rol dan het geslacht. Voor het lidmaatschap bij een sportclub spelen leeftijd en geslacht
een grotere rol dan de opleiding.
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14.5 Zelf sportief actief bezig zijn
naar opleiding, in %.
Bron: APS-survey 2002. *** p<0.001.
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Om de ledenwerving van sportclubs een duwtje in
de rug te geven werd in het najaar 2002 de campagne ‘Bij een sportclub zit je goed’ gelanceerd.
Deze nieuwe campagne moet meer mensen aanzetten om te sporten in clubverband en wil tevens de
kwaliteit van het sportaanbod in de sportclubs verhogen.
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Scholen zijn ideaal geplaatst om de sportmicrobe
door te geven. Daarom werden ook de schoolsportactiviteiten in kaart gebracht. In 2001 schreef 86%
van de scholen in op de activiteiten van de Stichting
Vlaamse Schoolsport. Dat is een lichte stijging tegenover 2000. Driekwart van de scholen behoort tot
het basisonderwijs. 68% van de scholen neemt deel
op woensdagnamiddag, 18% uitsluitend tijdens de
lesuren.

500

0
2000

14.6 Aantal deelnemende scholen aan
schoolsportactiviteiten naar soort onderwijs,
in 2000 en 2001. Bron: Bloso.
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14.2 Sportaanbod

De Vlaamse overheid wil zowel de kwantiteit als de
kwaliteit van het sportaanbod verhogen. Dat is echter niet alleen de taak van de Vlaamse overheid maar
eveneens van alle lokale actoren zoals gemeentelijke
GEMEENTELIJKE SPORTDIENSTEN EN SPORTRADEN
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14.7 Evolutie van het aantal gemeentelijke sportdiensten en sportraden in
zowel erkende, niet-erkende als gesubsidieerde gemeenten, van 1996 tot
2001. Bron: Bloso.

sportdiensten, de plaatselijke sportclubs, de scholen
die naschoolse sportbeoefening organiseren, de
sportfederaties en Bloso. Daarom werd een financiering uitgebouwd die veel verantwoordelijkheid
legt bij de spelers op het terrein.
Het aantal autonome sportraden bleef een aantal
jaren constant op 270 (88% van de Vlaamse
gemeenten). In 2001 zijn er vijf sportraden bijgekomen (89% van de Vlaamse gemeenten).
In 2000 viel het aantal erkende gemeentelijke sportdiensten terug vanwege een striktere toepassing van
het decreet van 5 april 1995. Wie niet voldeed werd
geschorst. In 2001 stelde een aantal geschorste
sportdiensten zich opnieuw in regel waardoor de
schorsing werd opgeheven. In 2001 stijgt het aantal
erkende gemeentelijke sportdiensten verder tot 161
waarvan er 152 gesubsidieerd worden en waaraan
224 sportfunctionarissen verbonden zijn.
Deze stijging is mede te verklaren door de substantiële verhoging van het budget voor erkende en
gesubsidieerde gemeentelijke sportdiensten. De
hogere subsidiebedragen zetten meer gemeenten
aan een subsidiedossier in te dienen en sportfunctionarissen aan te werven.
Daarnaast zijn er nog vijf provinciale sportdiensten
(1 per provincie) met elk 3 sportfunctionarissen en
een sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met 2 sportfunctionarissen. Limburg en
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14.8 Aantal gemeentelijke sportdiensten , % gemeenten met erkende sportdienst of erkende en gesubsidieerde sportdienst en aantal gemeentelijke sportfunctionarissen die voor subsidiëring in aanmerking komen (2002). Bron: Bloso.
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SPREIDING VAN DE ERKENDE EN GESUBSIDIEERDE SPORTDIENSTEN

14.9 Spreiding van de erkende en gesubsidieerde sportdiensten in 2002. Bron: Bloso.

West-Vlaanderen hebben naar verhouding het
meeste erkende en gesubsidieerde sportdiensten.
Een ruimer sportaanbod volstaat niet, het moet ook
kwaliteitsvol zijn. Een kwalitatief aanbod vraagt een
professionele omkadering. De Vlaamse Trainersschool (VTS) zorgt hiervoor. De Vlaamse trainerschool is een samenwerkingsverband tussen Bloso,
universiteiten, hogescholen en de Vlaamse sportfederaties. In 2001 steeg het aantal gediplomeerden
aan de Vlaamse Trainersschool van 2.802 tot 3.667.
Die stijging is grotendeels het gevolg van het
decreet van 13 juli 2001. Dat decreet verplicht
gesubsidieerde sportfederaties voor alle gesubsidieerde activiteiten een gekwalificeerde lesgever aan

erkende, niet-gesubsidieerde sportdiensten
erkende en gesubsidieerde sportdiensten

te stellen. Vandaar de verzesvoudiging van het aantal ‘assimilaties en inschalingen’. Nochtans wordt
een te grote uitbreiding van het aantal cursussen
niet aangemoedigd omdat de Vlaamse Trainerschool midden in een herstructurering zit.
BUDGETANALYSE
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14.10 Aantal erkende, gesubsidieerde
erkende sportdiensten
en niet-erkende sportdiensten.
gesubsidieerde sportdiensten
Bron: Bloso.
niet erkende sportdiensten

14.11 Budgetanalyse in uitvoering van het decreet op de sportfederaties
(basis- en facultatieve opdrachten) (2001). Bron: Bloso.
1. Basisopdracht 1 (Kaderopleiding + bijscholing)
2. Basisopdracht 2 (Begeleiding sportclubs)
3. Basisopdracht 3 (Sportpromotie)
4. Basisopdracht 4 (Organisatie landelijke sportactiviteiten)
5. Basisopdracht 5 (Informatie)
6. Facultatieve opdracht 1 (Jeugdsport)
7. Facultatieve opdracht 2 (Sportkampen)
8. Facultatieve opdracht 3.1 (Topsport: voorbereiding en deelname aan
internationale wedstrijden)
9. Facultatieve opdracht 3.2 (Topsport: topsportscholen)
10. Facultatieve opdracht 3.3 (Organisatie van internationale wedstrijden)
11. Facultatieve opdracht 3.4 (Voorbereiding en deelname aan OS,
Wereldspelen en paralympics)
12. Overige algemene kosten
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VLAAMSE TRAINERSCHOOL
1999

2000

2001

2.994 2.802 3.667
naar niveau
niveau Trainer A

279

150

229

niveau Trainer B

483

446

676

niveau Initiator/Jeugdsportbegeleider 2.232 2.206 2762
naar soort
gediplomeerden VTS-opleidingen

1.589 1.636 1770

gediplomeerden erkende opleidingen

1.080 1.007

gediplomeerden assimilaties en
inschalingen
aantal personen die een VTS- of
erkende bijscholing hebben gevolgd

325

159

968
929

1.486 3.177

14.12 Gediplomeerden van de Vlaamse Trainerschool naar soort opleiding
en niveau. Bron: Bloso.

Voor de administratieve bijscholingen van de
bestuurders van sportclubs is Sportac opgericht,
een partnership tussen Bloso, de koepelorganisatie
Vlaamse Sportfederatie en de Vereniging van
Vlaamse Provincies. Het aantal door Sportac georganiseerde bijscholingen verdubbelde in 2001.
Om de kwaliteit van het sportaanbod in kaart te
brengen, is nagegaan over hoeveel gekwalificeerde
medewerkers de sportclubs, aangesloten bij een
gesubsidieerde sportfederatie, beschikken. In 2001
is het aantal betaalde medewerkers (in dienstverband en gesubsidieerd) met een sporttechnisch
PROFESSIONALISERING VAN HET KADER

diploma duidelijk toegenomen. De stijging is het
gevolg van het nieuwe decreet op de erkenning en
subsidiëring van Vlaamse sportfederaties dat verplicht dat minstens de helft van het gesubsidieerde
personeel sporttechnisch geschoold moet zijn. In
vergelijking met 2000 worden bij de sportclubs,
aangesloten bij een erkende federatie, meer lesgevers (trainers) opgegeven zonder sporttechnisch
diploma. De stijging is waarschijnlijk het gevolg van
een betere registratie van de lesgevers (trainers) bij
de sportfederaties.
Een andere indicator voor de kwaliteit van het sportaanbod is het aantal sportkampen georganiseerd
door Bloso en door de gesubsidieerde sportfederaties. De sporttechnische begeleiding in deze sportkampen gebeurt immers steeds door gekwalificeerde lesgevers.
Het aantal deelnemers aan de Bloso-sportkampen
daalde in 2001. Vooral de sportkampen met internaat (-4%) waren minder populair. We moeten er
rekening mee houden dat er 167 plaatsen minder
beschikbaar waren. De Bloso-centra organiseren
tijdens de schoolvakanties immers ook andere activiteiten zoals stages met binnen- en buitenlandse
topatleten, belangrijke internationale en nationale
wedstrijden en opleidingscursussen van de Vlaamse
Trainersschool zodat de maximumcapaciteit voor
sportkampen daalt.
De gesubsidieerde sportfederaties richtten in 2001
minder sportkampen in. Die daling is het gevolg
van de strengere decretale regelgeving. Het aantal
deelnemers daarentegen zat opnieuw in de lift.
De gesubsidieerde gemeenten organiseerden in
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14.13 Administratieve, bestuurlijke en sporttechnische
medewerkers naar niveau van sportdiploma
opgedeeld in: betaald en gesubsidieerd in dienstverband, betaald en in dienstverband, vrijwilligers,
betaald en niet in dienstverband (2001).
Bron: Bloso.
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14.14 Verdeling van de lesgevers/trainers van het
sporttechnisch kader van de sportclubs over de
categorieën van sporttechnische diploma’s,
in 2000 en 2001. Bron: Bloso.
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2001 1.802 sportkampen waar 66.516 Vlamingen
aan deelnamen. Dat cijfer is echter relatief omdat er
geen verplichte registratie bestaat. De omschrijving
van het begrip sportkamp is evenmin wettelijk
bepaald. Er is hier dan ook minder kwaliteitsgarantie
dan bij de sportkampen georganiseerd door Bloso
of door de gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties.
Tot slot kan de kwaliteit opgedreven worden door
bijscholing. De medewerkers van sportfederaties en
sportdiensten volgden in 2001 8.815 uren bijscholing. Dit is een lichte daling tegenover het voorgaande jaar.
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14.15 Evolutie van het aantal deelnemers
Bloso
aan de sportkampen georganiseerd door
Vlaamse gesubsidieerde
Bloso en de gesubsidieerde sportfederaties.
sportfederaties
Bron: Bloso.
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14.3 Kritische succesfactoren
Bij het uitbouwen van een sportbeleid wegen een
aantal factoren sterk op de slaagkansen. Wanneer
topsporters excellente resultaten halen die veel weerklank vinden in de pers, stijgt ook de interesse van
het publiek voor de sport. Topsportscholen en promotie vormen belangrijke hulpmiddelen om de
Vlaming aan het sporten te krijgen. Dopinggebruik
doet dan weer sterk afbreuk aan het imago van de
sport. We onderzoeken elk van deze factoren aan de
hand van indicatoren.

als een kritische succesfactor. Topsport heeft een
voorbeeldfunctie en zorgt mee voor de uitstraling
van Vlaanderen in het buitenland. De topsportscholen spelen hierin een belangrijke rol en krijgen
steeds meer erkenning vanuit de sportfederaties. De
verhouding tussen leerlingen in een topsportschool
en het aantal uitgereikte topsportstatuten illustreert
dit duidelijk. Aanvankelijk schreven slechts de helft
van de jongeren met een topsportstatuut zich in een
topsportschool in, ondertussen is dat 73%.

Topsport

Promotie

Een goed topsportbeleid dat maximale ontplooiingskansen geeft aan jonge topsporters wordt beschouwd

Sportpromotie is een belangrijk hulpmiddel om de
sportparticipatie te verhogen. Bloso spendeerde in
2001 ongeveer 2,5 miljoen euro aan sportpromotie.
Dat is zowat hetzelfde bedrag als het jaar voordien.
De gesubsidieerde sportfederaties trokken ruim 3,5
miljoen euro (1,5 miljoen euro uitsluitend aan communicatie) voor promotie uit. Dat is 700.000 euro
minder dan in 2000.
Hoeveel de gesubsidieerde gemeenten aan sportpromotie besteden is niet bekend.
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Dopinggebruik
Dopinggebruik weegt op het imago van de topsport
en stelt een bijzonder gevaarlijk voorbeeld voor de
overige sporters. Een efficiënte dopingbestrijding is
dan ook cruciaal.
Zoals aangestipt in de brochure ‘Overzicht dopingbestrijding in Vlaanderen’ is uit het bestaande cijfermateriaal praktisch gezien onmogelijk trends inzake dopinggebruik aan te duiden gezien het vaak
onvoldoende aanwezig zijn in aantal van gecontro-

14.16 Evolutie van het aantal participerende federaties, leerlingen in topsportscholen en aantal statuten, van 1998-’99 tot 2001-’02. Bron: Bloso.
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14.17 Evolutie van het aantal gecontroleerde manifestaties, gecontroleerde atleten en aantal overtredingen en de algemene overtredingsratio, van 1993 tot 2001.
Bron: WVC, Medisch Verantwoord Sporten.
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14.18 Evolutie van de verhouding tussen het aantal overtreders en het
totaal aantal gecontroleerde atleten, van 1993 tot 2001, uitgedrukt in %.
Bron: WVC, Medisch Verantwoord Sporten.

leerde sporters om significantie te kunnen duiden
m.a.w. in sporttakken waar minder frequent gecontroleerd wordt is de interpretatie van procentuele
cijfers niet betrouwbaar omdat het aantal gecontroleerden te laag ligt.
Een daling van de overtredingsratio wijst niet altijd
op minder dopingszondaars maar wel op minder
positieve labresultaten. Dit kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan nog verder te verfijnen opsporingsmethoden of aan nieuwere middelen die actueel nog
minder vlot te detecteren vallen.
De Vlaamse overheid neemt talrijke initiatieven
(brochures, dopinglijn TV-spot, website www.vlaanderen.be,…) om de sportbeoefenaar te informeren
over de gevaren van doping. Met informatie over
medisch verantwoord sporten en dopingbestrijding
hoopt de Vlaamse overheid te voorkomen dat mensen zich uit onwetendheid laten verleiden tot het
gebruik van doping.
De bus ‘medisch verantwoord sporten’, tevens een
mobiel en gestandardiseerd onderzoekslokaal voor
dopingcontrole, heeft tot doel de actieradius van het
controlebeleid te vergroten tot die domeinen die
thans onvoldoende zijn uitgerust om controles in de
beste omstandigheden te laten verlopen en op termijn tot die sportbeoefening die plaatsvindt buiten
competitie om. Dit zal tevens de zichtbaarheid van
het controlebeleid verhogen.
De drie huidig erkende keuringscentra medisch
verantwoord sporten (VUB Brussel, UZ Gent en
K.U. Leuven) voerden 1.415 sportmedische keuringen (topsporters en niet-topsporters) uit in 2002.
Zij begeleidden 549 topsporters.

1997

1998

1999

2000

discipl. wielrennen
discipl. voetbal
discipl. atletiek
discipl. volleybal

2001

discipl. body-building
discipl. basketbal
discipl. zwemmen
discipl. handbal
discipl. powerlifting

Federalisering
sportbonden
Heel wat Vlaamse sportbeoefenaars waren en zijn
nog aangesloten bij een unitaire sportbond waarop
het Vlaamse sportbeleid geen impact heeft.
Het splitsen van deze unitaire sportbonden wordt
dan ook als essentiële voorwaarde beschouwd om
een adequaat Vlaams sportbeleid te kunnen voeren.
In 2000 waren er twee afsplitsingen van vroegere
unitaire sportbonden: de Vlaamse Liga Paardensport en de Vlaamse Motorrijdersbond van België.
In 2001 waren er 3 afsplitsingen: de Wielerbond
Vlaanderen, de Vlaamse Basketballiga en de
Vlaamse Vereniging voor Golf. Dit brengt het
aantal gefederaliseerde sportbonden op vijf.

Sportonderzoek
Ook sportonderzoek is belangrijk in een modern
sportbeleid. Het budget voor sportwetenschappelijk onderzoek bleef jarenlang constant op 74.368
euro. In 2000 werden de subsidies verdubbeld.
In 2001 werd een zesde van dit budget toegewezen
aan toegepast sportwetenschappelijk onderzoek
zoals bijvoorbeeld een project rond krachttraining
bij jonge topsporters.
In 2001 kreeg het sportonderzoek extra geld door
de oprichting van het steunpunt ‘Sport, Beweging
en Gezondheid’, dat van de minister van Onderwijs
en Vorming 4,21 miljoen euro subsidies ontvangt,
gespreid tussen 2001 en 2006.

Sport
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14.19 Spreiding van de Contracten JeugdSport 2001-2002. Bron: Bloso, APS-bewerking.

Driehoek
gemeente-club-school
In het kader van de uitbouw van de driehoek
gemeente-club-school werd het project Contract
JeugdSport opgestart. Via lokale samenwerkingsverbanden tussen de scholen, de sportclubs en de
gemeentelijke overheid, wordt getracht de sportparticipatie van de niet- of weinig sportende jongeren
te verhogen en de lokale actoren te responsabiliseren.
In 2001 hebben 225 gemeenten een project ingediend. Het betreft hier 223 Vlaamse en 2 Brusselse
gemeenten, dwz 73% van alle gemeenten wensten
aan het Contract JeugdSport mee te werken.

VOOR

enkel Contract Jeugdsport in 2000-2001
enkel Contract Jeugdsport in 2001-2002
Contract Jeugdsport in 2000-2001 en 2001-2002

Uiteindelijk werden 222 ingediende dossiers door de
beoordelingscommissie goedgekeurd. Van de 190
gemeenten die in 2000 hebben deelgenomen doen
er in 2001, 175 opnieuw mee. Dit wil zeggen dat
slechts 15 gemeenten hebben afgehaakt en dat er 47
nieuwe gemeenten voor het eerst in dit project stappen. De 225 ingediende dossiers voor de periode
2001-2002 hebben betrekking op 1.159 jeugdsportprojecten. In vergelijking met 2000 is dit een stijging
van 43% (498 jeugdsportprojecten meer). Voor de
periode 2002-2003 wordt voorzien dat het aantal
deelnemende gemeenten verder zal stijgen tot 237.

M E E R I N F O R M AT I E

www.Bloso.be
www.vlaanderen.be/dopinglijn
Informatiebrochures:
Doping: dopingbestrijding in Vlaanderen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie gezondheidszorg, Team Medisch Verantwoorde sportbeoefening, september 2002.
Overzicht dopingbestrijding in Vlaanderen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie gezondheidszorg, Team Medisch Verantwoorde sportbeoefening, augustus 2002.
Stativaria 26, Vlaanderen sportief gepeild, Scheerder J. en Pauwels G., MVG 2002.
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