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In de voorbije vier jaar is het aantal leden van de sportclub in Vlaanderen met 10 procent
gestegen. Met 1.380.000 leden maakt dat van de sportclub de sterkste vereniging in
Vlaanderen, en ook sterker dan ze ooit was. De data die ons dat leren, staan vanaf vandaag en
voor de allereerste keer ooit, verzameld, gebundeld en inzichtelijk gepresenteerd op één
plaats op onze website: sport.vlaanderen/kennisplatform.
Het kennisplatform is een volledig nieuw luik waar we in de loop van de volgende weken over een
achttal sportthema’s al onze data zullen publiceren. “Het gebruik van data in onze missie mag je niet
onderschatten”, zegt de Vlaamse minister van Sport. “Sport Vlaanderen is in het bezit van enorm veel
gegevens die Vlamingen, sportclubs, sportfederaties en gemeentes kunnen gebruiken om ideeën te
krijgen voor betere sportinfrastructuur en meer sportbeleving. Tot vandaag zaten die data vaak achter
gesloten deuren, of waren ze erg moeilijk te interpreteren. Dankzij het nieuwe platform worden de
cijfers op een visueel aantrekkelijke en toegankelijke manier vrijgegeven, zodat iedereen ermee aan de
slag kan.”
Door deze data te delen met iedereen, met de sportclubs, de sportfederaties en de sportdiensten
krijgen wij en de hele sportsector immers een beter inzicht 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 makkelijker kennis mee kunnen uitwisselen, van elkaar
kunnen leren en samenwerken.
Lancering kennisplatform
Op vrijdag 29 maart lanceren we de data van twee thema’s: sportclubs en gemeentelijke
sportindicatoren (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 loop van de
volgende weken geven we geleidelijk alle data prijs over nog een zestal thema’s: trainers (op 4 april),
topsport, sportinfrastructuur, schoolsport, sport op het werk en sportparticipatie.
Je kan alle pagina’s en data interactief bekijken, en de sportieve kenmerken van provincies,
gemeentes en clubs naar hartenlust vergelijken.

Highlights
In vier jaar tijd (2014-2017) stijgt het aantal sportclubs in Vlaanderen met 12%. In elke provincie is er
een stijging.
Nooit eerder sporten zoveel Vlamingen in sportclubverband: van 1.250.000 naar 1.380.000. Dat is een
stijging van 10%.
In elke provincie stijgt het aantal sportende inwoners.
De meest beoefende sporten in de sportclub zijn voetbal, wielrennen en volleybal.
66.500 trainers zijn actief in de Vlaamse sportclubs. Van hen zijn er 28.000 gekwalificeerd, dat zijn er
5.000 meer dan vier jaar geleden.
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