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Multimove 
voor kinderen!

Multimove voor kinderen biedt Vlaamse kinderen tussen 3 en 8 
jaar een breed en gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin 
de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt. Een 
bepaalde sporttak is daarbij niet onmiddellijk herkenbaar. 

Multimove betekent plezier, gevarieerd bewegen, ontspanning, 
een brede motorische vorming,... voor kinderen van 3 tot 8 jaar.

Met deze brochure willen we je praktische tips en vormen van 
ondersteuning aanreiken. Met de informatie in deze brochure kan 
je meteen aan de slag om het Multimove-aanbod voor te bereiden 
en op te starten.

We wensen je alvast veel succes!
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Zoeken van lesgevers, 
begeleiders, trainers

Ondersteuning via Facebook
Op onze Facebookpagina kunnen we een lesgeversoproep plaatsen. Stuur de tekst, 
contactgegevens,... door naar info@multimove.be en dan plaatsen wij jouw zoekertje op 
Facebook. Of deel een eigen oproep op Facebook met onze Multimovepagina.

Steunpunt vrijwilligerswerk
Via deze organisatie kan je een vacature plaatsen voor vrijwilligers.
Meer info: www.vrijwilligerswerk.be > vacatures 

Vlabus

Vlabus (Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding) is een interprovinciale vzw die sport-
lesgevers tewerkstelt in allerhande organisaties. Vlabus heeft een knowhow op het gebied 
van tewerkstelling in de sportsector. Via een aanvraag is het mogelijk om een geschikte 
sportlesgever te vinden of in te schakelen. Meer info: www.vlabus.be 



een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen

7

Lesgevers tewerkstellen

Sportorganisaties hanteren heel wat verschillende systemen voor het vergoeden van les-
gevers: vrijwilligersstatuut, Vlabus, interimkantoor, zelfstandige in bijberoep, ‘traditio-
nele’ arbeidsovereenkomsten,… Vaak wordt de keuze gemaakt op basis van ervaringen 
uit het verleden. We geven een overzicht van een aantal mogelijkheden, voorbeelden en 
suggesties.

Vrijwilligers

 Werken met vrijwilligers

Bij het werken met vrijwilligers moeten geen belastingen betaald worden, geen fiscale 
fiches opgesteld worden en geen bijdragen voor sociale zekerheid betaald worden als de 
vrijgestelde maxima gerespecteerd worden. Vrijwilligers ontvangen immers geen loon, 
maar een onkostenvergoeding. De maxima forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers 
bedragen per vrijwilliger maximum € 32,71 per dag en € 1.308,38 per jaar  (jaarlijks per 
1 januari geïndexeerd).

 Vergoeding

Een vrijwilliger kan vergoed worden via ofwel:

• Forfaitaire kosten (max. zie hoger)
• Reële kosten: hieronder kan bv. een kilometervergoeding vallen.  

Het maximumbedrag van de kilometervergoeding voor vrijwilligers en werknemers 
van vzw’s bedraagt tot en met 30 juni 2014 € 0,3468 per km.

De twee kostenvergoedingssystemen mogen niet door elkaar gemengd 
worden, in hoofde van één vrijwilliger, per kalenderjaar.
Uitzondering: naast een forfaitaire kostenvergoeding, een beperkte terug-
betaling van vervoerskosten: de vergoeding voor het gebruik van openbaar 
vervoer, de eigen wagen of fiets mag maximaal 2000x de kilometervergoe-
ding (voor de auto) bedragen.
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Praktische informatie omtrent informatie- en verzekeringsplicht
Bekijk het dossier m.b.t. vrijwilligers op de ISB-website of raadpleeg de brochure 
“De sportclub en de vrijwilligerswet” van het Dynamo Project (www.dynamoproject.be).

Meer info: www.vrijwilligerswetgeving.be

Verschillende aanbieders van het project ‘Multimove voor kinderen’ stellen hun 
lesgevers als vrijwilligers aan. Via de ISB- en federatie-sportverzekering kun je 
de vrijwilligers verzekeren.

Werken met Vlabus

 Waarvoor kun je bij Vlabus terecht

Een van de doelstellingen van Vlabus (Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding vzw) is het 
creëren van officiële tewerkstelling in de sport in Vlaanderen. 
Bij Vlabus  kan een lesgever aangevraagd worden voor lessen vanaf 1 uur. Dat kan gaan 
over lessenreeksen, wekelijkse sportlessen een sportjaar lang, sportdagen, sportklassen, 
sportkampen, sportpromotie, vervanging van een gekwetste of zieke lesgever,… en dat 
voor verschillende doelgroepen, van kleuters tot senioren. Ook de administratieve ver-
plichtingen (contracten opstellen en aanpassen, verzekering,…) neemt Vlabus voor zijn 
rekening.

 Werkwijze

Van zodra de sportdienst of sportclub alle info over de activiteit heeft, dient ze een aan-
vraag in. Zo beschikt Vlabus over voldoende tijd om een geschikte lesgever te vinden die 
vrij is op het gevraagde moment. Een aanvraag kan ook ingediend worden wanneer de or-
ganisatie zelf een lesgever voordraagt, maar wel - omwille van de Dimona-aangifte - liefst 
48 uur en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de activiteit.

De sportorganisatie kan zelf een lesgever voorstellen om via Vlabus tewerk te stel-
len, bv. voor lessen Multimove. Het kan nuttig zijn om via www.multimove.be eens 
te kijken of er in de buurt een andere Multimove-aanbieder is. Op die manier kan een 
lesgever Multimove geven voor bv. de sportdienst van de stad Diest maar ook voor de 
tafeltennis- en zwemclub van diezelfde stad.
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 Kostenplaatje officiële tewerkstelling

Voor de sportorganisaties vanaf 1 januari 2013

OVERHEID Tarief per lesuur
Overheid: gemeentelijke, provinciale, gewestelijk en federale 
(sport)diensten en instellingen o.a. scholen

€ 31,80

Clusteringtarief (minimum 3 uren aaneensluitend voor zelfde 
klant)

€ 28,60

Nachtvergoeding € 47,10

NIET-OVERHEID Tarief per lesuur
Voordeeltarief niet-overheid (bv. sportclubs) € 23,85
Jeugdsportcoördinator in sportclubs (ihkv impulssubsidies) € 31,80
Clustertarief (min 3u aaneensluitend voor zelfde klant) met jeugd-
sportcoördinator in sportclubs (ihkv impulssubsidies)

€ 28,60

Voor de sportbegeleider/trainer vanaf 1 januari 2012

A Brutobezoldiging (= 1u x 15,25) 15,25 euro
B Enkel vakantiegeld (7,67% van A) 1,17 euro
C Persoonlijke RSZ (13,07% op A+B) -2,00 euro
D Dubbel vakantiegeld (7,67% van A) 1,17 euro
E Belastbaar loon (=A+B+C+D) 15,59 euro
F Bedrijfsvoorheffing (geschat op 35% van E) -5,46 euro
G Nettoloon (=E+F) 10,13 euro

Een trainer houdt van een bruto-uurloon van 15,25 euro ongeveer 10 euro 
over. De oorzaak ligt daar bij het feit dat het loon fiscaal belast wordt. 
Bij die berekening werd rekening gehouden met een belasting van 35% 
wat hoger kan zijn naargelang de totale loon inkomsten.

Bekijk de meest recente tarieven op www.vlabus.be/Lesgeverzoeken/
Tarieven.aspx
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In de Vlabus tarieven zit inbegrepen: 

• Verloning van de lesgever (brutoloon, vakantiegeld, patronale bijdragen)
• Kilometervergoeding volgens de gangbare overheidsbarema’s
• Verzekering van de lesgever (arbeidsongevallenverzekering, burgerrechtelijke aan-

sprakelijkheid)
• Administratiekosten (sociaal secretariaat, dimona-aangifte,…)
• Alle te verwachten indexeringen op de lonen vóór 31 december 2013

Deze prestaties zijn vrijgesteld van B.T.W.  (art 44§2.3°)

Werken met een interimkantoor

 Waarvoor kun je bij een interimkantoor terecht

Uitzendarbeid is een vorm van wettelijk toegelaten tijdelijke arbeid. Bij een interimkan-
toor kun je terecht voor loonadministratie, selectie en rekrutering van tijdelijke medewer-
kers. Wat betreft medewerkers kun je niet enkel lesgevers en monitoren aanvragen, maar 
bijvoorbeeld ook zaalwachters, redders en onderhoudspersoneel.

 Werkwijze

Het algemeen uitgangspunt is het uitbesteden van het werkgeverschap: het uitzendkan-
toor is de werkgever, de uitzendkracht is werknemer bij het uitzendkantoor en het uitzend-
kantoor stelt die persoon tijdelijk ter beschikking aan de gebruiker/klant.

Tijdelijke arbeid kan enkel uitgevoerd worden om de volgende redenen: 

• als vervanging van een vaste medewerker
• om te beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van het werk
• om te zorgen voor een uitzonderlijk werk

 Vergoeding

Het tarief dat aangerekend wordt, bestaat uit het bruto-uurloon dat de sportinstelling zelf 
bepaalt, vermenigvuldigd met een coëfficiënt. Deze coëfficiënt wordt in de overeenkomst 
bepaald en bevat de sociale lasten, ziekteverzekering e.d. Deze coëfficiënt ligt rond de 
waarde ‘2’.
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Freelancers 

 Werken met zelfstandige lesgevers

Soms kan het interessant zijn om  zelfstandigen in hoofd- of bijberoep in te schakelen voor 
lesgeefopdrachten. Een voordeel is dat alles rechtstreeks met de lesgever geregeld kan 
worden, zonder tussenstation. Nadeel is dat je soms zelf vervanging moet zoeken bij het 
plots wegvallen van de lesgever.

 Vergoeding

De sportdienst of sportclub hoeft zich enkel te bekommeren om de vergoeding die in on-
derling overleg met de lesgever besproken en vastgelegd wordt. Deze is afhankelijk van de 
lesinhoud, de frequentie en de context (voor een evenement wordt algauw meer gevraagd 
dan voor een lessenreeks). 
Betaling gebeurt via factuur of onkostennota.

Zelfstandige lesgevers vind je meestal ‘via via’ in een bestaand netwerk of het internet.

Meer info over zelfstandigen in bijberoep via www.zelfstandigen.be 

Voor de aanstelling van redders wordt vaak beroep gedaan op een interimkantoor maar 
dit kan evenzeer voor lesgevers, animatoren, monitoren,… Aarzel niet om een interim-
kantoor in te schakelen bij het zoeken naar een lesgever die geschikt is voor Multimove. 

Ook via www.vdab.be kun je gemakkelijk een zoekertje plaatsen. Opgelet:  in dit sys-
teem is de loonkost ook hoog voor de betreffende sportorganisatie.

Een sportieve en gemotiveerde kleuterleidster of leerkracht LO kan in 
bijberoep Multimovelessen geven.
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25-dagenregel

 Vrijstelling van RSZ-bijdrage

In de socio-culturele sector bestaat de mogelijkheid om voor de duur van een activiteit les-
gevers (monitoren) aan te stellen. In deze sector is er een volledige vrijstelling van RSZ-
bijdragen in het kader van de zg. 25-dagenregel voor occasioneel sociocultureel werk. 
 
 Werkwijze

• U sluit een arbeidsovereenkomst of dagcontract af met de werknemer die u aan-
werft in het kader van de 25-dagenregel. Doet u dit niet, dan is de werknemer voor 
onbepaalde duur bij u in dienst en kunt u de voordelige RSZ-regeling wellicht niet 
toepassen. U vindt een model van een overeenkomst in het kader van artikel 17 op 
www.sociare.be.

• U doet een voorafgaande elektronische aangifte bij FOD Sociale Zekerheid. De 
datum van elektronische aangifte geldt als bewijsmiddel. Laattijdig gemelde werk-
dagen zijn niet vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en tellen ook mee voor de 
berekening van de limiet van de 25 dagen. 
De aangifte van prestaties overeenkomstig artikel 17 van het kb van 28 november 
1969 gebeurt individueel via de portaalsite van de sociale zekerheid,  
www.socialsecurity.be

• Een doorgestuurde aangifte kunt u nog tot 3 dagen na de prestatiedatum annuleren 
of wijzigingen via de portaalsite. U motiveert daarbij de schrapping of wijziging.

• Na controle van uw aangifte  door FOD Sociale Zekerheid krijgt u een ontvangst-
bewijs met een uniek identificatienummer. U bent verplicht de werknemer op de 
hoogte te stellen van de aangifte en de inhoud ervan.

Artikel 17, 4° (socioculturele vorming en/of sportinitiatie verstrekken) bepaalt dat de uit-
oefening van de 25-dagenregel enkel kan “buiten de werk- of schooluren of tijdens de 
schoolvakanties”. U moet dus rekening houden met de individuele situatie van de betrok-
kene. Een boekhouder die volgens zijn uurrooster nooit werkt op maandag, kan die dag 
gerust animator zijn bij een andere organisatie. Dit kan maximum 25 keer per kalenderjaar 
en per persoon. De lesgever dient zelf het aantal gewerkte dagen onder dit ‘statuut’ bij te 
houden en verklaart op eer dit aantal dagen niet te overschrijden.
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 Bedrijfsvoorheffing

De tewerkstelling volgens de 25-dagenregel is vrijgesteld van RSZ (zowel voor werkne-
mer als voor werkgever), maar niet van bedrijfsvoorheffing. De tarieven van de bedrijfs-
voorheffing zijn afhankelijk van het toegekende bedrag. 

De inkomsten worden ter kennis aan de personenbelastingen gemeld. U levert dus een 
fiche 281.10 af aan de werknemer en zal het volgende jaar dus ook belast worden op de 
verkregen inkomsten. 

Bedrijfsvoorheffing: 
- 27,25 % bedragen tot en met 500,00 euro
- 32,30 % bedragen tussen 500,01 en 650,00 euro
- 37,35% bedragen boven 650,00 euro

Bij overschrijding van de limieten gelden zowel voor werknemer als werkgever de gewone 
RSZ-bijdragen. De situatie wordt bekeken op de 26ste dag van tewerkstelling. De regula-
risatie treft dan alle werkgevers die te maken hebben met de overschrijding ten belope van 
het aantal dagen dat betrokkene bij hen gewerkt heeft. Bv. Wg A: 10 d, Wg B: 16 d, Wg C: 
11 d › de overschrijding op dag 26 gebeurt bij Wg B. Regularisatie van 16 d bij Wg B en 11 
d bij Wg C. Wg A wordt met rust gelaten.

Samen met de lesgever stel je een aannemingsovereenkomst op, waarin praktische en 
financiële afspraken vervat zijn.
De lesgever ontvangt een loon op uurbasis. Op dit loon voor "toevallige of periodieke 
prestaties" wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden. Indien de gemeente, sportdienst of or-
ganisatie voor het vaste personeel de (sectorale) barema’s toepast, is het aan te raden 
minstens hetzelfde barema te hanteren voor een medewerker in een gelijkaardige catego-
rie. Indien je de sectorale barema’s niet moet volgen, pas dan minstens het gewaarborgd 
gemiddeld minimum maandinkomen toe. Over de vervoerskosten en andere kosten kun je 
afspraken maken die gangbaar zijn binnen de sector. 

De 25-dagenregel is cumuleerbaar met 

• Het gunstige tewerkstellingsstelsel voor studenten (= jobstudenten)
• Een vrijwilligersactiviteit in hetzelfde jaar (maar niet gelijktijdig)
• Werkloosheidsuitkeringen
• Pensioenen
• Een zelfstandige activiteit
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Studenten
Studentenarbeid biedt gunstige fiscale en sociale voordelen, zowel voor de werkgever als 
voor de student.

 Werken met studenten

Waar moet je op letten?
• Minimumleeftijd: 15 jaar en niet meer onderworpen aan de voltijdse leerplicht
• Een geschreven overeenkomst van bepaalde duur
• Een afschrift van de arbeidsovereenkomst en van het bewijs van ontvangst door de 

student van het arbeidsreglement moeten binnen de 7 dagen verzonden worden naar 
het kantoor van het Toezicht op de Sociale Wetten 

• Jaarlijks toegelaten werkdagen aan beperkte bijdragen: 50
• Solidariteitsbijdrage van 5,42% ten laste van de werkgever, en van 2,71% ten laste 

van de student
• Behoud van de kinderbijslag 

• Indien studentenarbeid tijdens de maanden juli, augustus en september
• Voor elke maand van het 1ste, 2de en 4de kwartaal, indien ze in dat kwar-

taal niet meer dan 240 uren beslaat
• Geen bedrijfsvoorheffing wanneer de volgende voorwaarden gezamenlijk zijn  

vervuld:
• Schriftelijke arbeidsovereenkomst
• < 50 dagen gewerkt
• Geen RSZ-bijdragen verschuldigd, met uitzondering van de solidariteits-

bijdrage

Om aan alle administratieve verplichtingen te voldoen werk je als werkgever best samen 
met een sociaal secretariaat. Beroep doen op een sociaal secretariaat betekent ook dat je 
opstart- en dossierkosten moet betalen, hou hier rekening mee.
Veel gemeenten of clubs kiezen ervoor om tijdens de schoolvakanties hun lesgevers van 
sportkampen, animatoren van jeugdkampen, begeleiders van speelpleinwerking 
op deze manier te vergoeden. Door de versoepelde wetgeving biedt dit 
statuut heel wat voordelen voor beide partijen. 

Studenten vanaf 16 jaar (assistent lesgever) kunnen als lesgever Multimove aangesteld 
worden. Dit kunnen studenten LO zijn, maar ook studenten lager onderwijs, kleuteron-
derwijs of middelbaar onderwijs (ev. sportrichting) passen perfect in het profiel van de 
lesgever Multimove en kunnen als dusdanig vergoed worden. 
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In het kader van de RSZ-verplichting is het belangrijk om weten dat een werkstudent 
maximum 50 werkdagen per jaar mag presteren en een monitor maximum 25 werkdagen 
per jaar, ongeacht bij welke werkgever de prestaties zijn geleverd. Het aantal gepres-
teerde werkdagen als monitor tellen niet mee voor het maximum van 50 werkdagen voor 
werkstudenten, en vice versa.
 

Bijverdienen als (brug)gepensioneerde 
Onder bepaalde voorwaarden mag een gepensioneerde een pensioen combineren met 
een beroepsactiviteit. Elke activiteit die een belastbaar inkomen oplevert, moet worden 
aangegeven. Voor gepensioneerden mogen de inkomsten niet hoger zijn dan een bepaald 
grensbedrag. De grootte van dit bedrag is afhankelijk van verschillende parameters: het 
jaar van de uitoefening van de activiteit, de aard van de beroepsactiviteit, de leeftijd, het 
type pensioen, de eventuele kinderlast en de ingangsdatum van het pensioen. 
Bij overschrijding van deze grens van de inkomsten wordt het pensioen van de betrokkene 
verminderd of geschorst. 
Meer info op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), www.onprvp.fgov.be

De gemeente of sportclub kan zelf bepalen hoeveel ze de betrokken lesgever vergoedt en 
doet hiervoor de normale Dimona-aangifte. Een loonfiche zorgt ervoor dat de betrokkene 
zelf het grensbedrag van bijverdienste kan bewaken. 

Voor een sportorganisatie valt het dus te overwegen om gepensioneerde leerkrachten 
(LO, lager onderwijs of kleuteronderwijs), trainers of sportfunctionarissen/-promoto-
ren na hun carrière te blijven inschakelen als (hulp)lesgever voor lessen Multimove.
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Voor bruggepensioneerden is het in de meeste gevallen verboden om een bijkomend in-
komen uit arbeid te hebben. Vooraleer u een bruggepensioneerde in dienst neemt, doet u 
er goed aan na te vragen wanneer hij op brugpensioen is gegaan. Sommigen mogen name-
lijk wat bijverdienen, anderen helemaal niet. 

Een andere interessante piste om (hulp)lesgevers Multimove te vinden, is het inschake-
len van mensen uit de kinderopvang. Zij zijn immers sterk vertrouwd met de doelgroep.
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Opleiden van lesgevers

De grote waarde van Multimove ligt in de brede waaier aan motorische ontwikkelings-
kansen die het de kinderen biedt. Hier schuilt voor de lesgevers een belangrijke taak om 
iedere sessie drie fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod te laten komen. De les-
gever is dan ook een belangrijke schakel in het slagen van Multimove.

De Vlaamse Trainersschool organiseert opleidingen Multimovebegeleider zodat de les-
gevers voldoende bagage meekrijgen om in de praktijk aan de slag te gaan. Bekijk het 
overzicht van de geplande opleidingen via www.multimove.be/planning-opleidingen-
multimovebegeleiders. 
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Werven van 
nieuwe leden

Het Multimove-aanbod promoot je op verschillende manieren; via mond-tot-mondreclame, 
met folders en brochures, op de website,… De toegankelijkheid en bruikbaarheid van ge-
schreven promotie is bepalend voor het brede publiek dat je bereikt. Je promotie is als 
het ware een visitekaartje voor je organisatie en aanbod. Het is belangrijk dat je promotie 
uitstraalt waar je voor staat en wie je bent! Geef je doelpubliek onmiddellijk een warm 
gevoel en creëer betrokkenheid.
 
Zijn er meerdere Multimove-aanbieders in jouw gemeente/stad, communiceer dan samen 
het Multimove-aanbod naar de inwoners.

Download via www.multimove.be:
• een voorbeeld van een perstekst

 Standaard flyers en affiches

Flyers en affiches zijn een goed promotiemiddel om je komende Multimove-aanbod in de 
kijker te plaatsen. Je kan ze in de lagere scholen ronddragen of je kan aan plaatselijke 
handelaars en winkeliers vragen om een affiche op te hangen. Niet iedereen heeft echter 
de tijd of middelen om professionele ontwerpers of drukkers in te schakelen en dus hebben 
we standaard affiches en flyers voorzien. Alle erkende Multimove-aanbieders ontvangen 
gratis 400 flyers en 25 affiches.
 
Multimove-organisaties die nog extra affiches en flyers wensen, kunnen via de website een 
drukklare pdf downloaden en zelf zorgen voor de extra exemplaren. 

 de flyer (met witruimte om eigen aanbod bekend te maken)
Op de flyer is er op de achterzijde een witruimte voorzien om een eigen sticker, stempel, 
etiket,... van de Multimove-aanbieder te plaatsen. Grafische vormgevers kunnen deze pdf 
importeren in bv. een indesign file en er zelf de tekst, logo,... aan toevoegen zoals uren en 
plaats.
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 de affiche (standaardaffiche zonder witruimte)

 de affiche (met witruimte)
Op de affiche is een witruimte voorzien om een eigen sticker, stempel, etiket,... van de 
pilootgroep te plaatsen. Grafische vormgevers kunnen ook deze pdf importeren in bv. een 
indesign file en er zelf de tekst, logo,... aan toevoegen zoals uren en plaats.

 Promotiemateriaal

Om de bekendheid en uitstraling van Multimove te vergroten, is het aangewezen naast 
affiches en flyers ook wat groter promotiemateriaal te voorzien in de vorm van banners, 
beachflags en spandoeken.
Dit promotiemateriaal kan je in de inkomhal van de sportzaal, kinderopvang, gemeente-
huis, bibliotheek,… plaatsen. Ook tijdens andere activiteiten in uw gemeente of club – bv. 
gericht naar kinderen of jonge gezinnen – kan dit gebruikt worden om de bekendheid te 
vergroten.

 vlaggen, spandoeken en pop-up banners
Het Multimoveteam biedt de mogelijkheid om promotiemateriaal aan te kopen. De aanbie-
der kan standaard beachflags, spandoeken en pop-up banners kopen tegen een voordeel-
tarief. Meer info en prijzen: www.multimove.be

 bordje 'erkende Multimove-organisatie'
Elke erkende Multimove-organisatie ontvangt een bordje dat op een zichtbare plaats 
van de accommodatie gehangen kan worden zodat het duidelijk is dat jouw 
organisatie officieel erkend is.

Download via www.multimove.be:
• de flyer (met witruimte)
• de affiche (standaardaffiche zonder witruimte)
• de affiche (met witruimte)
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 Lokale website promoten via www.multimove.be

Alle erkende Multimove-organisaties krijgen een eigen webpagina op de Multimove-
website met daarop het lokale Multimove-aanbod en de contactpersoon. Er is ook de 
mogelijkheid om foto's en fimpjes toe te voegen.

 Lokaal netwerk (zie ook partners)

Communiceer ook met andere partijen zoals bijvoorbeeld de jeugddienst, sportdienst, 
scholen, kinderopvang, muziekschool, jeugdbewegingen,… Zij kunnen jouw aanbod hel-
pen promoten. Bv. laat je Multimove-aanbod plaatsen in de nieuwsbrief van één van de 
lokale partners, deel flyers rond in de kleuterscholen en lagere scholen in de buurt, hang 
affiches op in de sportaccommodaties, de bib, het warenhuis,…
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Het onthaal 
van nieuwe leden

Omwille van de specificiteit van sportclubs en lokale besturen wordt dit onderdeel 
opgesplitst in een gedeelte voor de sportclubs en een gedeelte voor lokale besturen.

Onthaalbrochure voor sportclubs
De onthaalbrochure is een handig instrument, waarin je als sportclub belangrijke infor-
matie kwijt kan. Dat is handig voor het nieuwe lid, maar ook voor jouw sportclub. Neem 
er alle afspraken in op, maar ook de verwachtingen naar de sporter en zijn ouders toe. 
De onthaalbrochure kan in de vorm van een boekje, daarnaast kan je hem ook online ter 
beschikking stellen.

Laat zeker aan bod komen: 

 de club en clubwerking:
Sport lijkt bedrieglijk eenvoudig, maar dat is niet zo voor iedereen. Geef een toelichting 
over jouw sportclub en hoe die werkt. Omschrijf de verwachtingen naar de sporter en zijn 
ouders. Denk hierbij aan aanwezigheid op trainingen/lessen,…

 intern reglement:
Wat vindt jouw club belangrijk en aan welke regels moeten kinderen (maar ook club-
verantwoordelijken) zich houden,… Het intern reglement kan je ook aanvullen met een 
ethisch charter, een fair play code, de Panathlon Verklaring,…

 activiteitenkalender:
Geef een overzicht van de activiteiten tijdens het volledige sportseizoen. 
Vertel ook al wie wanneer verwacht wordt. Denk hierbij ook aan neven-
activiteiten of lessen die niet doorgaan (bv. in vakantieperiodes).

 veel gestelde vragen:
Denk eens na over vragen waar nieuwe leden mee zitten en waar je reeds een 
antwoord op kan geven. Denk hierbij aan wat iemand minstens moet mee heb-
ben tijdens de les, wat men moet doen bij een ongeval, hoe men doorstroomt,…
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 sportkledij:
Het aankopen en dragen van sportkledij kan een drempel vormen. Informeer je leden over 
wat zij minstens nodig hebben om aan de activiteiten deel te nemen. Leg duidelijk uit wat 
verwacht wordt en welke de mogelijkheden zijn.

 contactgegevens:
Overloop alle contactpersonen en verantwoordelijken. Geef niet enkel een e-mailadres 
mee, maar ook een telefoonnummer en foto. Niet iedereen beschikt over internet of kan 
een mail sturen.

 vrijwilligerswerk:
Geef ouders de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. Veel clubs kampen met een 
tekort aan vrijwilligers. Heb je alle leden en ouders al eens aangesproken?

 maak actief gebruik van je onthaalbrochure!
Bijvoorbeeld als basis voor een gesprek met de sporter en zijn ouders. Dit model van een 
onthaalbrochure kan je gebruiken in jouw sportclub. Het dient als basis voor een gesprek 
met de sporter en zijn ouders.

Download via www.multimove.be:
• het model van onthaalbrochure

Het model is een algemeen model dat van toepassing kan zijn binnen elke sportclub. Het 
geeft je een houvast bij het opstellen van een eigen onthaalbrochure en het spreekt dus 
voor zich dat er nogal wat zaken moeten aangepast worden in functie van je eigen sport-
club en/of eigen Multimove-afdeling en dat eigen creativiteit wenselijk is.
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Infobrochure voor lokale besturen
Het is nuttig om een infobrochure te maken waarin je alle noodzakelijke informatie over 
het gemeentelijke sport- en beweegaanbod vermeldt. Op die manier vinden potentiële 
deelnemers voldoende basisinfo in een handig instrument. De infobrochure kan in de vorm 
van een boekje of flyer, daarnaast kan je hem ook online ter beschikking stellen.

Laat zeker aan bod komen:

 activiteitenaanbod:
Geef een overzicht van het hele gamma aan sport- en bewegingsactiviteiten die de sport-
dienst aanbiedt. Je kan ervoor kiezen om dit in te delen per doelgroep (kinderen, jongeren, 
studenten, volwassenen, 50-plussers, G-sport, personen met overgewicht,…).

Vermeld de start- en einddatum, de uurregeling, de locatie, eventuele sluitings- of verlof-
dagen, de leeftijdsgroep, de kostprijs, of het gaat om een lessenreeks of een (half)jaar-
lijkse activiteit en eventuele voorwaarden zoals startniveau, stiptheid,…

 inschrijvingen:
De inschrijving is vaak het eerste contact tussen de sporter (of de ouder) en de sport-
dienst.

Communiceer duidelijk:
• wanneer men kan inschrijven - inschrijvingsperiode
• hoe en waar men kan inschrijven (telefonisch, via mail, op de sportdienst, via de 

website,…)
• wanneer en hoe men bevestiging krijgt van de inschrijving
• of inschrijven verplicht is

 kostprijs:
Geef duidelijk de prijs van een (half)jaarlijkse activiteit, van een beurtenkaart en/of een 
lessenreeks weer. Indien van toepassing vermeld je hier ook of er een korting is voor 
een tweede gezinslid.

 verzekering deelnemers:
Geef aan of deelnemers verzekerd zijn bij eventuele ongelukjes. Als 
sportdienst kan je intekenen op de ISB-sportverzekering. Een eenvoudige 
en complete verzekering wanneer een van je deelnemers of vrijwillige be-
geleiders een kwetsuur oploopt en/of aansprakelijk wordt gesteld voor ma-
teriële of lichamelijke schade aan derden. Denk eraan om de activiteiten door 
te geven aan ISB.
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 gegevens sportdienst:
Vermeld de contactgegevens van de sportdienst (adres, telefoonnummer, e-mailadres, fax 
en contactpersoon). Een overzicht van de openingsuren van de sportdienst is handig in-
dien mensen bijkomende inlichtingen wensen.

Deze rubriek kan je aanvullen met extra informatie over de sportdienst, bv. voor welke 
zaken de inwoners bij de sportdienst terecht kunnen, een overzicht van alle sportaccom-
modaties in jouw gemeente/stad,…

Inschrijvingsprocedure
De inschrijving houdt meer in dan het in orde brengen van het lidmaatschap en de verze-
kering. Het is de basis voor jullie verdere samenwerking. De inschrijving is één van de eer-
ste contactmomenten met de sporter en zijn/haar ouders. Zij vormen zich een beeld van 
jouw club of sportdienst, dus je kan maar beter een goede indruk maken. Een inschrijving 
verdient dus veel aandacht. Het is belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. 

Geef duidelijk weer:
• wanneer men kan inschrijven - inschrijvingsperiode
• hoe en waar men kan inschrijven (telefonisch, via mail, via de website,…)
• wanneer en hoe men bevestiging krijgt van de inschrijving
• of inschrijven verplicht is

TIPS !

 Organiseer een inschrijvingsmoment

Het inschrijvingsmoment is het ideale moment om de impliciete en expliciete regels te 
overlopen. Want: goede afspraken maken goede vrienden. Een inschrijving verdient dus 
veel aandacht en gebeurt niet in een volle kantine aan de toog. Neem je tijd voor een per-
soonlijk gesprek en werk met een onthaalbrochure of infobrochure.

Maak een lijstje met alle informatie die je aan het nieuwe lid en zijn ouders wil meegeven. 
Je doet dit het best aan de hand van je onthaalbrochure of infobrochure. 
Geef nieuwe leden de onthaalbrochure, infobrochure of een huishoudelijk reglement mee 
naar huis zodat ze het nog eens kunnen nalezen. 
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Download via www.multimove.be:
• de checklist “succesvolle inschrijving”

In Antwerpen werkte de 8 vzw in samenwerking met Antwerpse voetbalclubs de checklist 
voor een inschrijving uit. Bekijk deze checklist voor een succesvolle inschrijving.

Download via www.multimove.be:
• een eenvoudige leidraad die “moeilijke thema’s” bespreekbaar maakt

 Meer dan een inschrijving

De inschrijving dient als basis voor jullie verdere samenwerking. Het is niet alleen belang-
rijk dat je sporter ingeschreven en verzekerd is, maar ook dat hij zich goed voelt. Enkel 
dan zal hij blijven komen. Probeer daarom al tijdens de inschrijving naar moeilijkheden te 
peilen. Is het lidgeld betaalbaar? Wat zijn de vervoersmogelijkheden? Zijn er nog broers 
of zusjes die willen sporten? Samen kan je naar oplossingen zoeken.

 Inschrijvingsverantwoordelijke binnen een sportclub

De inschrijving is de basis voor de verdere samenwerking tussen sporter en sportclub. 
Het is belangrijk dat jouw club nadenkt over de onthaal- en inschrijvingsprocedure. Over-
weeg om binnen de club één (of enkele) verantwoordelijke(n) aan te duiden die de nieuwe 
leden inschrijft en opvolgt. In ideale omstandigheden is een inschrijvingsverantwoorde-
lijke iemand die de club goed kent. Denk maar aan een trainer, (jeugd)sportcoördinator, 
ploegverantwoordelijke of bestuurslid. Of misschien is de combinatie van een ervaren en 
onervaren vrijwilliger wel een goed idee? Hoe dan ook: de verantwoordelijke(n) die je 
aanduidt, moet sociaal vaardig zijn, het belang van een goede inschrijving inzien en bereid 
zijn om samen naar oplossingen te zoeken.
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Communicatie

Communicatie is een rode draad die doorheen alle aspecten van je werking loopt. Je leden 
en medewerkers informeren, je aanbod promoten bij de lokale bevolking, een vlotte tekst 
opstellen om journalisten of sponsors te overtuigen,… Goed communiceren is daarbij geen 
doel op zich, maar een middel om je doel te bereiken. Goede communicatie is essentieel 
voor een goede werking. Communicatie bestaat uit twee aspecten: interne en externe com-
municatie. 

Interne communicatie is de communicatie tussen je sportclub/sportdienst en de leden, ou-
ders, trainers/lesgevers/begeleiders, het bestuur en de vrijwilligers. Interne communica-
tie moet laagdrempelig zijn. Zo leren nieuwe leden snel de regels kennen. Als je duidelijk 
communiceert, zal iedereen die betrokken is weten wat van hem of haar verwacht wordt. 

Externe communicatie gaat meestal over het voeren van promotie. Je moet goed weten wie 
je wil bereiken en hoe je hen het best kan informeren over jouw sportaanbod. Ook commu-
niceer je met andere partijen zoals bijvoorbeeld de jeugddienst, sportdienst, scholen, kin-
deropvang, muziekschool, jeugdbewegingen,… Zij kunnen jouw aanbod helpen promoten. 

TIPS !

 Ongeschreven regels

Vaak zijn er heel wat ongeschreven regels. Moet ik verwittigen bij afwezigheid? Wat in-
dien ik te laat kom voor de les of indien ik mijn kinderen te laat kom ophalen? Moet je 
kaarten verkopen voor het jaarlijkse eetfestijn?

Eén van de basisregels van goede communicatie is dat je al deze evidente, maar impliciete 
verwachtingen moet uitspreken. Begin dus bij het begin. Leg uit hoe je werkt. Leg uit dat 
de trainers niet fulltime met Multimove bezig zijn maar ook nog een job uitoefenen of 
student zijn. 

Vertel ook dat de bestuursleden van een club onbetaalde vrijwilligers zijn. Zorg ervoor dat 
je expliciet de verwachtingen van de club en van de trainer naar de leden toe verwoordt. 
Ook de verwachtingen naar de ouders toe moeten besproken worden. Door deze onge-
schreven regels te benoemen kunnen heel wat misverstanden uit de weg geholpen worden.
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 Een persoonlijke babbel

Een onthaalbrochure, infobrochure of een goede website zijn weinig waard zonder af en 
toe een persoonlijke babbel met jouw leden (en hun ouders). Dat geldt zowel voor lesge-
vers, als voor bestuursleden, verantwoordelijken en andere begeleiders. “Spreken is zilver, 
zwijgen is goud”. Niet in het sportgebeuren. Een persoonlijke babbel is belangrijker dan 
het afgeven van een flyer of een brief. 

Een babbel is niet enkel nodig tijdens de inschrijving, maar ook doorheen het jaar. Spreek 
kinderen en ouders aan, doe een babbeltje over de kinderen, het weer,… Vraag wat ze 
vinden van de Multimove activiteiten en pols even of ze tevreden zijn. Zo merken ze dat je 
geïnteresseerd bent en dat ze meetellen. 

Houding, stem, intonatie, gezichtsuitdrukking,… Hoe je iets zegt, is even belangrijk als 
wat je zegt. Iedereen heeft zijn eigen communicatiestijl. Bovendien is die voor een stuk 
bepaald door je sociale en culturele achtergrond. Wees je bewust van je eigen communica-
tiestijl en houd rekening met het effect van je stijl op anderen. 

 Aangepaste en specifieke communicatie

Maak werk van jouw communicatie en stel je op die manier open voor een breder publiek. 
Misschien is jouw aanbod zowel naar jeugd, volwassenen en 55-plussers gericht. Jongens 
en meisjes, sporters en ouders, recreanten en competitieve sporters.
 
Richt je communicatie specifiek naar de groep die je wil bereiken. Verschillende groepen 
vragen verschillende communicatie. Een flyer met het aanbod voor dames ziet er niet het-
zelfde uit als een flyer met het Multimove aanbod. De brief voor het eindejaarsfeest ziet er 
niet hetzelfde uit als de brief voor de ouderbijeenkomst. Aangepaste communicatie is dus 
belangrijk. Sluit aan bij de leefwereld van de beoogde doelgroep.
 
Wanneer je nieuwe leden wil aantrekken is de bekendheid van je sportaanbod een be-
langrijke factor. Durf jezelf enkele vragen te stellen: welke mensen moeten mijn 
aanbod kennen? Is mijn aanbod gekend bij mijn doelgroep? Liggen mijn 
flyers en brochures op de juiste plaats?
 
Maak een inventaris van locaties waar jij je flyers zal neerleggen. Doe je 
al enkele jaren dezelfde locaties aan (zonder veel effect), probeer dan eens 
iets anders. Leg je flyers in een buurtwinkel, bij de dokter of een sociale 
organisatie en vooral: geef er een woordje uitleg bij. 
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Download via www.multimove.be of www.isbkennisbank.be:
• het artikel "Communiceren met kinderen anno 2009"
• het artikel “Optimalisatie van het beheer van sportaccommodaties”  

(met tips voor efficiënte communicatie)

  Woord- en beeldkeuze

Denk na over de leesbaarheid en duidelijkheid van jouw communicatiedragers zoals web-
site, brieven, flyers en folders. Zijn alle communicatiedragers in dezelfde Multimove-
huisstijl? Wees consequent en gebruik steeds dezelfde huisstijl!

Een goede tekst is eenvoudig om te lezen en te begrijpen. De lezer vindt meteen wat hij no-
dig heeft. Er is echter geen toverformule om duidelijk te schrijven. Een tekst is misschien 
helder voor de ene, maar onduidelijk voor de andere. Toch kunnen heel wat eenvoudige 
tips je op de goede weg helpen. 

Zorg ervoor dat jouw doelgroep zich herkent in jouw communicatie. Gebruik de Multi-
movehuisstijl en we zijn er van overtuigd dat heel wat kinderen en ouders zich aangespro-
ken zullen voelen. 

De checklist ‘communicatie voor iedereen’ en de ‘20 tips van VSF’ helpen je op weg. 

Download via www.multimove.be:
• de checklist “communicatie voor iedereen”. Zeg het eenvoudig - 20 tips van VSF

 Taalproblemen

Sta je open voor een breed publiek, dan kunnen er soms taalproblemen opduiken. An-
derstaligen of mensen met een beperkte kennis van het Nederlands zullen je boodschap 
moeilijk begrijpen. Met een beetje inspanning en goodwill van beide kanten kom je al een 
eind ver. 

Praten met elkaar is de boodschap. Ondersteun jouw mondelinge communicatie met ge-
schreven communicatie zoals brieven, brochures of affiches. Soms kan je je bedienen van 
een tussentaal als het Engels of het Frans om je boodschap over te brengen. 
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Houd altijd volgende tips bij de hand: 

   Alles in 3 talen vertalen is niet mogelijk 
   Gebruik eenvoudig Nederlands 
   Toon respect voor de moedertaal van de anderen 
   Houd de informatie beknopt 
   Besteed minder aandacht aan bijzaken of laat ze weg 
   Gebruik korte woorden 
   Vermijd vakjargon 
   Wees concreet 
   Vermijd uitdrukkingen en let op met humor 
   Gebruik foto’s of de Multimove mascotte

 Partners

Maak je sportaanbod bekend bij verschillende lokale partners die dicht aansluiten bij jouw 
doelgroep. Ga langs bij de gemeentelijke diensten (jeugddienst, sportdienst, OCMW,…), 
de scholen in de buurt, jeugdbewegingen enzovoort. Zij komen rechtstreeks in contact met 
potentiële kinderen. Breng hen op de hoogte van je aanbod zodat zij gericht informatie 
kunnen doorgeven. 

Samenwerken is belangrijk en vele handen maken licht werk. Om jouw sport- of bewe-
gingsaanbod te promoten in de buurt kan je ook samenwerken met andere sportclubs of 
organisaties. Zijn er in jouw gemeente meerdere Multimove-aanbieders (lokale besturen, 
sportclubs of andere organisaties), promoot dan samen jullie sportaanbod. Ook zijn er tal 
van andere organisaties die jouw doelgroep bereiken en willen samenwerken. Probeer je 
netwerk uit te breiden. 

Neem eens een kijkje op www.desocialekaart.be en ga eens langs bij een voor jou onbe-
kende organisatie. De sociale kaart is een overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en 
gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel. 

Download via www.multimove.be of 
www.isbkennisbank.be:

• het artikel "Sport en kinderopvang, hand in hand"
• de tendenskaart 7 "brede school en sport" en tendenskaart 8  

"kinderopvang en sport"
• het artikel "Samenwerken tussen organisaties in een netwerk"
• het artikel "De knepen en knopen van netwerking"
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 Sociale media zijn hip

Sociale media is een verzamelnaam voor online platformen waar gebruikers op een ge-
bruiksvriendelijke manier informatie met elkaar kunnen delen. 

Facebook en Twitter zijn twee populaire voorbeelden. Maar de brede waaier aan sociale 
media gaat veel verder, zo zijn er toepassingen voor foto’s (Flickr, Pinterest, Picasa), audio 
(Last.fm, Soundcloud), presentaties (Prezi, Slideshare), video’s (YouTube, Vimeo), blogs 
(Wordpress, Blogger, Tumblr),… Het aanbod van sociale media is constant in beweging. 

Een gemeenschappelijk kenmerk van alle sociale media is de interactie tussen de gebrui-
kers. Mensen delen informatie (verhalen, kennis of ervaringen) door deze online te publi-
ceren. 

Vraag de brochure "Cmmncrn in je sportclub?!" van het Dynamo Project aan en 
kom alles te weten over een goede communicatiemix in je sportclub.
Meer info: www.dynamoproject.be

Lees het artikel "Web 2.0: sociale netwerksites: realiteit of virtualiteit?"
Meer info: www.isbkennisbank.be

Download via www.multimove.be of www.isbkennisbank.be:
• het artikel "Grenzen aan de privacy: een eerste verkenning"
• het artikel "Privacywet en sportbeheer: de belangrijkste spelregels"

 Privacy

Houd rekening met de wetten van de privacy bij het gebruik en de verwerking van 
persoonsgegevens en foto’s.
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Logistieke ondersteuning

Ondersteuning 

 Multimove lesgeversmap

De praktijkgerichte Multimove werkmap is één van de belangrijkste ondersteuningsvor-
men voor de lesgevers. Met deze werkmap willen we de lesgevers een leidraad en houvast 
aanreiken om het Multimove aanbod in de praktijk te implementeren. De map bestaat uit 
een handleiding en concrete activiteiten binnen de 12 bewegingsvaardigheden.

 Multimove website

De Multimove website verzamelt alle ontwikkelde tools en ondersteuningsvormen voor 
verantwoordelijken en lesgevers. De website bevat alle nodige informatie m.b.t. Multi-
move.

 Elektronische nieuwsbrieven

Op regelmatige tijdstippen worden er elektronische nieuwsbrieven verstuurd naar de lo-
kale Multimoveverantwoordelijken. De nieuwsbrieven bevatten nieuwe informatie, goede 
voorbeelden, didactische tips,…

 Nieuwsbrief voor ouders

Het Multimoveteam verstuurt maandelijks een nieuwsbrief voor ouders boordevol tips en 
weetjes om in de thuisomgeving meer te bewegen met de kinderen. De nieuwsbrief 
bevat wist-je-datjes en leuke oefeningen waarmee ouders in de thuisomgeving 
aan de slag kunnen. Deze nieuwsbrief wordt naar de verantwoordelijke 
en/of lesgever verstuurd, die op zijn beurt de nieuwsbrief naar de ouders 
kan doorsturen.
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 Multimove T-shirts en truien

Naast de T-shirts die gratis voorzien zijn voor de Multimovelesgevers (worden verkregen 
bij het volgen van de opleiding) krijgen de Multimove-aanbieders ook de kans om extra 
T-shirts en truien te bestellen. Zowel voor kinderen als volwassenen kunnen extra Multi-
move T-shirts besteld worden. Meer info: www.multimove.be

Tips naar logistieke ondersteuning

 Sportmateriaal

Het gebruik van didactisch materiaal is erg belangrijk in het leerproces van de deelne-
mers. Maar het gebruik van veel materiaal is niet per definitie een garantie op kwaliteit. 
Enkel als het materiaal efficiënt ingezet wordt, is het een meerwaarde voor de les. 

In heel wat sportclubs of gemeenten is het beschikbare materiaal afgestemd op de sport 
waarbinnen de club actief is of de sporten die in de sportaccommodatie aangeboden wor-
den. Voor het ‘Multimove voor kinderen’-aanbod zal de lesgever ook ander materiaal ge-
bruiken om alle bewegingsfamilies in te vullen. Onderstaande lijst geeft je een idee van 
het materiaal dat doorheen het basispakket frequent aan bod komt en dus aangewezen is 
om aan te schaffen.

Download via www.multimove.be:
• een voorbeeldlijst van aangewezen materiaal

 
 Klein en groot sportmateriaal ontlenen
Er zijn heel wat uitleendiensten in Vlaanderen die sportmateriaal uitlenen. Elke uitleen-
dienst heeft zijn eigen aanbod en een eigen reglement. Informatie over een uitleendienst, 
zoals welk materiaal ter beschikking is, hoe je het kan ontlenen en de contactgegevens 
van de verantwoordelijken vind je terug op de website van de uitleendienst (zie verder).
 
Vaak beschikken gemeenten, scholen, kinderopvang ook over sport- en spelmateriaal of 
een box met klein materiaal. Vraag eens na of je bij een van deze instanties materiaal kan 
ontlenen.
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Download via www.multimove.be:
• een lijst van uitleendiensten in Vlaanderen

Download via www.multimove.be:
• een lijst met creatief materiaal dat kan gemaakt worden

Download via www.multimove.be:
• een lijst van uitleendiensten in Vlaanderen

Let op!  Lees altijd het uitleenreglement zodat je op de hoogte bent van de randvoorwaar-
den om materiaal te ontlenen.

 Klein en creatief materiaal zelf maken
Voor het ‘Multimove voor kinderen’-aanbod zal de lesgever ook ander materiaal dan het 
traditionele gebruiken om alle bewegingsfamilies in te vullen (zie ook materiaallijst). Het 
is niet nodig om voor grote budgetten nieuw materiaal aan te schaffen. Een creatieve 
lesgever kan zelf heel wat materiaal omtoveren tot het ideale spelmateriaal. Verzamel bv. 
klein materiaal in uw gemeente of club zoals petflessen, touwen… of ga eens langs op een 
rommelmarkt. Onderstaand vind je alvast enkele nuttige ideeën.

 Ander sportgerelateerd materiaal

 Audiovisueel materiaal
Gebruikt je sportclub een beamer om foto’s te projecteren tijdens het jaarlijkse eetfestijn? 
Toont je gemeente filmpjes tijdens evenementen of infodagen over sport, culturele of toe-
ristische activiteiten? Zoek je nog een professionele geluidsinstallatie voor de opendeur-
dag?
 
Hiervoor kan je zeker een beroep doen op enkele uitleendiensten die audiovisueel ma-
teriaal,… ontlenen. Elke uitleendienst heeft zijn eigen aanbod en een eigen reglement. 
Informatie over een uitleendienst, zoals welk materiaal ter beschikking is, hoe je het kan 
ontlenen en de contactgegevens van de verantwoordelijken vind je terug op de 
website van de uitleendienst. 
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Vraag de brochure "Je sportclub, daar zit muziek in" van het Dynamo Project aan 
en kom alles te weten over auteursrecht en naburige rechten.
Meer info: www.dynamoproject.be

Vraag de brochure "Je sportclub goed verzekerd" van het Dynamo Project aan 
en kom alles te weten over het verzekeren van je sportclub.
Meer info: www.dynamoproject.be

 Andere logistieke ondersteuning

 Vergunningen: gebruik je muziek?

 EHBO: verstrekken van hulp op evenementen

Het Rode Kruis
Ga naar www.rodekruis.be > activiteiten > hulp op evenementen

Het Vlaamse Kruis
Ga naar www.hetvlaamsekruis.be > onze vereniging > kerntaken > hulpposten

Alert vzw
Ga naar www.ambu-alert.be > diensten

 Verzekeringen

Sportclubs
Voor de verzekering van je reguliere werking (waarvan Multimove deel uitmaakt), kan 
je terecht bij de sportfederatie waar je aangesloten bent.
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Denk je klaar te zijn voor de start van het Multimove-aanbod? 
Ga dan snel na via de Multimovechecklist of alle voorwaarden voor een vlotte start 
voldaan zijn!

Download via www.multimove.be:
•  de checklist "Klaar voor een vlotte Multimovestart!"

Klaar voor de start?

Lokale besturen

Alle Vlaamse gemeenten en gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen 
intekenen op de ISB-sportverzekering. Een eenvoudige en complete verzekering wanneer 
een van je deelnemers of vrijwillige begeleiders een kwetsuur oploopt en/of aansprakelijk 
wordt gesteld voor materiële of lichamelijke schade aan derden. En dat allemaal voor een 
geringe premie en tal van voordelen.

Meer info: www.isbvzw.be
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Vragen?

Bloso - Multimove voor kinderen
Arenbergstraat 5, 1000 Brussel
info@multimove.be
www.multimove.be
https://www.facebook.com/multimovevoorkinderen
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Bronnen

Websites
• www.isbvzw.be/nl/475/papers/42/vrijwilligers.html
• www.vlabus.be/Infocentrum/Documentatie/BrochureJesportclubentewerkstel-

ling.aspx
• www.vlaamsesportfederatie.be/uploads/VSF%20magazine/2011/1101_tewerk-

stelling_van_occasionele_medewerkers.pdf
• www.dynamoproject.be
• www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=34306
• www.laagdrempeligesportclub.be

Publicaties
• 'Cmmncrn in je sportclub?! Tips voor een goed communicatiebeleid',  

Grace Hellinckx, Vlaamse Sportfederatie vzw, versie 1 - juli 2012
• 'De sportclub en de vrijwilligerswet', Katrien Kets en Geraldine Mattens, 

Vlaamse Sportfederatie vzw, versie 5 - juni 2011
• 'De sportdienst op zoek naar tijdelijk personeel', Marjolein Van Poppel, VTS-

tijdschrift, N°205, p. 81-91
• 'Je sportclub en tewerkstelling', Lien Berton en Liliane Roegies, Vlaamse Sport-

federatie vzw, versie 4 - november 2012
• 'Syllabus 25-dagenregel in de socioculturele sector', Socioculturele werkgevers-

federatie Sociare (laatste aanpassing: november 2010)
• 'Wegwijs in de studentenarbeid', FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg (maart 2012). www.werk.belgie.be/publicationdefault.aspx?id=3628
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