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Wetenschappelijk onderzoek 

Het decreet op de sportdiensten: 
de 10s-or ierzoeksresultaten 
1le raad van bestintri- van /zet Hloso gaf vorig jaar eeiz oridetzoeksopdi-achf aan het 
Iizteri1.i1ivei-sit(zir Oiideizoeksceizti-ui71 voor Spoi-tbeleid (IOS) 0171 een eval~intie te 
ii7ake1l van de ruei-liiiig en uitiioeriiig van /7et decreet op de gemeeiitelijke en proviii- 
cinle sportdiensteil en danri~ma..st on.1 een a.iza1y.w te n7.aken van de k~zelpnizten Dij 
(ie ii7zplenzei7tatie van 1ciunliteitszo1-g ii7. rle geineetzterz en provincies. 117 dit artikel 
worden de oilderzoeksinetllode, de voori7.aanute resrrltaten, de conclusies eiz de 
~mnbevelingen kort iueergegeiieiz. Deze oncierzoeksres~iltaten uierderi inmiddels op 
diverse info-ve~gaderiiigen van spo~.t-tliensterz, schepenen van. sport en spoi-lfi~nctio- 
1~a.t-issen iritvoerig toegeliclzt en hesprokeiz. 

METHODE 

Toegepast wetenschappelijk onderzoek, zoals dit 
beleidsonderzoek, voorziet geen eenduidige vorm 
van onderzoeksvoering. Om tot een oplossing van 
het gestelde probleem te komen, worden in de 
literatuur verschillende vormen van onderzoek 
aangereikt die sterk uiteenlopend zijn. Daarom 
werd eopteerd voor een gemengde methodologi- 
sche h : .  e s p ,  wat het ebruik inhoudt van zowel 
kwantitatieve als kwjitatieve onderzoeksmetho- 
den. O deze wijze kunnen de resultaten van de 
verschi P lende methoden elkaar in bepaalde mate 
ofwel bekrachtigen ofwel neutraliseren. Concreet 
werd voor dit onderzoek gebruik emaakt van vijf 
onderzoeksmethoden, meer bepaafd: 
e Studie van schriftelijke bronnen 
e Delphi-bevraging bij bevoorrechte getuigen 
e Enquêtes 
e Diepte-interviews 
e Inhoudsanalyse van sportpromotieplannen 

Elk van deze instrumenten leidde naar specifieke 
conclusies : 
e de literatuur werd als basis ebruikt voor het 

opstellen van de eerste de~pffivragenli~st; 
e de antwoorden uit de eerste delphi-vragenlijst 

zorgden voor een relatief brede basis om opinies 
en conflictpunten duidelijk in kaart te bren en K e de kwantiteit van de antwoorden op de ges oten 
vra en van de enquêtes gaf een representatief 
bee f d van de appreciaties en kritieken op het 
decreet en het algemeen sportbeleid. Deze 
enquêtes vormden dan ook een belangrijke bron 
voor conclusies; 

e de interviews lieten toe om dieper in te gaan op 
diverse aqpecten van het onderzoeksobject, het 

5 een bij de enquêtes niet mogelijk was; 
e e analyse van 25 aselect eko7en emeentelijke F K -  sportpromotieplannen ga een bee d van de 

inhoudelijke consistentie en communicatieve 
waarde van de plannen. 

RESULTATEN EN CONCLUSIES 

De algemene indruk van de sportfunctionarissen 
op het decreet, mals geuit in de enquêtes, blijkt 
verdeeld te zijn. Een kwart van de gemeenten 
vindt het decreet in het algemeen een slechte zaak 
met een negatieve invloed op hun gemeentelijk 
sportbeleid. 55 % van de emeenten daarentegen 
geeft het decreet een'vol i oende' als algemeen 
oordeel. De overige sportlimaionarissen (19 ?h) 
ervaren het decreet als 'goed' Het is dan ook 
moeilijk om een unaniem standpunt van'de 
gemeenten te verwoorden. 

De positieve appreciaties over het 
decreet 
Dit onderzoek had niet uitsluitend tot doel de 
knelpunten van het decreet te detecteren. Het aan- 
geven van de positieve aspecten ervan is een even 
waardevol gegeven. Hierna worden de positieve 
grondtonen uit het decreet kort toegelicht. 

e Decreet is ideaal als vertrekbasis 
Gemeenten waar de sport een belangrijke plaats 
heeft op de politieke agenda geven aan dat zij het 
decreet niet echt nodig hebben, met andere woor- 
den hun gemeentelijk sportbeleid hang niet af van 
de subsidies. Zij geven echter wel aan dat het 
decreet een ideaal vertrekpunt is voor het opstar- 
ten van een gemeentelijke sportwerking. Eens de 
s ortdienst voldoende is uitgebouwd, lijn subsi- 
i e s  echter minder tot niet noodzakelijk. 
e {Meer middelen ge$ meer mogelijkheden 
Hoe gering het subsidiebedra ook ma zijn voor 
gemeentelijke sportdiensten, i et geeft f, en een 
extra mogelijkheid voor hun sportwerking. Uiter- 
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iard zijn extra subsidies van harte weikom, waarbij 
Ie gemeenten aangeven dat deze zouden besteed 
vorden aan de verdere uitbouw van de sportpro- 

motionde werking, zoals het in dienst nemen \m 
sportpromotoren, het voeren van extra sportpro- 
motie, de aankoop van (klein) sportmateriaal en 
het voeren van onderzoek in de eigen gemeente. 
O Gekwal@ceerd personeel leidt naar profesonolisering 
Volgens het decreet dienen de huidige sportfunc- 
tionarissen het diploma regent of licentiaat L 0  te 
hebben, aangevuld met het diploma van sportfunc- 
tionaris. De sportfunctionarissen vinden deze 
diplomavereisten overwe end positief en het zou 
een ositieve invloed op et gemeentelijk sportbe- 
leid g etekenen. 

a 
Meer gemeentelyk personeel voor het sportbeleid 

Het merendeel van de gemeenten vindt het een 
goede zaak dat er een minimum aantal sportfunc- 
tionarissen wordt opgelegd per categorie. Men 
vindt dit reeds een oede stimulans en er wordt 
zelfs gesuggereerd i at deze minima mogen opge- 
hokken worden. Daar het decreet subsidies voor- 
ziet voor de sportpromotionele werking van de 
gemeenten, geven de sportfunctionarissen aan dat 
er ook een minimum aantal sportpromotoren 
moet opgelegd worden. 
O Sportpromotie als stokpaardje 
Het accent op sportpromotie heeft volgens de 
gemeenten een duidelijk positieve invloed op de 
sportwerking. Het decreet legt immers meer de 
nadruk op een actieve werking ( ortpromotie) in 
plaats van op passieve criteria ( LX astructuur en 
wedden) zoals in het vorige decreet van '76 het 
geval was. 
O Sportraden :goed adviesoyaan 
De sportfunctionarissen geven aan dat de oprich- 
ting van een gemeentelijke s ortraad in de meeste 
gevallen een positieve weers g kent op het 
gemeentelijke sportbeleid. 

i 
Bqscholingen zijn leerrijk 

Het decreet verplicht de gemeentelijke sportfunc- 
tionarissen een minimum aantal bijscholingen te 
volgen. De meerderheid vindt dit een goed en 
noodzakelijk e even. Er wordt wel op gewezen 
dat deze bijsc i o fi ngen vernieuwend, interessant en 
leerrijk moeten zijn opdat het de algemene sport- 
werking van de gemeente ten goede zou komen. 

Negatieve appreciaties over het 
decreet 
Naast de positieve elementen uit het decreet werd 
ook negatieve kritiek geuit op het decreet. 

Algemene conclusies 
Appreciatie van de huidige toestand 
O Het decreet is voor de gemeenten niet altijd 

duidelijk en bxijpelijk. Vooral het bombasti- 
sche taalgebr , onduidelijkheden over de 
inhoud van bepaalde termen, moeilijke bereke- 
ning van de correctiefactor en interpretatiepro- 
blemen bij de categorieverhoging zorgen voor 

onduidelijkheid.'Sportfunctionarissen vinden dat 
uitsluitend 'erkenning' van de emeentelijke sport- 
dienst weinig nut heeft. Bij 'er & .  ennmg' moet men 
wel voldoen aan bepaalde verplichtingen, maar er 
worden geen subsidies in ruil gegeven. 
De gewenste toestand 
O Als oplossing voor de interpretatieproblemen bij 

het decreet suggereren de sportfunctionarissen 
het gebruik van eenvoudigere termen, minder 
complexe berekeningen en duidelijke begnps- 
omschrijvingen. 

Infrastructuur als basis 
Apprecimie van de huidige toestand 

in het huidige decreet wordt weinig aandacht 
besteed aan de sportinfrastructuur van een 
gemeente, tenzij bij de erkenningsvoorwaarden 
van het decreet waar minima warden voorop e 
steld, zo ook bij de bepaling van de correctieki 
tor. Kwaliteitseisen aan sportinfrastructuur wor- 
den echter niet gesteld in het decreet. 

De gewenste toestand 
o Het voorwaardenscheppend werken van 

emeenten door het voornen en in stand hou- 
%en van kwalitatief hoogstaande baFisinfmtruc- 
tuur vinden de sportfunctionarissen een zeer 
belangrijke taak van de gemeente. Bijna 70 % 
van hen geeft aan dat het zorg blijven dragen 
voor de infrastructuur dan ook voldoende aan- 
dacht moet krijgen in het decreet. 

De opdrachten van de sportdienst 
Appreaatie van de huidige toestand 

De opdrachten van de sportdiensten vermeld in 
het decreet, vormen geen noemenswaardige 
problemen, behalve wanneer het gaat over de 
opdracht 'ondersteuning Mn provinciale en 
overheidscampagnes'. 

o Vooral gemeenten die zelf reeds een uit ebouw- 
de sportwerking en -beleid hebben, vee 5 al de 
grotere gemeenten, staan hitischer tegenover 
de ondersteuning van provinciale en overheids- 
campagnes. Er is wel bereidheid tot deelname 
aan acties, maar dan moeten deze b i e n  de 
doelstehgen van de gemeentelijke sportwer- 
h g  kaderen en passen binnen de kalender(ha- 
ditie) van de gemeente. 
Kleinere gemeenten hebben minder bezwaar 
om decl G nenien aan Bloso-aaies aaigenen zij 
zelf niet over de nodige middelen beschikken 
om der elijke acties Öp te zetten en medewer- f .  . . .  . h g  in eite weinig uispanning vergt van de 
sportdienst. 

o in het huidige decreet wordt weini tot geen 
aandacht besteed aan aspecten van % eheer van 
de gemeentelijke sportinfrastructuur. 

De gewenste toestand 
O De sportfunctionarissen vinden dat bij het 

opstarten van Bloso-acties er vooreerst overleg 
moet epleegd worden met de gemeenten over 
inhoui en tijdstip. 
De onaniankelijkheid van de gemeenten ten 
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overstaan van de hogere overheden dient gewaar- 
borgd te worden. Dit betekent een autonoom 
sportbeleid voeren zonder verplichting tot deelna- 
me aan overheidscampa y= .. Er werd gesuggereer om bij de sensibiiiierings- 

campagnes van Bloso gedurende een bepaalde 
periode rond één specifiek thema te werken 
(bijvoorbeeld jaar van de -.TOUW) waarbij de 
gemeenten de vrijheid genieten van invulling. 
De meeste sportfunctionarissen besteden een 

ot tijdsaandeel van hun totale opdracht aan 
K e e r  van gemeentelijke sportjnfrasmictuur. 
Ze zijn dan ook van menin dat beheer een 18,. . .  basisopdracht van de spor ctionaris is. 

Het decreet en de financiën 
Appreciaae van de huidige toestand 

De hoeveelheid subsidie die de gemeenten ont- 
vangen zijn laag tot zeer laa ten opzichte van 
het totale sportbudget van i e gemeente. 
De sportfunctionarissen verwijzen voord naar 
hun collega's van jeu d en cultuur waar de sub- 
sidiebedragen bedui c f  end hoger liggen. 
De sportfunctionarissen even aan dat het subsi- 
diebedrag gering is in ver 5 1 .  oudmg tot de vele 
administratieve verplichtingen die het decreet 
met zich meebrengt. 
De helft van de gemeenten geeft aan dat ze de 
subsidies niet noodzakelijk vinden voor het voe- 
ren van een goede emeentelijke s ortpromotie. 8 . .  .J Drie vierden van e niet gesubsi leerde 
gemeenten geven aan dat ze de subsidiegelden 
noodzakelijk vmden voor het opstarten van de 
sportpromotionele werking in een gemeente. 
Ook de esubsidieerde gemeenten wijzen erop 
dat het f ecreet een ideaal vertrekpunt is bij de 
oprichting van een gemeentelijke sportdienst. 
De meningen omtrent de verdeelsleutel voor 
subsidies lopen sterk uiteen. 
Bij de toekenning van subsidies wordt geen 
rekening gehouden met het feit dat kustgemeen- 
ten in de vakantieperioden veel extra sportpro- 
motionele acties moeten voeren. In deze perio- 
de, wanneer andere sportdiensten veelal geslo- 
ten zijn, moeten de kustgemeenten hiervoor 
extra personeel en middelen inschakelen. 
De gemeenten zijn het niet eens met de regel 
dat maximaal 30 % van de subsidies mag aange- 
wend worden voor lesgeverkosten en maximaal 
30 % mag aangewend worden voor het huren 
van infrastructuur. Nochtans is het aanstellen 
van gckw~icecrdc lcsgcrers een fote kost in 
de sportpromotie, doch noodzake ijk. Indien . . 
hierop maxima staan, komt een belan 'jke 
kwaliteitseis in het gedrang, namelijk f? et aan 
werven van pedagogisch eschoold personeel. 
Sportfunctionarissen vin (P en het niet logisch dat 
subsidies uitsluitend mogen aangewend worden 
voor de huur van materiaal en infrastructuur. 

De gewenste toestand 
Het verhogen van het totale subsidiebedrag is de 
wens van elke ondervraagde sportfunctionaris. 

Een hogere toelage per tewerkgestelde sport- 
functionaris gaven zij dan ook aan als belangrijk- 
ste aanpassin van het decreet. 
Enkele sportfunctionarissen suggereren dat de 
subsidiegelden beter naar deze gemeenten gaan 
die no geen sportdienst hebben of waar de l sport 'enst nog niet voldoende is uitgebouwd. 
Deze gemeenten vinden het vooral de taak van 
Bloso om dezeUzwakke" gemeenten extra aan-- 
dacht en steun te geven. 
Voorstellen tot verandering/aan sing van de r .  - :  bestaande verdeelsleutel voor su sidies ujn 
projectsubsidiëring (cfr. jeugdwerk), promotie 
in rekenin brengen (bijvoorbeeld sportpromo- 

f? . toren), e ectief gebruik van infrastructuur, 
basisbedra voor elke gemeente, herinvoering 
van de we 3 dentoelagen voor sportfunctionaris- 
sen, beoordeling per gemeente en meer reke- 
ning houden met de eigen financiële inbreng van 
gemeenten naar sportpromotie toe. 
De sportfunctionarissen ujn van menin dat 
Bloso de gemeenten moet vrijlaten inz a! e de 
besteding van de subsidiegelden, zolang deze 
maar voor sportpromotie worden aangewend. 
Dit betekent dat w zeker geen maxima moeten 
opgelegd worden. 

Veel procedure en zware administratie 
Appreciatie van de hutdige toestad 

Een belangrijke negatieve kritiek van de sport- 
functionarissen heeft te maken met de grote 
hoeveelheid administratief werk dat de toepas- 
sing van het decreet met zich meebren Het 
v e r d e n  van deze verplichtingen (wegerslag, 
financieel verslag en sportpromotieplan) vraag 
veel tijd en energie van de sportfunctionarissen 
wat ten koste gaat van de eigeniijke werking. 
Deze klachten over tijdsinvestering zijn een 
gevolg van te veel overbodige en irrelevante 
informatie die wordt o gevraagd, het zeer geut- 
tailleerd moeten opste { en van verslagen (ban- 
cieel verslag) en het regelmatig veranderen van 
de inhoud van de administratieve verplichtingen 
(financieel verslag en werkin sversla ) Dit 
betekent niet alleen veel werf voor $isport- 
functionarissen maar ook voor Bloso die deze 
documenten moet controleren. 
De sportfunctionarissen geven aan dat ze soms 
dubbel werk moeten leveren doordat ze ener- 
zijds een financieel versla moeten indienen 
voor de eigen gemeentelil e begroting en 
anderzijds een financieel versla moeten indie- 
nen volgens de richtlijnen van i e t  Bloso. 
De administratieve verplichtingen ten overstaan 
van de la e subsidies vormen voor verscheidene 
niet-gesu%sidieerde gemeenten de reden om 
zich niet te laten subsidiëren. 
De sportfunctionarissen vinden het invoeren van 
een sportqromotie lan een oede zaak, toch 
stelt eén vierde zi 9: wagen %.. ij de noodzakelijk- 
heid ervan. Met betrekking tot de sportpromo- 
tieplannen vinden er momenteel bijscholingen 
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voor sportfunctionarissen plaats die het doel en 
de inhoud van een sportpromotieplan verduide- 
lijken. 

De gewenste toestand 
De sportfunctionarissen zijn het er unaniem 
over eens dat de administratieve verplichtingen 
moeten vereenvoudigd en verlicht worden. 
Daarom dienen in eerste instantie de verslagen 
zich te beperken tot informatie die relevant en 
functioneel is voor de werking van de sport- 
dienst. Er moet ook duidelijk aangegeven wor- 
den wat het nut en doel is van de verplichtingen. 
Er werden door de sportfunctionarissen voor- 

tot het opstellen van een 

o De gemeenten vinden het wenselijk dat de inge- 
diende verslagen en plannen worden opgevolgd 
en besproken met een afgevaardigde van het 
Bloso. Deze feedback moet de gemeenten hel- 
pen bij de verdere werking van de sportdienst. 

Kcvaliieitszorg in de g e m e e n t e l i j k e  sport 
Alle gemeenten waren het unaniem eens dat de 
gemeentelijke sportdiensten kwaliteitszorg in 
praktijk moeten bren en Het is een evidentie dat 
om een lifetime sport % .  eoefening te verkrijgen en 
om veiligheid, gezondheid en continuïteit te waar- 
b«r en er een kwalitatieve omkadering (sporttech. 
niscl, infrastru<hireel en administratief) nodig is, 
De sportfunctionarissen geven dan ook aan dat in 
de toekomst kwaliteitseisen mogen gesteld wor- 
den, wat momenteel in het decreet te weinig het 
geval is. De voornaamste kwaliteitseisen waaraan 
een gemeentelijke sportdienst belang moet hech- 
ten, zijn volgens de sportfunctionarissen : 

Kwalitatief hoogstaande sportinliastructuur 
uitbouwen 
Kwaliteitsbewaking van de eigen initiatieven en 
organisaties 
Ho e service verlenen (openingsuren, infover- 
s t r e k g ,  snelheid van werking) 

De sportfunctionarissen vinden dat er kwaliteitsei- 
sen mogen gesteld worden, maar zijn geen voor- 
stander voor het toekennen van kwaliteitslabels. 
Zij geven aan dat de kwaliteit van de infrastruc- 
tuur, d e  initiatieven evenals <Ie service continu 
worden geëvalueerd door de gebruikers terzake. 
Klachten vormen hierin een belangrijke parameter 
voor kwaliteit. 
Naast het rekening houden met deze Machten, stel- 
len de sportfunctionarissen volgende zaken voor om 
de kwaliteit in het algemeen te waarborgen: 

Invoeren van meer kwaliteitsnormen die meet- 
baar, vertaalbaar en toepasbaar zijn. 

o Ter beschikkin stellen van een handleiding/in- 
strument waar%ij men zelf de kwaliteit kan 
meten. 

o Ondersteunend en adviserend optreden van 
Bloso naar de gemeenten toe in plaats van con- 

trolerend werken (bijvoorbeeld door het aanreiken 
van instrumenten). 

Meer specifieke voorstellen tot verbetering van de 
kwaliteit zijn wat betreft: 
Sporti~frastructuur 
o Controle door een extern (auditjbureau (veilig- 

heid, sportmateriaal, . . .) 
Bij nieuwbouw hoge kwaliteiueisen voorop 
stellen 

o Noodzakelijkheid tot het inwinnen van advies bij 
een deskundige terzake voor de nieuwbouw van 
infrastructuur (beperkte knowhow van architec- 
ten aangaande sportinfrastructuur) 
Tijdige renovatie \.an bestaande sportinfrastruc- 
tuur 

Eigen initiatieven en organisaties 
o Aanstellen van pedagogisch eschoolde begelei- 

ding (lesgevers zijn een bepa ende factor bij 
sportbeoefening) 

'i ' 

o Stimuleren en coördineren van be eleiders tot 
deelname aan opleidingen en bijsc f l :  olingen, 
voorzien van een ruim en eigentijds sportaan- 
bod 

Service 
Beschikken over klantvriendelijk personeel, 
opleiden en bijscholen van alle personeelsleden, 
voorzien van een ombudsdienst of ideeënbus 
(klachtenbus). 

AANBEVELINGEN 

Tot slot werden in dit onderzoek aanbevelingen 
gesuggereerd voor aanpassingen van het decreet en 
de uitvoeringsbesluiten. Alvorens hierop in te gaan 
wensen we nog enkele bemerkingen te maken : 

De visies van de gemeenten en de provincies 
blijken verdeeld te zijn. 
Er wai veel positieve en negatieve kritiek op het 
decreet, maar er werden weinig concrete sug- 

te zijn (uitvoeringsbesluiten,. . .), 
wat de resultaten zal hebben beïnvloed. 
Terwijl de antwoorden werden geformuleerd, 
hebben zich enkele evoluties voorgedaan: 

- op de Bloso-begroting 2000 is er 70 
miljoen fr. meer voorzien voor de sport- 
diensten 

- er werden reeds enkele bijscholingen 
geor aniseerd, onder meer in verband fl met et opstellen van sportpromotie- 
plannen 

- er werden bijzondere initiatieven jeugd- 
sport genomen in samenwerking met de 
emeenten voor de evaluatie van de kwa- 

k e i t  van de werking van sportclubs 
(IKSport) 

Er wordt geopteerd om het decreet op de sport- 
diensten te behouden in de  huidige vorm en de 
uitvoeringsbesluiten te herwerken. Suggesties voor 
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mogelijke aanpassingen van deze uitvoeringsbeslui- 
ten zijn: 
1 .  Het taalgebruik dient verduidelijkt en vereen- 

voudigd te worden. 
2. De berekening van de correctiefactor dient ver- 

eenvoudigd te worden (art. l l § l). 
3. De Bloso-ad\lescel dient kwaliteitsnormen voor 

sportinfrastructuur in te voeren door het aanrei- 
ken van checklists. 

4. Geen verplichtingen inl.oeren met betrekking 
tot deelname aan overheidscampagnes; de 
mogelijkheid lran deelname evenwel (voor die- 
genen die interesse hebben) realiseren via pro- 
jectsubsidies (art.5 6'). 

5. De berekenin van de subsidies (verdeelsleutel) a dient herbeke en te worden in functie van 
gekwalificeerd personeel, onder andere sport- 
promotoren opnemen(art. 1 1 § 1). 

6. De gemeenten moeten de subsidies \rij kunnen 
aanwenden, doch in het kader van de sportpro- 
motionele werking. De 30-30-40-regel dient 
herbekeken te worden. 

Wat betreft de omvang van de subsidies werden 
ook aanbevelin en voorop gesteld: 
1. Het totale s&sidiebedrag dient verhoogd te 

worden, dit werd (deels) reeds voorzien in de 
Bloso-begroting 2000. 

2. De gemeenten/provincies dienen supplementair 
een subsidie te kunnen ontvangen via project- 
financiering in functie van een jaarlijks door het 
Bloso te be alen thema. K 3. Een (beper te) degressieve subsidiëring van de 
erkende sportdiensten dient ingevoerd te wor- 
den zodat geld wijkomt voor gemeenten waar 
er momenteel nog geen erkende sportdieristen 
zijn. Een andere mogelijkheid is dat het totale 
bedrag op de Bloso-begroting voor subsidiëring 
van de sportdiensten constant blijft voor de 
erkende sportdiensten en dat 11a extra middelen 
er budgetten worden vrijgemaakt voor het 
oprichten van sportdiensten in de gemeenten 

waar er nog geen erkende s ortdienst is of wau 
deze nog onvoldoende wer 1. uitgebouwd. Dit 
betreft voornamelijk de kleine emeenten 
(onder angere door het mogelij i maken van 
deeltijds personeel). Desgevallend kunnen de 
provincies de middelen ook aanwenden voor het 
opzetten van een burensportdienst (dit dient 
ingeschreven te worden in de taakverdeling van 
de provinciale sportdiensten). 

Tot slot werden ook suggesties geformuleerd ter 
aanpassing van de uitvoeringsmodaliteiten: 
I .  Er dient een representatief orgaan van de 

(erkende) gemeentelijke en provinciale sport- 
diensten opgericht te worden. 

2. Bloso dient een standaardlijst (computerpro- 
gramma) op te steilen voor het vervullen van de 
administratieve verplichtin en (zoals dit reeds 
opgestart werd door het B f oso het afgelopen 
jaar). Voornamelijk de procedure voor het 
opstellen van het financieel verslag dient vereen- 
voudigd te worden. Met betrekking tot het 
financieel verslag dient er tevens een aanbeve- 
ling naar de gemeenten te gebeuren om sport 
op de begroting te specifiëren. 

3. De sportpromotieplannen zouden moeten kade- 
ren in een beleidsplan op lange termijn. 

4. De besprelang en opvolging van de sportpro- 
motieplannen dient een taak te zijn van de 
Bloso-provinciale inspecteurs. 

5 .  Bloso dient de gemeenten een handleiding/in- 
strument ter beschikking te steilen aan de hand 
waarvan ze de kwaliteit van sportclubs kunnen 
evalueren. Dit wordt momenteel gelanceerd 
door de bijzondere initiatieven jeugdsport - 
begroting 1999: het project 'Kwaliteitszorg in 
de sportclub : jeugdwerking (IKSport)'. i 

Paul De Knop, Marijke Taks, Marc Theeboom, 
Lies Van Heddegem, Sandra Harthoorn 


