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Woord vooraf
Na de verkiezing van de (nieuwe) lokale besturen in steden en gemeenten, worden de lokale
adviesraden opnieuw samengesteld, ook voor sport. Omdat dat het moment is waarop vele
nieuwe bestuurders in de sportraden stappen en vermits er nood is aan gestructureerde en
up-to-date informatie over de werking en de context van sportraden, hebben we beslist dit
handboek voor sportraden te ontwikkelen.
2007 is bovendien een bijzonder jaar, ook voor de sportraden. Dan wordt immers het nieuwe
Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid van kracht, waarin de sportraad, als vertegenwoordiger van de lokale sportwereld, een zeer belangrijke rol krijgt toebedeeld. Samen met de schepen van sport en met de sportdienst zal de sportraad immers in een democratisch-interactief
proces, mee invulling kunnen geven aan het uitwerken en uitvoeren van het lokale sportbeleidsplan.
We houden in dit handboek een expliciet pleidooi voor een divers samengestelde sportraad
die zoveel mogelijk een spiegel is van het sportlandschap én van de lokale samenleving. Een
diverse samenstelling blijkt immers bepalend voor de kwaliteit en de openheid van het advies- en beheerswerk. We willen u dan ook aanmoedigen om bij de samenstelling van de adviesorganen extra te investeren in jong, vrouwelijk en etnisch-cultureel divers engagement.
Het initiatief voor dit “Handboek Sportraden” werd genomen door Bloso. De redactiegroep
bestond uit een aantal vertegenwoordigers van Bloso en vertegenwoordigers van de provinciale sportdiensten en sportraden. De redactie werd uitgebreid met het ISB als kenniscentrum
van het lokale sportgebeuren. We danken alle auteurs van deze publicatie en feliciteren hen
met het mooie resultaat dat voorligt.
We wensen u als sportraadbestuurder veel succes én inspiratie toe in dit boeiende proces om
samen met de schepen van sport en de sportdienst een lokaal sportbeleid uit te werken. Uw
inbreng in het lokale sportgebeuren is van een onschatbare waarde!

Bert Anciaux
Vlaams minister van Cultuur,
Jeugd, Sport en Brussel
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Handboek in vogelvlucht
De sportraad is één van de vele adviesraden die actief zijn in gemeenten en steden. Naast de
sportraad bestaan er immers nog tal van andere raden zoals de cultuurraad, de milieuraad, de
ouderenadviesraad en de jeugdraad.
Door middel van adviesraden wil men aan burgers de mogelijkheid geven inspraak te hebben
in het beleid. Daarnaast is de adviesraad ook de toetssteen van het beleid en moet men steeds
beogen dat het beleid voldoende inspeelt op de lokale noden. De adviesraden vormen de gestructureerde gesprekspartner van het veld en kunnen op vraag of spontaan (proactief) advies geven. Daarbij dient men te streven naar een zo groot mogelijke en evenwichtige
wisselwerking tussen de drie structuren die binnen de gemeente verantwoordelijk zijn voor
beleid, advies en uitvoering.
In het nieuwe Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid, waarvan het ontwerp in februari 2007 is
aangenomen door de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en dat voorligt voor de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, krijgt de sportraad een belangrijke rol en wordt
hij ten volle erkend. De sportraad is van een adviesverlener rond bepaalde items uitgegroeid
tot een volwaardige partner in het lokale sportbeleid. Bovendien is een autonome sportraad
één van de voorwaarden waar het gemeentebestuur aan moet voldoen om subsidies te ontvangen. Daarnaast wordt door het nieuwe decreet specifiek de werking van de sportraad geregeld, een primeur voor de sportsector.
Omdat de rol van de sportraad mede dankzij het nieuwe decreet is verbreed en omdat naar
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe voorzitters van de sportraden verkozen worden, nam Bloso het initiatief om een “Handboek Sportraden” te maken.
In de verschillende provinciale sportdiensten en sportraden werden eveneens initiatieven
genomen om de gemeentelijke en provinciale sportraden te ondersteunen bij de herverkiezingen. Bruikbare elementen van deze provinciale initiatieven zijn mee opgenomen in het
“Handboek Sportraden”.
Daarnaast werden de bestaande modellen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de
afsprakennota onder de loep genomen, zodat ze stroken met de visie van het decreet.
Deze uitgave kadert ook in het begeleidingstraject sportbeleidsplanning. Dat begeleidingstraject wil de gemeenten coachen bij de opmaak van hun sportbeleidsplan. Het Vlaams
Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht deze begeleiding vorm te geven en uit te voeren.
De sportraden in steden en gemeenten zijn in de eerste plaats de doelgroep van dit handboek.
In een eerste deel wordt informatie gegeven over het wettelijke kader waarbinnen de sportraden
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actief zijn en wordt er in het bijzonder gefocust op het nieuwe Decreet Lokaal Sport voor
Allen-beleid.
In het tweede deel komt de sportraad an sich aan bod met praktische informatie voor de bestuurders/vrijwilligers van sportraden: hoe zorgen voor een brede vertegenwoordiging van
alle sportbelanghebbenden; hoe verkiezingen organiseren; hoe afsprakennota’s met de gemeente aanmaken; hoe de statuten en het huishoudelijk reglement opstellen (hoofdstuk 1).
In hoofdstuk 2 komen de rol en de opdracht van de sportraad bij het sportbeleidsplan aan bod
en geven we tips voor het formuleren van degelijke en gedragen adviezen. De sportraad dient
ook zijn werking te evalueren en bij te sturen. Hiertoe worden in deel 3 enkele instrumenten
aangeboden. Tenslotte worden in deel 4 websites meegegeven waar men terecht kan voor
extra informatie en worden in de bijlagen van dit handboek verschillende instrumenten en
voorbeelden aangereikt die kunnen ondersteunen en inspireren.
We zijn er dan ook van overtuigd dat dit handboek een echte steun in de rug kan betekenen
voor de vele vrijwilligers die in de sportraden actief zijn.
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Inleiding
Met meer Vlaamse middelen voor de lokale sport en met een absoluut vertrouwen in en respect voor de lokale autonomie, wil de Vlaamse overheid het lokale sportbeleid een sterke
boost geven door het nieuwe Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid. De Vlaamse overheid wil
de besturen aanzetten tot het plannen en neerschrijven van hun lokale sportieve ambities in
een breed gedragen sportbeleidsplan dat de ganse bestuursperiode omhelst. Het boeiende
democratisch-interactieve proces van samen een lokaal sportbeleid te maken en uit te voeren, met het brede sportveld vertegenwoordigd in de sportraad, met de schepen voor sport én
met de sportgekwalificeerde ambtenaar, moet dit sportbeleidsplan concrete invulling geven.
‘Sport voor Allen’ betekent een breed en divers sportaanbod ‘op maat’ van zoveel mogelijk
mensen en deze basisfilosofie is ook terug te vinden in het decreet.
Behalve het decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid is er ook heel wat andere wetgeving die
van belang is voor de sportraad. Met dit hoofdstuk willen we het wettelijke kader schetsen
waarbinnen de sportraad actief is. Eerst en vooral is er het ontwerp van Decreet houdende de
subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid (hoofdstuk 1). In dat decreet krijgt de sportraad immers een belangrijke rol toegewezen. Naast dat decreet is er ook andere regelgeving
die van belang is voor de samenstelling of structuur van de sportraad en voor de werking ervan (hoofdstuk 2).

1.

Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid1

Het ‘vorige’ Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de gemeentelijke sportdiensten, de provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
van 5 april 1995 bevatte vooral bepalingen op het vlak van erkenningsvoorwaarden en minimumcriteria met betrekking tot oppervlakte van sportinfrastructuur en aantal sportfunctionarissen. Gemeenten werden ingedeeld in verschillende categorieën in functie van het aantal
inwoners en konden aanspraak maken op een basis- en een aanvullende subsidie, waarop een
correctiefactor werd toegepast op basis van de aanwezige sportinfrastructuur.

1.

De informatie over het Decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid is onder voorbehoud. Het ontwerp
van decreet werd op 1 februari 2007 aangenomen door de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
waarna het ontwerp van decreet nog definitief moet goedgekeurd worden op de plenaire vergadering van het
Vlaams Parlement.
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Zowel de visie op de rol die de verschillende bestuursniveaus op het vlak van sport moeten
spelen als de sport op zich, zijn de laatste jaren in die mate geëvolueerd dat een grondige
herziening van dat decreet dringend nodig was. In de beleidsnota’s van de huidige Vlaamse
regering werd het engagement om een vernieuwd decreet te ontwikkelen expliciet opgenomen.
Momenteel ligt een ontwerp van Decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor
Allen-beleid voor. De tekst van het ontwerp van decreet werd opgenomen bij de documenten
(deel IV, 2.1). Bij het decreet horen ook twee uitvoeringsbesluiten: een uitvoeringsbesluit
betreffende de beleidssubsidies die vanaf 2008 toegekend worden en één betreffende de
impulssubsidies die vanaf 2009 toegekend worden.
Het decreet vormt een van de belangrijkste onderdelen van het Sport voor Allen-beleid en is
een belangrijke aanvulling voor het topsportbeleid dat stilaan op volle kracht draait. Vlaanderen wil via een hechte samenwerking met gemeente- en provinciebesturen zoveel mogelijk
mensen stimuleren, uitnodigen, begeleiden en ruimte bieden tot actieve sportbeoefening.
De doelstellingen en methodes richten zich op een stevige vernieuwing en verbetering. Dat
betekent dat er aandacht is voor een gevarieerd sportaanbod, zowel in clubverband als erbuiten. Voor kwetsbare doelgroepen worden er extra impulsen gevraagd.
Het plaatselijke verenigingsleven is voor de Vlaamse overheid een centraal aandachtspunt in
het overheidsbeleid. Om die reden is een interactieve bestuursstijl, waarbij het lokaal sportbeleid wordt voorbereid en uitgevoerd in intensieve dialoog en samenwerking met alle betrokken particuliere (bijvoorbeeld sportverenigingen) én publieke actoren (bijvoorbeeld
onderwijs of andere besturen zoals intergemeentelijke of provinciale samenwerkingsverbanden), één van de belangrijkste invalshoeken van dit nieuwe decreet.
1.1.

Basisvoorwaarden

1.1.1.

Het sportbeleidsplan

Centraal in het ontwerp van decreet staat het sportbeleidsplan, dat op een interactieve manier tot stand moet komen, uitgevoerd en geëvalueerd moet worden. Het sportbeleidsplan
omvat het totale lokale sportbeleid van een gemeente voor een bestuursperiode van zes jaar
en legt een extra accent op volgende hoofdstukken (inhoudelijke thema’s).
– Hoofdstuk 1: Meer en betere subsidies voor lokale en regionale sportverenigingen, de
cruciale partners in het realiseren van het sportbeleid. Tenminste vijftig procent van de
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Vlaamse subsidies moeten hieraan besteed worden en kwalitatieve criteria, die in samenspraak met het lokale sportveld worden opgemaakt, vormen hiervan de basis.
– Hoofdstuk 2: Aandacht voor de andere sportpraktijk. Heel wat mensen in Vlaanderen doen
op een informele manier aan sport. Aan de lokale besturen wordt gevraagd om minstens
twintig procent van de Vlaamse subsidies te besteden aan bijvoorbeeld buurt- of schoolgebonden sportbeoefening.
– Hoofdstuk 3: Aandacht voor de sociale component. Lokale besturen wordt gevraagd om
minstens tien procent van de Vlaamse subsidies te investeren in het corrigeren van bestaande sociale achterstanden inzake sportparticipatie bij aandachtsgroepen zoals mensen met een handicap, van allochtone afkomst of die leven in armoede. Deze 10 procent
mag ook worden beschouwd als een onderdeel van ofwel de 50 procent voor de directe financiële ondersteuning van de sportverenigingen, ofwel van de 20 procent voor programma’s of acties rond het anders georganiseerd sporten, ofwel als onderdeel van beide.
– Hoofdstuk 4: Een meerjarenplan inzake sportinfrastructuur. De lokale besturen brengen
de noden en plannen op het gebied van sportinfrastructuur nauwgezet in kaart en geven
aan welke impulsen nodig zijn in de toekomst.
De gemeenten zorgen voor een eigen inbreng van 0,50 euro voor elke euro die door Vlaanderen wordt voorzien. Deze cofinanciering van vijftig procent kan vrij verdeeld worden over de
eerste drie hoofdstukken.
Aangrenzende gemeenten kunnen een intergemeentelijk sportbeleidsplan indienen. Het
gaat dan om maximaal drie aangrenzende gemeenten met in totaal maximaal 30 000 inwoners, of twee aangrenzende gemeenten met in totaal maximaal 20 000 inwoners.
Indien het gemeentebestuur geen sportbeleidsplan indient, kunnen de gemeentelijke sportraad of, bij het ontbreken daarvan, een representatief aantal lokale sportverenigingen in
deze uitzonderlijke situatie een verenigingssportbeleidsplan indienen. Voor het opmaken en
indienen van het verenigingssportbeleidsplan gelden andere voorwaarden dan voor het opmaken en indienen van het gemeentelijk sportbeleidsplan.
1.1.2.

De sportraad en de sportgekwalificeerde ambtenaar

Naast het opmaken van een sportbeleidsplan engageren de gemeenten zich eveneens tot het
oprichten en erkennen van de belangrijke rol van een sportraad in hun werkingsgebied. Deze
adviesraad geeft belangrijke input mee voor het sportbeleidsplan en draagt bij tot de realisatie en evaluatie ervan. Hij speelt eveneens een rol bij het formuleren van eventuele klachten
rond het sportbeleid. De sportraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van clubs,
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scholen en andere organisaties die sportieve activiteiten ontplooien in de private of de publieke sector, aangevuld met deskundigen specifiek voor de gemeente.
De aanstelling van tenminste één sportgekwalificeerde ambtenaar, en in het geval van de
VGC, de provincies of steden met meer dan 50 000 inwoners minstens twee voltijdse
sportgekwalificeerde ambtenaren in de sportdienst vormt een andere basisvoorwaarde van
het decreet.
1.2.

Uitgangspunten

1.2.1.

Beleidssubsidies én impulssubsidies

De beleidssubsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor gemeenten in Vlaanderen bedraagt
1,50 euro per jaar per inwoner: een gelijk bedrag voor elke Vlaming om de actieve sportbeoefening te promoten, ongeacht omvang en aard van het zorggebied.
Bovenop de beleidssubsidie voor gemeenten van 1,50 euro per jaar per inwoner voorziet de
Vlaamse overheid voor de gemeenten in Vlaanderen ook een impulssubsidie van 0,80 euro
per jaar per inwoner voor een thema dat bij het begin van elke lokale legislatuur wordt vastgelegd. Voor de bestuursperiode 2007 – 2012 is dit de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen die bij een erkende Vlaamse sportfederatie zijn
aangesloten.
Voor de 19 gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gelden andere bepalingen.
2007 is het planningsjaar, de beleidssubsidies worden voorzien vanaf 2008. Voor de impulssubsidies is dat vanaf 2009.
1.2.2.

Aandacht voor begeleiding en ondersteuning

Omdat dit decreet drastisch verschilt van het vorige en omdat de meeste besturen voor het
beleidsdomein sport relatief weinig ervaring hebben met beleidsplanning op lange termijn
(in tegenstelling tot jeugd en cultuur waar beleidsplanning al ingeburgerd is), worden in het
decreet ook middelen voorzien voor begeleiding door het kennis- en expertisecentrum lokaal
sportbeleid, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), voor een totaal
bedrag van 175 000 euro per jaar voor de periode 2008 – 2012. Ook voor de monitoring van de
effecten van dit decreet worden middelen voorzien binnen dit decreet (25 000 euro).
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Naast de middelen voor begeleiding, voorziet de minister in 2007 éénmalig een budget voor
het begeleidingstraject sportbeleidsplanning. De opdracht voor de begeleiding van gemeenten bij de opmaak van het sportbeleidsplan werd aan het ISB toevertrouwd. In het kader
daarvan werd ook een “Handboek Sportbeleidsplanning” opgesteld, een leidraad voor het
opmaken van een sportbeleidsplan.
Voor de coördinatie van de ondersteuning van de tewerkstelling in de sport via Vlabus wordt
een voorafname voorzien van 25 000 euro per jaar. Deze subsidie dient aangewend te worden
voor de ondersteuning van de provinciale opdracht betreffende de organisatie van een pool
van sportgekwalificeerde lesgevers.
1.2.3.

Responsabilisering van de lokale besturen met een licht decreet

Een ander uitgangspunt van dit decreet is het maximaal leggen van de verantwoordelijkheden
en acties bij het niveau waar men optimaal kan instaan voor kwaliteit, klantgerichtheid, rationalisering en integriteit. Dat betekent een duidelijke responsabilisering van de lokale besturen. Het uitgangspunt voor deze responsabilisering is het subsidiariteitsprincipe dat zegt dat
zaken die doelmatig door een lager bestuursniveau verricht kunnen worden, niet door een
hoger niveau moeten behandeld worden. De lokale besturen concretiseren op deze wijze mee
de Vlaamse beleidsdoelstellingen, maar op een eigen en unieke wijze en passend binnen hun
eigen prioriteiten en dit in een gemeenschappelijk sportproject. Vlaanderen heeft de ambitie
om alle Vlaamse gemeenten in dit nieuwe decreet te laten stappen.
Hiervoor werd een performante, effectieve en eenvoudige regelgeving ontwikkeld, met een
minimum aan administratieve regels en een dynamisch ambtelijk toezicht. Het jaarlijkse verslag vormt het belangrijkste instrument voor het toezicht. Het bevat eveneens een eenvoudige financiële detailopgave wat de ondersteuning van verenigingen betreft.
1.2.4.

Het verhogen van het budget

Op termijn reserveert de Vlaamse overheid jaarlijks 16 miljoen euro voor de uitvoering van dit
nieuwe Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid. Dat betekent een verhoging van meer dan 10
miljoen euro in vergelijking met het decreet van 1995. Door het introduceren van het principe
waarbij de betrokken besturen (gemeenten, provincies en VGC) voor vijftig procent cofinancieren, wordt dit bedrag nog aanzienlijk verhoogd. De middelen die vrijkomen als gevolg van
het feit dat niet alle gemeenten instappen in het nieuwe decreet, zullen aangewend worden
voor andere doelen binnen het lokale Sport voor Allen-beleid.
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2.

Overige relevante regelgeving
Relevante regelgeving voor de samenstelling of structuur van de sportraad1

2.1.

Belangrijk…

Extra info

1. De sportraad en… het Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid
Ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van
gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een
Sport voor Allen-beleid1
Deel IV, 2.1.
www.isbvzw.be (info & ondersteuning – dossiers –
sportraad)
www.bloso.be (infotheek – wetteksten)
– omdat in dit decreet de sportraad een belangrijke rol speelt
bij de opmaak, uitvoering en
evaluatie van het sportbeleidsplan en omwille van de interactieve bestuursstijl

artikel 2, 6° en artikel 13, § 1 en § 2
Het (= sportbeleidsplan) komt tot stand, wordt uitgevoerd en geëvalueerd op basis van een interactieve bestuursstijl.
Het (= sportbeleidsplan) bevat … informatie over de
wijze waarop de sportraad wordt begeleid en betrokken.

– omdat een afzonderlijke, autonome sportraad één van de drie
voorwaarden is voor subsidiëring

artikel 2, 10°
Beleidssubsidie is subsidie die door de Vlaamse Regering wordt toegekend aan een gemeenter, een
provincie of de Vlaamse Gemeenschapscommissie
wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden betreffende het sportbeleidsplan, de sportraad en de
sportgekwalificeerde ambtenaar, zoals bepaald in
dit decreet.

1.

De onderstaande teksten zijn onder voorbehoud. Het ontwerp van decreet werd op 1 februari 2007 aangenomen door de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, waarna het ontwerp van decreet nog definitief
moet goedgekeurd worden op de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.
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Belangrijk…

Extra info

– bij indiening van een interge- artikel 13, § 3, 1°
meentelijk sportbeleidsplan …elk van de betrokken gemeenten beschikt over een
beschikt elk van de betrokken sportraad als vermeld in artikel 28, 29 en 30.
gemeenten over een sportraad
– omdat dit decreet bepaalt dat de
sportraad betrokken zal worden
bij de evaluatie van het sportbeleidsplan

artikel 17
In het derde jaar van de sportbeleidsplanperiode
wordt in overleg met de sportraad het sportbeleidsplan geëvalueerd op het bereiken van zijn doelstellingen en de beoogde beleidseffecten, worden
nieuwe behoeften gebundeld, en, indien nodig,
wordt het plan bijgestuurd…
Aan het einde van de sportbeleidsplanperiode wordt
in overleg met de sportraad het sportbeleidsplan
geëvalueerd op zijn beleidseffecten met het oog op
de opmaak van het volgende beleidsplan.

– voor het bestaansrecht van artikel 28
sportraden
Het gemeentebestuur, het provinciebestuur en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikken over
een afzonderlijke, autonome sportraad. De sportraad vraagt zijn erkenning aan het bestuur en legt
daartoe zijn statuten of huishoudelijk reglement, en
de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.
De sportraad heeft als taak advies aan de overheid
te geven, op eigen initiatief of op verzoek, voor alle
aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht
in het kader van het sportbeleid.
Het bestuur motiveert bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen.
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Belangrijk…

Extra info

– omdat het decreet de termijn
bepaalt waarbinnen een nieuwe
sportraad samengesteld en erkend moet zijn na de installatie
van een nieuwe gemeente- of
provincieraad

artikel 29
Uiterlijk zes maanden na de installatie van de
nieuwe gemeenteraad en de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en twaalf maanden na de
installatie van de nieuwe provincieraad, wordt
de sportraad samengesteld en erkend, en zijn de
samenwerkingsmodaliteiten tussen bestuur en raad
bepaald.

– voor de samenstelling van de artikel 30
sportraad
§ 1. De sportraad is representatief voor alle vormen
van sportbeoefening. Het bestuur betrekt in de sportraad de actoren die de Nederlandstalige sport bevorderen. Van de sportraad zijn lid:
1° de afgevaardigden van alle Nederlandstalige
sportinitiatieven onder andere sportverenigingen,
sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het van toepassing zijnde
grondgebied;
2° deskundigen inzake sport.
§ 2. Politieke mandatarissen van het eigen bestuur
kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. De
schepen, de gedeputeerde of het collegelid, bevoegd voor sport, kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
§ 3. De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de
vergaderingen van de sportraad als waarnemer.
§ 4. Het lidmaatschap van de sportraad kan niet als
voorwaarde voor subsidiëring worden gesteld.
Enkel de leden, vermeld in § 1, 1° en 2°, hebben
stemrecht.
– omdat dit decreet bepaalt dat de artikel 18, § 1, 3°
sportraad advies geeft over het Het jaarlijks verslag over de uitvoering van het
jaarlijks verslag
sportbeleidsplan in het voorgaande jaar is vergezeld
van een advies van de sportraad.
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Belangrijk…

Extra info

– omdat dit decreet bepaalt dat de
sportraad advies geeft indien
een klacht wordt ingediend tegen het sportbeleidsplan

artikel 27
Elke betrokkene bij het sportbeleidsplan… kan een
klacht indienen tegen het sportbeleidsplan… De
klacht is maar behandelbaar indien die wordt vergezeld van een advies van de respectievelijke sportraad. Bij een klacht tegen het verenigingssportbeleidsplan is advies van de sportraad niet
noodzakelijk.

– omdat dit decreet bepaalt dat de
sportraad advies geeft over de
erkenning van sportverenigingen

artikel 15, 1°, b)
…Andere verenigingen kunnen, na advies van de
gemeentelijke sportraad, ook als sportvereniging
erkend worden.
Opmerking: de erkenning van sportverenigingen gebeurt door het gemeentebestuur en niet door de
sportraad. De sportraad geeft advies over sportverenigingen die erkend kunnen worden door de gemeente. Tevens is het zo dat een erkende
sportvereniging niet gesubsidieerd moet worden.
Omgekeerd geldt wel dat een gesubsidieerde sportvereniging ook erkend moet zijn.

– omdat de sportraad een verenigings-sportbeleidsplan kan opmaken en indienen voor
subsidiëring als het gemeentebestuur geen sportbeleidsplan
indient

artikel 7
Indien het gemeentebestuur geen gemeentelijk
sportbeleidsplan voor subsidiëring indient en de gemeentelijke sportraad, of bij ontbreken daarvan,
een structuur met daarin een representatieve vertegenwoordiging van de bestaande sportverenigingen
uit de desbetreffende gemeente, een verenigingssportbeleidsplan voor subsidiëring indient, heeft de
indiener bij aanvaarding van het plan recht op
80 procent van de beleidssubsidie als vermeld in
artikel 5.
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Belangrijk…

Extra info
artikel 14, § 1 en § 2
Indien het gemeentebestuur… geen sportbeleidsplan indient, kan de gemeentelijke sportraad… een
verenigingssportbeleidsplan opmaken en voor subsidiëring indienen…

2. De sportraad en… het cultuurpact
Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact (B.S., 31 mei 1974)
www.cultuurlokaal.be (regelgeving – cultuurpactwetgeving)
www.isbvzw.be (info & ondersteuning – dossiers –
sportraad)
www.bloso.be (infotheek – wetteksten)
– voor de samenstelling van de
sportraad: uitgangspunt is de
vertegenwoordiging van het
werkveld of de representatieve
verenigingen

artikel 6
Elke overheid moet alle erkende representatieve
verenigingen en alle ideologische en filosofische
strekkingen betrekken bij de voorbereiding en de
uitvoering van het cultuurbeleid. Met dit doel zullen
zij een beroep doen op passende bestaande of op te
richten organen en structuren, met het oog op inspraak of advies.
artikel 7
Deze organen van advies worden zo samengesteld
dat de vertegenwoordigers van de ideologische en
filosofische strekkingen alsmede van de gebruiksgroeperingen wordt verzekerd en dat een onrechtmatig overwicht van één der strekkingen of van een
geheel van organisaties van de gebruikers die beweren tot eenzelfde strekking te behoren, vermeden
wordt…
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Belangrijk…

Extra info

3. De sportraad en… de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980
De Bijzondere Wet van 8 augustus 1980
– omdat deze wet bepaalt dat de Æ De gemeenschappen en gewesten zijn alleen
gemeenschappen bevoegd zijn
bevoegd voor de aangelegenheden die hen door
voor culturele aangelegenhede grondwetgever of door de bijzondere wetgeden, waaronder sport
ver uitdrukkelijk zijn toegewezen.
Æ De gemeenschappen zijn o.a. bevoegd voor culturele aangelegenheden (sport).
4. De sportraad en… de Nieuwe Gemeentewet
De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 (artikel 120
bis)
www.isbvzw.be (info & ondersteuning – dossiers –
sportraad)
www.bloso.be (infotheek – wetteksten)
– voor het bestaansrecht van adviesraden
5. De sportraad en… het Decreet Lokaal Cultuurbeleid
Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren
van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid (B.S.,
29 september 2001)
www.isbvzw.be (info & ondersteuning – dossiers –
sportraad)
www.bloso.be (infotheek – wetteksten)
– als de gemeente niet instapt in Artikel 55 – 64
het Decreet Lokaal Sport voor
Allen-beleid (bepalingen omtrent samenstelling, taak, installatie…)
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6. De sportraad en… het Gemeentedecreet
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (B.S. 31 augustus
2005)
www.binnenland.vlaanderen.be (regelgeving – wetgeving)
www.isbvzw.be (info & ondersteuning – dossiers –
sportraad )
www.bloso.be (infotheek – wetteksten)
– omdat het de betrokkenheid en
inspraak van de burgers of de
doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van
de dienstverlening en bij de
evaluatie ervan garandeert
– bij de samenstelling van de
sportraad:
• gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen
kunnen geen stemgerechtigd
lid zijn
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artikel 199
De gemeenteraad neemt initiatieven om de betrokkenheid en inspraak van de burgers of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding,
bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan.
artikel 200, § 4
Gemeenteraadsleden en leden van het college van
burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de hier bedoelde raden en overlegstructuren.
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2.2.

Relevante regelgeving voor de werking van de sportraad1
Belangrijk…

Extra info

1. De sportraad en… openbaarheid van bestuur
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (B.S., 1 juli 2004)
Deze wet is in deze situatie van toepassing op de relatie tussen de gemeentelijke sportraad en de gemeente.
www.isbvzw.be (info & ondersteuning – dossiers –
sportraad)
www.bloso.be (infotheek – wetteksten)
– omdat de sportraad hierdoor
over de nodige informatie kan
beschikken om een advies uit te
brengen

artikel 7
De personeelsleden van instanties zijn verplicht om
ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering ervan die informatie zoekt waarover instanties
beschikken, hierbij behulpzaam te zijn…
artikel 28
Elke in artikel 4, § 1, 2° tot 8° genoemde instantie
(o.a. gemeenten en districten) heeft de verplichting
de bevolking of de betrokken doelgroepen systematisch, correct, evenwichtig, tijdig en op verstaanbare wijze voor te lichten over haar beleid, regelgeving
en dienstverlening…

2. De sportraad en… het Gemeentedecreet
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (B.S., 31 augustus
2005)1
www.binnenland.vlaanderen.be (regelgeving – wetgeving)
www.isbvzw.be (info & ondersteuning – dossiers –
sportraad)
www.bloso.be (infotheek – wetteksten)
1.

Het Gemeentedecreet bevat ook bepalingen over extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) waaronder
ook gemeentelijke vzw’s ressorteren, bijvoorbeeld vzw sportpromotie, vzw beheer sportinfrastructuur.
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Belangrijk…

Extra info

– omdat de sportraad hierdoor
over voldoende middelen kan
beschikken om haar adviesopdracht te vervullen

artikel 200, § 3
…De gemeenteraad waakt erover dat de nodige
middelen ter beschikking worden gesteld voor de
vervulling van de adviesopdracht

3. De sportraad en… de privacywetgeving
– bij het werken met adressenbe- Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
standen
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer: www.privacycommission.be
www.isbvzw.be (info & ondersteuning – dossiers –
sportraad )
4. De sportraad en… de vrijwilligerswetgeving
– omdat de leden van de sportraad vrijwilligers zijn
– om als sportraad clubs te informeren over het werken met vrijwilligers
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Deel I

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S., 29 juli 2005)
Gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen
van 27 december 2005 (B.S., 30 december 2005)
Gewijzigd door wet tot wijziging van de wet van 3 juli
2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.,
11 augustus 2006)
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw:
www.vrijwilligersweb.be
www.isbvzw.be (info & ondersteuning – dossiers –
sportraad)
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Belangrijk…

Extra info

5. De sportraad en… aansprakelijkheid
– om als sportraad clubs te informeren over de consequenties
van het organiseren van sportevenementen en hoe men zich
hiertegen kan beschermen (verzekeren)
– om als sportraad clubs te informeren over het feit dat men bij
bepaalde activiteiten een risicoanalyse moet uitvoeren

Koninklijk Besluit van 25 april 2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen.
Gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 4 mei 2006 tot
wijziging van het Koninklijk Besluit van 25 april 2004
houdende reglementering van de organisatie van
actieve ontspanningsevenementen (B.S., 18 mei 2006)
www.isbvzw.be (info & ondersteuning – dossiers –
sportraad )

6. De sportraad en… fiscale aftrekbaarheid sportkampen
– om als sportraad clubs die Wet houdende diverse bepalingen van 27 december
sportkampen organiseren hier- 2005 (B.S., 30 december 2005)
over te informeren
www.isbvzw.be (info & ondersteuning – dossiers –
sportraad)
www.bloso.be/public/sportkamp/attest.asp
7. De sportraad en… de vzw-wetgeving
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Belangrijk…

Extra info

– als de sportraad georganiseerd
is in een vzw-structuur
– om als sportraad clubs die een
vzw zijn of willen worden te kunnen informeren

Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (B.S.,
11 december 2002), laatst gewijzigd door de Programmawet van 27 december 2004 (B.S.,
31 december 2004)
Vlaams studie- en documentatiecentrum voor vzw’s
vzw: www.vsdc.be
www.isbvzw.be (info & ondersteuning – dossiers –
sportraad)
www.bloso.be (infotheek – wetteksten)

8. De sportraad en… intergemeentelijke samenwerking
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (B.S., 31 oktober 2001)
www.binnenland.vlaanderen.be (regelgeving – wetgeving – intergemeentelijke samenwerking)
www.cultuurlokaal.be (regelgeving – intergemeentelijke samenwerking)
www.isbvzw.be (info & ondersteuning – dossiers –
sportraad)
www.bloso.be (infotheek – wetteksten)
– wanneer twee of meer gemeenten op vrijwilige basis willen samenwerken met het oog op het
realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling; het
decreet laat immers slechts vier
vormen van samenwerkingsverbanden toe (interlokale vereniging,
projectvereniging,
dienstverlenende vereniging,
opdrachthoudende vereniging)
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Artikel 3
Met het oog op de gemeenschappelijke behartiging
van doelstellingen van gemeentelijk belang kunnen
twee of meer gemeenten, onder de voorwaarden
bepaald in dit decreet, samenwerkingsverbanden
tot stand brengen met of zonder rechtspersoonlijkheid, met of zonder beheersoverdracht.
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1.

Uw sportraad op maat1

Elke sportraad is uniek, dat is het uitgangspunt van dit hoofdstuk. Want hoewel vele sportraden op een gelijkaardige manier gestructureerd zijn en we hier een aantal modellen aanreiken, gaan we er toch van uit dat elke sportraad de aangereikte modellen en tips moet toetsen
aan de eigen gemeentelijke context. Wat in de ene gemeente een goed werkbare structuur is,
is immers niet per definitie de beste aanpak in een andere gemeente.
1.1.

Situering in Vlaanderen

De onderstaande tabel geeft de structuur weer van het sportbeleid op de drie overheidsniveaus: Vlaams, provinciaal en gemeentelijk.
Tabel 1: structuur sportbeleid per overheidsniveau
Beleid
Vlaams niveau

Minister van Sport

Advies
Vlaamse sportraad

Uitvoering
IVArp Bloso – departement Cultuur, Jeugd,
Sport en Media

Provinciaal niveau Gedeputeerde van
Sport

Provinciale sportraad* Provinciale
sportdienst

Gemeentelijk
niveau

Gemeentelijke sportraad

Schepen van Sport

Gemeentelijke
sportdienst

*

Tussen de provinciale sportraden is er een Interprovinciaal Sportradenoverleg (ISO) samengesteld uit afgevaardigden van de vijf provinciale sportraden, met als doelstelling gestructureerd overleg organiseren tussen
de provinciale sportraden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, met het oog op adviesverlening in het
kader van de promotie van de sport in de breedste zin van het woord, alsook het ondersteunen van de verschillende provinciale sportstructuren.

1.

De informatie over het Decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid is onder voorbehoud. Het ontwerp van
decreet werd op 1 februari 2007 aangenomen door de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, waarna het
ontwerp van decreet nog definitief goedgekeurd moet worden op de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.
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1.2.

Situering op gemeentelijk vlak

Het sportgebeuren in de gemeente zou gestuurd moeten worden op basis van een gefundeerd
beleid. Het steunt op drie essentiële pijlers: beleid, advies en uitvoering.
Gezien de drie pijlers even belangrijk zijn, worden ze in figuur 1a voorgesteld door een gelijkzijdige driehoek.
Dit betekent concreet dat om een degelijk sportbeleid te voeren zowel de schepen van sport,
de sportdienst als de sportraad bij elk proces van de beleidsvoering betrokken moeten worden, elk op zijn terrein.
Deze interactieve bestuursstijl komt tot stand door een voortdurend en evenwaardig overleg
tussen de drie actoren. Wanneer er beslissingen genomen moeten worden, zullen de gemeenteraad, de schepen en het college weliswaar de knoop doorhakken.
Deze gelijkwaardige betrokkenheid komt dan ook best tot uiting in de statuten van de sportraad en aanvullend eventueel in het beleidsorganogram van uw gemeente (zie figuur 1b).
Bovendien is de sportsector geen eiland in de gemeente. Geregeld overleg met andere adviesorganen (zoals de jeugdraad en de cultuurraad) kan ervoor zorgen dat de violen gelijkgestemd zijn. Afstemming van de beleidsplannen sport, cultuur en jeugd is eveneens aan te
raden.
Figuur 1a: driehoeksverhouding van het
gemeentelijk sportbeleid

Figuur 1b: lokaal beleidsorganogram sport

Een goede driehoeksverhouding is enkel mogelijk indien er tussen de verschillende actoren
(beleid/advies/uitvoering) duidelijke afspraken gemaakt worden over de werkwijze waarop
er een interactief beleid wordt gevoerd.
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Een afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de sportraad kan hierbij helpen.
Artikel 23 van de modelstatuten gemeentelijke sportraad (zie deel IV, 2.4.) verwijst daar naar.
Een uitgewerkt model van een afsprakennota vindt u ook in deel IV, 2.6.
1.3.

De uitgangspunten opgesomd

Democratisch/divers/breed/representatief
De sportraad dient voldoende representatief te zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking.
De ambitie van het lokale sportbeleid is meestal om alle inwoners van het grondgebied aan
het sporten te krijgen. Uit onderzoek over de deelname aan sport blijkt echter dat sommige
groepen moeilijker de weg vinden naar sport, omdat ze geconfronteerd worden met allerlei
drempels. Personen met een handicap, senioren, vrouwen, personen met een etnisch diverse
achtergrond en mensen die in armoede leven, blijken minder aan sport te doen. Gerichte,
drempelverlagende initiatieven, zoals ook voorzien in hoofdstuk 3 van het sportbeleidsplan,
kunnen deze mensen wel aan het sporten krijgen. Om ervoor te zorgen dat het sportbeleid
voldoende inspeelt op de eigenheid van deze doelgroepen, moeten ook zij een stem krijgen
in de sportraad.
Onze samenleving is in toenemende mate cultureel divers. Het stimuleren van interculturele
ontmoetingen tussen organisaties, sporters, trainers, met respect voor ieders eigenheid en
de kracht van elke cultuur, is een belangrijke uitdaging, ook op het lokale bestuursniveau.
Met het ‘Vlaams actieplan interculturaliseren in cultuur, jeugd en sport’, doet Vlaanderen een
oproep aan de lokale besturen om deze thematiek mee op te nemen. Zo wordt bijvoorbeeld
gevraagd om concreet te werken aan de culturele diversificatie van lokale adviesraden en van
programma’s. Het plan drukt ook de wens uit om kansen te geven aan gekwalificeerde lesgevers van een etnisch cultureel diverse origine.
Er moet niet alleen gezocht worden naar een evenwichtige vertegenwoordiging van alle
sportvormen maar ook naar een evenwichtige verdeling van geslachten. Men streeft het best
naar een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de sportraad. Of een
2/3-regel wettelijk verplicht is, is momenteel niet duidelijk. Zodra hierover zekerheid is,
worden de sportraden op de hoogte gebracht. Ongeacht de regelgeving hieromtrent, is het
aanbevelenswaardig te streven naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen.
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De samenstelling van de sportraad moet dus idealiter een afspiegeling zijn van de ganse bevolking van een gemeente en van het totale lokale sportgebeuren. Hoe deze principes van een
brede en representatieve vertegenwoordiging concreet in de praktijk kunnen worden gezet
bij de samenstelling van de sportraad, leest u in punt 1.5 van dit hoofdstuk.
Respectvol
De sportraad is een forum waarop discussies rond verschillende sportthema’s gevoerd worden. Vanuit de diverse samenstelling is het ook logisch dat verschillende subgroepen binnen
de sportraad over een bepaald onderwerp een eigen mening hebben of een verschillend
standpunt innemen. Elke mening moet aan bod kunnen komen, de andere leden van de sportraad moeten hun collega’s vanuit een respectvolle houding hun zeg laten doen. Respect betekent echter ook dat men als individueel lid van de sportraad geen persoonlijke standpunten
inneemt, maar wel praat vanuit een bredere achterban en maatschappelijke relevantie voor
een grotere groep mensen. Deze eenvoudige houding van respect voor verschillende meningen en visies, maakt het gemakkelijker om binnen de sportraad tot een consensus te komen.
Ethisch verantwoord sporten
De sportraad heeft tevens een voorbeeldfunctie op het vlak van het promoten en bewaken van
het ethisch verantwoord sporten voor iedereen. De Panathlon-verklaring over ethiek in de
jeugdsport somt een aantal kenmerken op waaraan verantwoorde jeugdsport zou moeten voldoen. Einddoel is dat alle clubs, alle begeleiders zich bewust worden van de belangrijke rol
die ze hebben in de pedagogische begeleiding en opvoeding van het kind en dat ze de principes van verantwoorde jeugdsport ook in hun dagelijkse sportpraktijk opnemen. De sportraad
kan door het ondertekenen van deze Panathlon-verklaring aangeven dat hij deze principes
steunt en ze actief volgt door de thematiek bespreekbaar te maken of er vormingen rond te
organiseren. Bovendien kan de sportraad er mee op toezien dat de sportpraktijk in zijn gemeente niet in tegenspraak is met wat de code aangeeft.
Duurzaamheid
Aanbieders van producten en diensten worden zich meer en meer bewust van het feit dat wat
ze aanbieden ook duurzaam moet zijn of met andere woorden een breed en blijvend effect
moet hebben in de toekomst. Ook voor de sportsector zou dat principe moeten gelden. Als
bijvoorbeeld wordt nagedacht over programma’s om mensen aan te zetten tot sporten, moeten degelijke sportinformatie, veiligheid, toeleiding naar reguliere initiatieven… hierin worden meegenomen. Wanneer bijvoorbeeld een nieuwe sporthal wordt gepland, moeten
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aspecten van duurzaamheid zoals toegankelijkheid, rationeel energiegebruik, ecologische
principes, veiligheid… hierin vertaald worden.
De sportraad heeft ook hier een belangrijke rol om deze invalshoek van duurzaamheid in de
lokale keuzes op het vlak van sport mee te vrijwaren.
1.4.

De structuur toegelicht

In grote lijnen zijn de gemeentelijke sportraden in Vlaanderen op dezelfde manier gestructureerd en zijn ze geïnspireerd op of gespiegeld aan de vzw-structuur (maar dit hoeft niet).
De sportraad kan samengesteld zijn uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en
een dagelijks bestuur. Een dagelijks bestuur wordt vaak niet toegepast in kleine en middelgrote gemeenten. In een grote gemeente is het installeren van een dagelijks bestuur wel
wenselijk. In deel IV, 2.2. worden mogelijke structuren van een sportraad weergegeven. Het is
aan de sportraad zelf om te bepalen welke elementen nuttig zijn en waar er aanvullingen nodig zijn om zo een goed werkbare sportraadstructuur op touw te zetten.
Het gemeentebestuur betrekt in de sportraad alle actoren die de Nederlandstalige sport bevorderen.
Het ontwerp van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid van 2007 stelt in artikel 30 dat volgende personen lid kunnen zijn van de sportraad:
“– de afgevaardigden van alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het van toepassing zijnde grondgebied;
– deskundigen inzake sport.”
Zoals gesteld kunnen de hierboven vermelde afgevaardigden in de sportraad zetelen, maar
belangrijk is dat de sportraad vanuit de specifieke gemeentelijke context invulling krijgt. Redeneer vanuit de optimale werkzaamheid voor uw gemeente, houd de werking van de sportraad zo licht mogelijk en maak de structuur vooral niet nodeloos log en zwaar. Een werkbare
sportraad, op maat van de gemeente, met partners die een brede kijk hebben op het sportgebeuren en die relevant zijn voor het gemeentelijke sportbeleid is de sleutel tot succes.
Men kan de sportinitiatieven in de gemeente vanuit verschillende invalshoeken benaderen
en eventueel clusteren:
– sportvorm: hier kan men een onderscheid maken tussen recreatiesport, competitiesport
en topsport;
– doelgroep: men kan doelgroepen definiëren als allochtonen, gehandicapten, gezinnen,
kansarmen…;
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– soort sport: zoals balsporten, vechtsporten, ploegsporten en individuele sporten, zaalsporten en buitensporten, unisport en omnisport…;
– leeftijd: de gangbare categorieën jeugd, volwassenen en senioren kunnen verder worden
opgesplitst in bijvoorbeeld 12-18-jarigen, jongsenioren…;
– organisatievorm: niet iedereen beoefent sport in clubverband, daarom kan het nuttig zijn
om een onderscheid te maken tussen georganiseerde, andersgeorganiseerde en niet-georganiseerde sport (cf. deel I, 1.1.1: aandacht voor andere sportpraktijk, aandacht voor de
sociale component);
– opsplitsen in deelgemeenten, in wijken, in buurten...
We onderstrepen dat de afgevaardigden die lid van een adviesorgaan willen zijn in de eerste
plaats hun kandidatuur moeten stellen om het algemeen belang van de sportraad te dienen en
niet dat van hun eigen club.
Artikel 28 van het ontwerp van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid stelt: “De sportraad
vraagt zijn erkenning aan het bestuur en legt daartoe zijn statuten of huishoudelijk reglement, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.”
Om een leidraad mee te geven voor het opstellen van de statuten (doelstellingen, samenstelling en structuur, erkenning) en het huishoudelijk reglement geven we in deel IV, 2.4. en 2.5.
respectievelijk een model van statuten en huishoudelijk reglement en mogelijke variaties
daar op.
Het model kan als basis dienen. De toepassingen en aandachtspunten in het model zijn een
inspiratiebron voor de gemeenten om met een eigentijdse visie statuten op maat te ontwikkelen. Uiteraard dienen de statuten en het huishoudelijk reglement verfijnd en vertaald te
worden in functie van de plaatselijke situatie. De gewijzigde of toegevoegde tekst mag echter
niet indruisen tegen de van toepassing zijnde wetgeving.
De modelstatuten
Het model is gebaseerd op de vzw-wetgeving. Indien de sportraad geen rechtspersoonlijkheid heeft, is de structuur van algemene vergadering en raad van bestuur in principe niet nodig.
In functie van een interactieve bestuursstijl is het echter wel belangrijk dat alle sportinitiatieven in de gemeente betrokken worden bij de adviesverlening. Een algemene vergadering
kan het ideale forum zijn om de gemeentelijke sportinitiatieven minstens één keer per jaar
samen te brengen. Ook al is de sportraad geen vzw, toch kan het interessant zijn om zowel met
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een algemene vergadering als met een raad van bestuur te werken. In die zin is dit model wel
een nuttige handleiding om uw eigen statuten en huishoudelijk reglement uit te werken.
Eigen accenten
Zoals reeds vermeld, dient men de modelstatuten af te stemmen op de gemeentelijke context. Dit houdt onder andere het leggen van eigen accenten in. Hieronder geven we een beknopt overzicht van de mogelijkheden. Voor meer toepassingen en aandachtspunten
verwijzen we naar deel IV, 2.4.
De evenwichtige vertegenwoordiging van alle sportinitiatieven in de gemeente moet zowel
terugkomen in de samenstelling van de algemene vergadering, de samenstelling van de raad
van bestuur, alsook in eventuele afdelingen en onderafdelingen.
Indien er met afdelingen en onderafdelingen gewerkt wordt, moeten de leden van de raad van
bestuur een bepaalde afdeling of onderafdeling vertegenwoordigen en ook worden afgevaardigd door die afdeling. Dit onder andere om de communicatie en feedback met de raad van
bestuur te verzekeren.
De verschillende afdelingen en onderafdelingen kunnen apart vergaderen maar hebben geen
autonome adviesbevoegdheid.
Elke sportraad kan in functie van zijn eigen omvang en behoefte, naast een algemene vergadering en raad van bestuur, werken met:
– een dagelijks bestuur: bijvoorbeeld voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. De sportgekwalificeerde ambtenaar en schepen van sport kunnen hier bij betrokken worden. Deze ambtenaar en schepen kunnen echter enkel als waarnemer deel
uitmaken van de sportraad;
– afdelingen: bijvoorbeeld competitiesport en recreatiesport;
– onderafdelingen volgens het plaatselijke sportaanbod: bijvoorbeeld binnen de competitiesport ploegsporten en individuele sporten;
– afzonderlijke afdeling voor schoolsport, buurtsport, jeugdsport…;
– thematische werkgroepen of commissies: bijvoorbeeld werkgroep sportinfrastructuur en
werkgroep kampioenenviering;
– deelsportraden: bijvoorbeeld in grote steden een deelsportraad per deelgemeente of
wijk.
Om de structuur voor iedereen duidelijk te maken, is het aangewezen de sportraadstructuur in
een organogram te gieten. Zeker voor sportraden die werken met verschillende afdelingen of
werkgroepen is dat een must.
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1.4.1.

Tips om uw sportraad dynamischer te maken

Indien de sportraad te kampen krijgt met factoren die een optimale werking bemoeilijken
door:
– een tekort aan kandidaat-bestuurders;
– weinig verjonging;
– weinig interesse voor de algemene vergadering;
– het mank lopen van de gelijkzijdige driehoeksrelatie beleid/advies/uitvoering;
– het weinig rekening houden met de adviezen van de sportraad;
– enzovoort;
dan is het ogenblik aangekomen om de sportraad een nieuwe dynamiek te geven.
Vaak zijn de moeilijkheden waarmee een sportraad te kampen heeft (gedeeltelijk) te verklaren door maatschappelijke trends.
Onze samenleving is voortdurend in beweging. Verenigingen en instellingen zouden dus mee
moeten evolueren en zich aanpassen aan nieuwe behoeften. Flexibiliteit binnen de sportraad
is daarbij belangrijk.

Tips!
– Ga na of de structuur van de sportraad nog beantwoordt aan de huidige behoeften
van de sportraad.
– Pas na een grondige SWOT-analyse (zie deel III, instrument 1) de structuur en werking aan door in te spelen op de sterktes en kansen en door de zwakke punten en
bedreigingen in positieve zin om te buigen.
– Zorg ervoor dat u de sportraad zo volledig mogelijk kunt samenstellen. U kan steeds
een mandaat vrijhouden tot een volwaardige kandidaat zich aandient.
– Maak de algemene vergadering minder formeel. Zorg voor een interactief forum
tijdens de algemene vergadering, biedt workshops aan, laat aantrekkelijke thema’s
aan bod komen. Plan eventueel eens een excursie met de algemene vergadering.
– Probeer de juiste persoon op de juiste plaats te vinden.
Het optimaliseren van de structuur van de sportraad is essentieel. Als die structuur
echter niet ingevuld is met gedreven en deskundige mensen kan er geen goede
werking zijn.
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Aandachtspunten!
– Sommige functies kunnen bij de structuur en (weder)samenstelling van een sportraad in vraag worden gesteld of opnieuw worden bekeken in functie van het Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid. Dat decreet stelt ondermeer dat politieke
mandatarissen van het eigen bestuur geen deel uitmaken van de sportraad. De
schepen van sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
Andere vragen die een sportraad kan stellen:
• waarom een penningmeester? Moet de sportraad zelf financiën kunnen beheren?
• moet de sportraad zelf organiseren, is dat niet eerder de taak van de sportdienst?
• bestuursleden vinden is vaak niet evident. Een mogelijke oplossing is het principe van ‘werven’ en ‘plaatsen’. Bij het ‘werven’ van kandidaat-bestuursleden moet
hen een duidelijke functieomschrijving bezorgd worden. Punt 2.3 in deel IV geeft
voorbeeldomschrijvingen van mogelijke functies in een sportraad.
– ‘Overbelaste’ clubbestuurders hebben het moeilijk om een actieve taak in de sportraad te vervullen. Het is goed dat mensen met clubervaring deel uitmaken van de
sportraad, maar het hoeven daarom geen clubbestuurders te zijn met een hoofdfunctie binnen de club.
– Vergrijzing van de bestuursleden: vergrijzing op zich is geen probleem maar het
brengt wel de continuïteit van de sportraad in het gedrang. Een goede mix van jong
en oud is wenselijk. Jongeren voelen zich sneller aangetrokken wanneer zij een
duidelijk inzicht krijgen in de taak die van hen verwacht wordt en wanneer zij de nodige flexibiliteit en vrijheid krijgen om deze taak in te vullen.
– De sportwereld evolueert zeer snel. Het gevaar bestaat echter dat men snel achter
de feiten en nieuwe trends aanholt. Regelmatige bijscholingen en het betrekken
van specialisten ter zake kan de kwaliteit van de sportraad verhogen.
– Het is belangrijk dat leden van de sportraad gewaardeerd worden.
Er zijn verschillende mogelijkheden om die waardering te tonen.
• Incentives: bijvoorbeeld een medaille voor vrijwilligers die zich al tien jaar inzetten, een T-shirt met het logo van de sportraad, een sportkaart voor gratis gebruik
van de sportaccommodatie, een uitnodiging voor een sportevenement, een uitnodiging voor een initiatief van de sportdienst…
• Eventueel kan de gemeente een budget op voorhand vastleggen om de vrijwilliger financieel te honoreren: zo zouden de ‘eigen’ kosten van de vrijwilliger op
een of andere manier vergoed kunnen worden. Indien de vrijwilliger er zelf geld
moet insteken, kan dit een spanningsveld creëren, met demotivering als gevolg.
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Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren.
– Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de
werkelijke kosten (leden moeten kosten aantonen en staven) ofwel een forfaitaire vergoeding. Voor beide vrijwilligersvergoedingen dienen geen fiscale
fiches te worden opgesteld. Als vrijwilliger moet je wel opletten dat het maximumbedrag per jaar en het maximumbedrag per dag niet overschreden worden (indien een vrijwilliger bijvoorbeeld van verschillende organisaties een
vergoeding ontvangt). Opgelet: er is geen combinatie mogelijk van een forfaitaire vergoeding en een onkostenvergoeding. Een uitbetaling per uur is niet
aan te raden (opletten dat een vrijwilligersvergoeding geen prestatievergoeding wordt).
– Honoreren kan eventueel ook met een presentievergoeding, zoals bijvoorbeeld zitpenningen: in dat geval dient een fiche 281.30 te worden opgemaakt.
Het nadeel van een forfaitair bedrag onafhankelijk van het aantal vergaderingen is dat passieve leden eventueel dezelfde forfaitaire vergoeding ontvangen als actieve leden.
Ongeacht welk systeem het beleid in samenspraak met de sportdienst en de sportraad hanteert, is een echte blijk van waardering de belangrijkste drijfveer.
In deel I, hoofdstuk 2 vindt u meer informatie over de huidige wetgeving op het
vrijwilligerswerk.
1.5.

Aanpak (weder)samenstelling van de sportraad

Uiterlijk zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet de sportraad opnieuw worden samengesteld en erkend (Decreet Lokaal Cultuurbeleid van 2001 en Decreet
Lokaal Sport voor Allen-beleid van 2007). De gemeenteraad richt de sportraad op, de besluitvorming daarover gaat doorgaans samen met de goedkeuring van de samenstelling en de statuten.
Aangezien nog maar enkele gemeenten in Vlaanderen niet beschikken over een autonome
sportraad, wordt hier een procedure voorgesteld voor de wedersamenstelling van een bestaande sportraad. Vaak is de wedersamenstelling het geschikte moment om de sportraad
een nieuwe dynamiek te geven.
Het initiatief tot heroprichting van de sportraad kan genomen worden door de gemeenteraad
of de huidige sportraad. In de praktijk blijkt de tweede mogelijkheid het meest gevolgd te
worden.
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1.5.1.

Voorbereiding

– Opmaken van een inventaris
• Door de sportgekwalificeerde ambtenaar en het bestaande bestuur van de sportraad.
• Van alle sportverenigingen, individuen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties die deelnemen aan sportieve activiteiten en zelf sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente. Uitgaande van het principe van
diversiteit moeten er hier ook organisaties in opgenomen worden die groepen zoals
kansarmen, allochtonen, gehandicapten… vertegenwoordigen.

Tips!
– Hier kan de link gelegd worden met de gegevensverzameling in het kader van de
opmaak van het sportbeleidsplan.
– Bij het opmaken van de inventaris kan het eerste instrument uit deel III een hele
hulp betekenen.
– Opmaken van een organogram
• Door de sportgekwalificeerde ambtenaar en het bestaande bestuur van de sportraad.
• Waakzaam zijn dat de verschillende sportinitiatieven aan bod komen. Zoek naar relevante partners die wegen op het lokaal sportbeleid en die vanuit een brede visie tips
kunnen geven over het sportbeleid.
• Maak bewuste keuzes in functie van het sportbeleidsplan.
• De verschillende sportinitiatieven clusteren in afdelingen en eventueel onderafdelingen.
• Niet alle afgevaardigden moeten in een afdeling worden ondergebracht.
• Vorm een werkbare sportraad.
• De afdelingen dienen ook niet allemaal ingevuld te worden, de afdelingen kunnen ook
nog nadien verder worden aangevuld zodra er een goede kandidatuurstelling is.
• De afdelingen worden gemaakt op maat van de gemeente: maak een voor de eigen gemeente ideaal organogram op.
• Zorg er voor dat het gewicht van de vertegenwoordigers in functie van het aantal zetels
in verhouding is tot en een afspiegeling is van de realiteit in de gemeente.
– Herwerking van bestaande statuten en huishoudelijk reglement
• Door de sportgekwalificeerde ambtenaar en het bestaande bestuur van de sportraad.
• De schepen van sport kan hier best bij betrokken worden.
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• Bezinnen over de werking van de sportraad en daaraan gekoppeld de statuten en het
huishoudelijk reglement. Dat kan op basis van de instrumenten die in deel III aangeboden worden.
• Herwerken van de statuten en het huishoudelijk reglement. De documenten opgenomen in deel IV, met name 2.4. en 2.5. bieden hier een houvast.
1.5.2.

Oproep aan de bevolking voor kandidaatstelling van eventuele deskundigen

– Ook deskundigen kunnen lid zijn van de sportraad. Daarvoor moet men een oproep doen
bij de samenstelling van de sportraad.
– Via gemeentelijk infoblad, website, pers…
– Met vermelding van datum, uur en plaats van de stichtingsvergadering.
1.5.3.

Uitnodiging stichtingsvergadering

– Voor alle organisaties die zijn opgenomen in het organogram van de sportraad.
– Ondertekend door burgemeester/voorzitter en secretaris.
– Als bijlage bij de uitnodiging: ontwerp van statuten en huishoudelijk reglement, formulier
voor kandidatuurstelling organisatie in de algemene vergadering, formulier voor kandidatuurstelling lid raad van bestuur (met eventueel specificatie voor functie voorzitter en
ondervoorzitter), formulier voor kandidatuurstelling deskundige, voorstel organogram.
– Opmerking: geef op de formulieren voor kandidatuurstelling duidelijk weer wat de voorwaarden zijn.
– Opmerkingen op ontwerpstatuten, huishoudelijk reglement en kandidatuurstellingen dienen binnen de maand bezorgd te worden aan de sportdienst. Dat betekent dat de uitnodiging ruim een maand op voorhand verstuurd moet worden.
– Indien van toepassing: opmerkingen op het organogram (over indeling in afdelingen en
onderafdelingen) dienen binnen de maand bezorgd te worden aan de sportdienst. Dat betekent dat de uitnodiging ruim een maand op voorhand verstuurd moet worden.
– Best vermelden in de uitnodiging dat er tijdens de stichtingsvergadering geldig kan gestemd worden ongeacht het aantal aanwezigen.
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1.5.4.

Stichtingsvergadering

Voorstel agenda
1. Samenstelling algemene vergadering
– Nagaan of elke aanwezige organisatie lid kan zijn van de algemene vergadering
2. Aanstelling deskundigen
– Best definitie van deskundige opnemen in de statuten, expertise in functie van de gemeentelijke situatie
– De kandidaat-deskundigen moeten aanvaard worden door de algemene vergadering, volgens de procedure uit het huishoudelijk reglement
3. Goedkeuring statuten
– Overlopen van opmerkingen
– Indien er problemen verwacht worden, best voorbereiden met stembriefjes (X afgevaardigde per organisatie)
– Bij discussie, stemming per artikel
– Indien tijdens de bespreking van de statuten of het huishoudelijk reglement iets aangepast wordt aan de samenstelling van de sportraad (bijvoorbeeld aantal afgevaardigden
per organisatie), dan moet nadien weer een controle uitgevoerd worden op het aantal
stemgerechtigde leden voor het vervolg van de vergadering.
4. Goedkeuring huishoudelijk reglement
– Idem procedure goedkeuring statuten
5. Indien van toepassing: verkiezing van de voorzitter van de verschillende afdelingen/onderafdelingen in functie van afvaardiging in de raad van bestuur
– Verkiezingen gebeuren per afdeling/onderafdeling
– Via geheime stemming met stembriefjes
De sportraad moet in de statuten vastleggen hoe de voorzitter en ondervoorzitter verkozen
worden. Dat kan ofwel onmiddellijk door de algemene vergadering (6.1.), ofwel later door de
raad van bestuur (6.2.).
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6.1. Verkiezing door de algemene vergadering (rechtstreekse verkiezing)
6.1.a. Eventueel verkiezing voorzitter
– Via geheime stemming met stembriefjes
– Procedure terug te vinden in het huishoudelijk reglement van de sportraad
6.1.b. Eventueel verkiezing ondervoorzitter
– Via geheime stemming met stembriefjes
– Idem procedure verkiezing voorzitter
6.1.c. Verkiezing overige leden raad van bestuur
– Aantal zoals bepaald in de statuten
– Elk lid kan zoveel stemmen uitbrengen als er vacante plaatsen zijn in de raad van bestuur
– Worden verkozen: x-aantal personen met de meeste stemmen
– Procedure terug te vinden in het huishoudelijk reglement van de sportraad
De vergadering wordt geleid door de huidige voorzitter. Wanneer een nieuwe voorzitter door
de algemene vergadering verkozen wordt, neemt die de vergadering over na de verkiezing.
De telling van de stemmen gebeurt door de sportgekwalificeerde ambtenaar, met getuigen
uit de algemene vergadering.
6.2. Verkiezing door de raad van bestuur
– Aantal zoals bepaald in de statuten
– Elk lid kan zoveel stemmen uitbrengen als er vacante plaatsen zijn in de raad van bestuur
– Worden verkozen: x-aantal personen met de meeste stemmen
– Procedure terug te vinden in het huishoudelijk reglement van de sportraad
7. Eventueel toespraak van de nieuwe voorzitter (indien verkozen door algemene vergadering)
8. Woord van de schepen van sport
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1.5.5.

Aanvraag erkenning aan het gemeentebestuur

– Brief van het bestuur van de sportraad met:
• aanvraag erkenning
• aanvraag goedkeuring van de statuten en eventueel huishoudelijk reglement
1.5.6.

Erkenning

– Erkenningsaanvraag wordt besproken en goedgekeurd door de gemeenteraad

Sportraad als adviesverstrekker en medebeleidsplanner1

2.

De hoofdtaak van de sportraad is en blijft in de eerste plaats het formuleren van adviezen. Het
nieuwe Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid heeft de rol van de sportraad wat prominenter
gemaakt. De sportraad krijgt nu als adviesraad ook een belangrijke rol toegewezen bij het tot
stand komen van het gemeentelijk sportbeleidsplan.
2.1.

Rol van de sportraad bij het sportbeleidsplan

2.1.1.

Aanwezigheid van een sportraad als subsidievoorwaarde voor de gemeente

In het nieuwe Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid wordt expliciet verwezen naar afzonderlijke sportraden op de verschillende bestuursniveaus. De aanwezigheid van een sportraad is,
naast het beschikken over een sportgekwalificeerde ambtenaar en het indienen van een
sportbeleidsplan met vier of vijf verplichte hoofdstukken, één van de drie subsidievoorwaarden waaraan een bestuur moet voldoen.
De sportraden krijgen in het nieuwe decreet echter ook nog andere rollen toebedeeld, die
verder gaan dan het klassieke advies geven op vraag van het bestuur of op eigen initiatief.
Het decreet spreekt over interactief bestuur, waarbij het lokale sportbeleid invulling krijgt
samen met een brede vertegenwoordiging van de sportactoren. Zowel bij de opmaak van het
sportbeleidsplan als bij de uitvoering en evaluatie ervan heeft de sportraad een belangrijke
rol.
1.

De informatie over het Decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid is onder voorbehoud. Het ontwerp
van decreet werd op 1 februari 2007 aangenomen door de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
waarna het ontwerp van decreet nog definitief goedgekeurd moet worden op de plenaire vergadering van het
Vlaams Parlement.
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In de volgende paragrafen gaan we in op de verschillende rollen die in het decreet voor de
sportraden worden voorzien.
2.1.2.

Sportraad als medeplanner van het lokale sportbeleid

Een van de basisvoorwaarden voor interactief bestuur is dat de sportraad een actieve rol
speelt bij het tot stand komen van het sportbeleidsplan. De sportraad overkoepelt de verschillende lokale ‘sportaandeelhouders’ zoals clubs, buurten, scholen, vertegenwoordigers
van de ongeorganiseerde sporters en van het commerciële sportcircuit en deskundigen. Vanuit de gezamenlijke standpunten van de verschillende sportactoren, kan de sportraad mee het
debat met de schepen van sport en de sportambtenaar aangaan over hoe de sport zich lokaal
het best ontwikkelt. De sportraad kan een zinvolle bijdrage leveren aan de verschillende onderdelen van het sportbeleidsplan. Zowel bij het bepalen van de missie als bij de gegevensverzameling en het uittekenen van de strategische (algemene) en operationele (concrete)
doelstellingen en het maken van keuzes, kan de sportraad met zijn veldexpertise een niet te
onderschatten rol spelen. De schepen van sport voert de eindregie van dat planproces en
zorgt als politiek verantwoordelijke samen met het college voor de besluitvorming en de
goedkeuring op de gemeenteraad.
Deze inspraak of interactie kan op verschillende manieren georganiseerd worden. Bij voorkeur richt de gemeente een stuurgroep op die de opmaak van het sportbeleidsplan aanstuurt
en opvolgt. Een of meer vertegenwoordigers van de sportraad kunnen daarin participeren.
Wanneer niet de hele sportraad het ganse planningstraject volgt, is het zinvol dat interactiemomenten met de sportraad worden ingebouwd. De sportraad fungeert dan als een klankbord.
De sportraad zal gevraagd worden mee na te denken over wat de komende jaren belangrijk is
voor het sportbeleid. Voor de vier of vijf verplichte hoofdstukken die het decreet oplegt, zal
de sportraad in elk geval ideeën moeten aanreiken en adviezen formuleren. Niets belet de
sportraad echter om verder te gaan dan het minimale scenario en ook over beleidspunten die
niet aan bod komen in de verplichte hoofdstukken een advies te formuleren.
Ondersteuning en stimulering van sportverenigingen (Hoofdstuk 1 van het decreet)
Volgens het ontwerp van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid van 2007 dient in dit hoofdstuk beschreven te worden hoe het gemeentebestuur de sportverenigingen financieel ondersteunt. Bovendien moeten de subsidies in dat hoofdstuk verdeeld worden op basis van
kwaliteitscriteria. Daartoe dient men een of meerdere subsidiereglementen op te stellen die
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ter informatie bij het sportbeleidsplan worden toegevoegd. Bij wijziging van deze subsidiereglementen moeten zij aan het jaarverslag worden toegevoegd.
Om tot een gedragen subsidiereglement te komen en in het licht van de interactieve bestuursstijl zal aan de sportraad gevraagd worden om – ter voorbereiding – input te geven aan
de sportdienst en in een later stadium om advies te geven over de subsidiereglementen die
opgesteld werden.

Aandachtspunten!
– een subsidiereglement is een beleidsinstrument. Dat impliceert ‘durven kiezen’,
men kan immers niet alles opnemen in het subsidiereglement
– wat willen we met het subsidiereglement bereiken?
– welke subsidievormen zijn zinvol om dat doel te bereiken?
– welke kwaliteitscriteria zijn zinvol om dat doel te bereiken?
– wie moeten we dan in aanmerking laten komen voor subsidiëring?
– beperken we ons tot één subsidiereglement of kiezen we voor meerdere reglementen?
– waar willen we de klemtoon op leggen?
– lidmaatschap van de sportraad mag geen voorwaarde voor subsidiëring zijn!
– hebben de keuzes met betrekking tot andere topics invloed op het subsidiereglement of omgekeerd?
– zijn er maatschappelijke veranderingen die invloed zullen hebben op het subsidiereglement?

Zie ook
– Theeboom M; e.a., 2007,Handboek sportbeleidsplanning. (Deze publicatie wordt
uitgegeven in het kader van het begeleidingstraject sportbeleidsplanning)
– Knops G (ed), 2001, Tandem, samenwerking van verenigingen en gemeente (3e
editie), Brussel: Koning Boudewijnstichting, 156 p. (Deze publicatie kan via de
website van de Koning Boudewijnstichting (www.kbs-frb.be) besteld of gedownload worden)
– Publicatie Subsidiereglementering (werktitel, in ontwikkeling), meer info op
www.isbvzw.be – info & ondersteuning – dossiers – sportraad en www.bloso.be –
infotheek
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Ondersteuning en stimulering van de andersgeorganiseerde sport (Hoofdstuk 2 van het decreet)
Met dat hoofdstuk wordt gevraagd ook aandacht te hebben voor sporters die niet in clubverband sporten. Daarbij kan het ondermeer gaan over een sportacademie, een schoolsportproject, buurtsport, sportief toerisme… Binnen de andersgeorganiseerde sport bestaat er een
verscheidenheid van motieven van deelnemers en van aanbieders, waardoor er een heel gamma van mogelijkheden voorhanden is.

Aandachtspunten!
–
–
–
–

Hoe gevarieerd is het sportaanbod?
Worden er naschoolse sportactiviteiten georganiseerd?
Is er een buurtgericht sportaanbod?
Hebben de keuzes die voor andere topics gemaakt zijn invloed op de mogelijkheden voor andersgeorganiseerde sport of omgekeerd?
– Welke maatschappelijke veranderingen zullen hier een invloed hebben?

Zie ook
– Theeboom M; e.a., 2007, Handboek sportbeleidsplanning. (Deze publicatie wordt
uitgegeven in het kader van het begeleidingstraject sportbeleidsplanning)
– Theeboom M; De Maesschalck P, 2006, Sporten om de hoek: een brede kijk op
buurtsport in Vlaanderen, Sint-Niklaas: Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw, 112p.
Ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot sport en de diversiteit in sport
(Hoofdstuk 3 van het decreet)
Met dit hoofdstuk wordt gevraagd na te denken over hoe men ‘sportkansarmen’ kan bereiken.
Dit hoofdstuk moet stimulerende en remediërende maatregelen bevatten voor groepen die
minder tot actieve sportbeoefening komen. Het gaat hier dus over een inhaaloperatie, een
sociale correctie. Bij dit hoofdstuk dient men aandacht te hebben voor een ruime waaier doelgroepen, waarbij het begrip ‘doelgroep’ meer behelst dan enkel een indeling in leeftijdscategorieën.
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Aandachtspunten!
– Is er een aanbod voor al de verschillende bevolkingsgroepen (mensen in armoede,
personen met een handicap, etnisch-culturele groepen, leeftijdsgroepen, bewegingsarmen…)?
– Gaan deze bevolkingsgroepen ook effectief in op dat aanbod?
– Welke drempels houden bepaalde groepen tegen om gebruik te maken van het
aanbod?
– Hoe kunnen die drempels verlaagd worden?
– Welke maatschappelijke veranderingen zullen hier een invloed hebben?
– Hebben de keuzes die voor andere topics gemaakt zijn invloed op de toegankelijkheid tot en de diversiteit in sport of omgekeerd?

Zie ook:
– Theeboom M; e.a., 2007, Handboek sportbeleidsplanning. (Deze publicatie wordt
uitgegeven in het kader van het begeleidingstraject sportbeleidsplanning)
– Vonck E (ed), 2007, Ocmw’s aan zet: sport als niet alledaagse partner, Berchem:
EPO. (Deze publicatie kadert in het project Maatschappelijke Integratie door Sport
en richt zich vooral op sportparticipatie)
– Clé A, 2005, Culturele, sportieve en sociale participatie: het OCMW aan zet!, Brussel: POD Maatschappelijke Integratie, 143p. (Deze publicatie kan via de website
van Kunst en Democratie (www.cdkd.be) gedownload worden)
– Bossaerts N, 2005, Sportdiversiteitsbeleid op het lokale niveau (module 2 sportfunctionaris 2005), Brussel: Vlaamse Trainersschool, Bloso. (Deze cursustekst kan
besteld worden op het secretariaat van de VTS voor 3,50 euro; www.bloso.be –
wordt trainer)
Meerjarenplan sportinfrastructuur (Hoofdstuk 4 van het decreet)
In dit hoofdstuk wordt gevraagd na te denken over sportinfrastructuur. Bij dit hoofdstuk kan
men ook discussiëren over de link met het Vlaams Sportinfrastructuurfonds. Dat ambitieuze
plan van minister Anciaux wil de bestaande achterstand op het vlak van sportinfrastructuur
voor een groot deel terugdringen. Daarbij wordt prioritair gekozen voor een impuls op gebied
van sporthallen, kunstgrasvelden en zwembaden. Om die inhaalbeweging mogelijk te maken,
wordt een sportinfrastructuurfonds opgericht waarin Vlaanderen, lokale overheden en private
investeerders de volgende jaren 225 miljoen euro investeren. Vlaanderen zal 30 % van de
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jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding betalen, het lokale bestuur, eventueel met andere lokale partners, betaalt 70 % daarvan. Meer info in het persbericht op www.isbvzw.be (info &
ondersteuning – dossiers – sportinfrastructuurplan).

Aandachtspunten!
– Voldoet de huidige sportinfrastructuur aan de behoeften?
• Zo ja, zal dit in de toekomst ook nog zo zijn?
• Zo nee, voor welke sporttakken of doelgroepen is de nood het hoogst?
– Is de huidige beheersvorm van sportinfrastructuur de ‘goede’ of is een andere beheersvorm nodig? (een overzicht van mogelijke beheersvormen is opgenomen in
de documenten (deel IV, 2.7.).
– Dringen renovaties of nieuwbouw zich op?
• Zo ja, wat is prioritair?
• Waar liggen de grootste behoeften en waarom?
– Welke partners hebben belang bij infrastructuuruitbreiding en zijn bereid mee te
financieren?
– Hoe worden aspecten van toegankelijkheid en architecturale aspecten opgenomen?
– Zijn er mogelijkheden voor inter- of bovengemeentelijk initiatief?
– Hebben de keuzes die gemaakt zijn voor andere topics gevolgen voor beslissingen
betreffende sportinfrastructuur of omgekeerd?
– In welke mate spelen er aspecten van ruimtelijke ordening?
– Welke maatschappelijke veranderingen zullen hier een invloed hebben?
– Welke gevolgen zal nieuwe of aangepaste regelgeving (bijvoorbeeld legionellawetgeving) met zich meebrengen?

Zie ook
– Theeboom M; e.a., 2007, Handboek sportbeleidsplanning. (Deze publicatie wordt
uitgegeven in het kader van het begeleidingstraject sportbeleidsplanning)
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Andere beleidspunten
Impulssubsidies (voor de periode 2009 tot 2013)
– Kiest de gemeente er voor om een vijfde hoofdstuk te maken om voor impulssubsidies in
aanmerking te komen?
– Hoe goed is de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de gemeente?
– Welke maatregelen kunnen we nemen om kwaliteitsverhoging bij jeugdsportbegeleiders
na te streven?
– Heeft deze keuze invloed op beslissingen die genomen moeten worden met betrekking tot
de andere topics of omgekeerd?
– Welke maatschappelijke veranderingen zullen hier een invloed hebben?
De interactieve rol van de sportgekwalificeerde ambtenaar/de sportdienst in de driehoek
beleid – advies – uitvoering
– Wat is de rol van de sportgekwalificeerde ambtenaar/de sportdienst in de sportraad?
– Is er voldoende informatiedoorstroming van de sportdienst naar de sportraad?
– Is er op de sportraad ruimte voor constructief overleg met de sportdienst of is er eerder
sprake van pro forma-overleg?
– Heeft de sportraad voldoende mogelijkheden voor inspraak?
– Beschouwt de sportdienst de sportraad als een volwaardige adviesraad?
– Zijn er mogelijkheden om te bespreken hoe de sportdienst de sportraad kan ondersteunen?
– Het gemeentebestuur moet het advies van de sportraad vragen wanneer het een sportgekwalificeerde ambtenaar wil aannemen op basis van elders verworven competenties binnen het sportbeleid!
Afsprakennota
Bij het opstellen van de afsprakennota waarvan in punt 2.2. van dit deel sprake is (zie ook deel
IV, 2.6.), moet de sportraad ook inspraak hebben.
Ethiek in de jeugdsport
– Willen we, net zoals enkele andere Vlaamse sportraden, de Panathlon-verklaring over
ethiek in de jeugdsport ondertekenen?
– Zo ja, wat zal dat dan in de praktijk betekenen?
Voor meer informatie daarover verwijzen we naar Sport op Jongerenmaat (www.sportopjongerenmaat.be) of naar Panathlon Internationaal Vlaanderen (www.panathlon.be)
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2.1.3.

Sportraad als adviesverlener rond belangrijke items uit het lokale sportbeleid

Om de belangrijke delibererende rol die de sportraad heeft extra te benadrukken, werd op
verschillende plaatsen in het ontwerp van uitvoeringsbesluit1 bij het Decreet Lokaal Sport
voor Allen-beleid verwezen naar een noodzakelijk advies.
Het sportbeleidsplan dat door het college ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in het eerste jaar van de bestuursperiode, dient vergezeld te zijn van een advies van de
sportraad. Van het door de gemeenteraad goedgekeurde sportbeleidsplan wordt een kopie
aan de sportraad bezorgd.
Wanneer een gemeente een uitzonderingsmaatregel aanvraagt om in het tweede jaar van de
planperiode een sportbeleidsplan in te dienen, is ook hiervoor een advies van de sportraad
nodig. Indien de gemeente geen sportbeleidsplan of uitzonderingsmaatregel heeft ingediend, wordt de sportraad hiervan op de hoogte gebracht, zodat die eventueel kan overwegen
om een verenigingssportbeleidsplan in te dienen (zie punt 2.1.4. van dit hoofdstuk).
Bij de jaarlijkse evaluatie, de tussentijdse evaluatie (na drie jaar werking) en de eindevaluatie (na de ganse bestuursperiode) van het sportbeleidsplan, speelt de lokale sportraad eveneens een belangrijke rol.
Jaarlijks
Het gemeentebestuur kan slechts subsidies ontvangen als het elk jaar een verslag indient.
Dat jaarlijks verslag moet telkens voor advies voorgelegd worden aan de gemeentelijke sportraad, die dertig dagen tijd krijgt om een advies te formuleren.
Tussentijdse evaluatie (na drie jaar)
In het derde jaar van de sportbeleidsplanperiode moet het sportbeleidsplan in overleg met de
sportraad geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd worden.
Items die aan bod komen tijdens deze evaluatie:
– Werden de doelstellingen bereikt?
– Werden de beoogde beleidseffecten behaald?
– Welke nieuwe behoeften manifesteren zich?
– Is het nodig om het plan bij te sturen?
1.

In het licht van de timing wordt momenteel gewerkt aan het Ontwerp Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid - algemene bepalingen en
bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie.
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Eindevaluatie (na zes jaar)
Op het einde van de sportbeleidsplanperiode moet het sportbeleidsplan in overleg met de
sportraad geëvalueerd worden op zijn beleidseffecten met het oog op de opmaak van het volgende sportbeleidsplan. Deze eindevaluatie wordt een afzonderlijk deel bij de gegevensverzameling in het nieuwe sportbeleidsplan. Als de gemeente geen nieuw sportbeleidsplan
opstelt, moet de eindevaluatie goedgekeurd worden door de gemeenteraad en afzonderlijk
ingediend worden.
Indien een betrokkene bij het sportbeleidsplan een klacht wenst neer te leggen tegen de
goedkeuring van het plan of van het jaarlijks verslag of omdat het plan niet wordt uitgevoerd
zoals vastgelegd, dan moet deze klacht vergezeld zijn van een advies van de sportraad vooraleer ze kan behandeld worden door de minister.
Wanneer een gemeentebestuur iemand met elders verworven competenties wil engageren
als sportgekwalificeerd ambtenaar, wordt gevraagd aan de Vlaamse Trainersschool om hierover een advies uit te brengen. Ook aan de sportraad wordt gevraagd om haar advies te geven.
Indien beide adviezen negatief zijn, zal de minister de knoop doorhakken.
2.1.4.

Sportraad als planner en uitvoerder

Indien een gemeente beslist om geen sportbeleidsplan op te maken en in te dienen, dan kan
in deze uitzonderlijke situatie de gemeentelijke sportraad of een structuur die bestaat uit een
representatieve vertegenwoordiging van sportverenigingen, een verenigingssportbeleidsplan opmaken, indienen en uitvoeren en dit voor de ganse bestuursperiode.
Deze situatie zal zich wellicht enkel voordoen in de faciliteitengemeenten, die te maken hebben met een specifieke situatie inzake de taalproblematiek.
In het ontwerp van uitvoeringsbesluit omtrent de beleidssubsidies zijn enkele specifieke bepalingen met betrekking tot het verenigingssportbeleidsplan opgenomen.
2.1.5.

Klachtenprocedure voor de sportraad

Indien er een fundamenteel probleem is op het lokale bestuursniveau en dialoog over deze
problematiek onmogelijk is omdat het vertrouwen tussen het gemeentebestuur en de sportraad zoek is, dan kan de sportraad zijn toevlucht nemen tot het indienen van een klacht of bezwaarschrift bij Bloso. Deze klacht kan handelen over:
– het goedkeuren van het sportbeleidsplan;
– het goedkeuren van het jaarlijkse verslag;
– het niet uitvoeren van het sportbeleidsplan conform de vermelde doelstellingen.
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De minister kan eventueel de verschillende betrokkenen horen en zal daarna een uitspraak
doen.
Ook plaatselijke verenigingen of elke andere betrokkene bij het sportbeleidsplan kan
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift kan echter enkel behandeld
worden indien het vergezeld is van een advies van de gemeentelijke sportraad.
2.2.

Formuleren van kwalitatieve adviezen

Zoals uit het voorgaande reeds is gebleken, zal de sportraad over allerlei materies met betrekking tot de sport in de gemeente geconsulteerd worden en advies uitbrengen. Belangrijk
is dan ook te weten op welke manier de sportraad kwalitatieve adviezen kan formuleren.
2.2.1.

Opmaak, samenstelling en inhoud

Om een ‘kwalitatief advies’ te formuleren, zijn er verschillende stappen mogelijk die men kan
volgen.
Situering van het probleem

Opzoekingswerk en argumentering

Formuleren van het advies

Formaliseren van het advies
Situering van het probleem of de situatie
– De kernwoorden zijn hier: wie, wat, waarom en wanneer?
– Bijvoorbeeld: “Voetbalclub De Stampers verzoekt het gemeentebestuur om een bijkomend voetbalveld te voorzien voor volgend seizoen wegens de uitbreiding van het jeugdledenaantal.”

26/

Deel II

Afl. 1 – februari 2007

Handboek sportraden

Opzoekingswerk en argumentering
– Wellicht het belangrijkste onderdeel van het advies!
– Uitgebreid opzoekingswerk en argumentatie vormen de basis voor kwaliteit.
– Zoek op wat er in het sportbeleidsplan over de voorliggende materie vermeld wordt.
– Goede en correcte argumentatie leidt veelal tot het volgen van het advies.
– Geef duidelijk de meerwaarde voor de doelgroep aan.
– Ga steeds objectief te werk.
– Vermijd veronderstellend schrijven. Uitdrukkingen zoals: “men beweert dat”, “men schat
dat”, “men hoopt op”… geven geen slagkracht en werken niet motiverend in op het advies.
– Hanteer een duidelijke structuur en werk met opsommingen bij de argumentatie. Dat
maakt alles overzichtelijker en duidelijker.
Formuleren van het advies
– Werk met een vaste formulering. Uniformiteit vergemakkelijkt op termijn het proces.
– Bijvoorbeeld: “Gelet op bovenstaande argumenten adviseert de sportraad positief/negatief op de vraag van… om…”
– Formuleer per vraag slechts één advies. Dubbeladviezen zorgen voor verwarring.
– De uitslag van een stemming wordt nooit in het advies opgenomen.
Formaliseren van het advies
– Titel van het advies
• De titel moet krachtig en duidelijk zijn. Bijvoorbeeld: “Positief advies uitbreiding voetbalvelden De Stampers met een bijkomend trapveld.”
• Een goede titel geeft vaak een samenvatting van het advies.
• Schrijf eerst het advies en dan pas de titel.
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– Ondertekenen van het advies
• Het advies wordt steeds ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de sportraad. Hun handtekeningen worden voorafgegaan door “namens het bestuur” of “namens de vergadering” of “namens de sportraad”.
Timing rond het verlenen van adviezen
– ‘De’ timing bestaat niet.
– Maak vooraf duidelijke afspraken over de gehanteerde timing.
– Tracht een standaardtiming op te maken en neem die op in de afsprakennota.
2.2.2.

Aanbevelingen

– De sportgekwalificeerde ambtenaar kan ook zijn steentje bijdragen door de dossiers waarover de sportraad advies dient te verstrekken goed voor te bereiden, toe te lichten op de
vergadering en een discussie uit te lokken. Op die manier ontstaat er een goede discussie
over de fundamentele zaken en wordt er een goed advies gegeven.
– Als sportraad hoeft men niet te wachten tot men om advies gevraagd wordt. De sportraad
kan ook proactief op eigen initiatief advies uitbrengen.
– Adviezen vragen gespecialiseerde expertise. Werk indien nodig met tijdelijke werkgroepen. Een kleinere groep van geïnteresseerde mensen die enkel samenkomen indien de situatie zich voordoet is dan ook interessanter dan met de hele sportraad te vergaderen.
Zorg ervoor dat steeds iemand van het bestuur in de tijdelijke werkgroepen aanwezig is om
de communicatie met de sportraad optimaal te houden. De sportraad als dusdanig neemt
wel de uiteindelijke beslissingen.
– Het formuleren van kwalitatieve adviezen vraagt onderzoek en kennis. Het volgen van bijscholingen door de leden van de sportraad verhoogt de deskundigheid.
– Betrek externen in de sportraad afhankelijk van het thema. Bij het formuleren van adviezen wordt steeds ingezoomd op de missie (waarvoor staan we) en het sportbeleidsplan
zelf (wat beogen we).
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– Adviezen worden uitgebracht met een brede kijk op het sportbeleid en niet om eigen clubbelangen te verdedigen. Het algemeen belang van de sportraad primeert op het eigenbelang van bijvoorbeeld de vereniging.
– Indien het advies grote repercussies heeft op een groot aantal clubs, is het wenselijk om
het advies voor te leggen aan de algemene vergadering.
– Voer voldoende communicatie rond de verstrekte adviezen. Dit verhoogt de betrokkenheid
en omgekeerd weet het beleid dat het definitieve advies breed gecommuniceerd wordt
aan de bevolking. Adviezen kunnen gecommuniceerd worden via de website van de gemeente. Instrumenten om een brede communicatie te voeren zijn: persberichten, elektronische nieuwsbrief, publicaties in het gemeentelijke infoblad…
2.3.

Tips om meer dan een gewone sportraad te zijn

– Zorg voor naambekendheid:
• laat publicaties verschijnen met de omschrijving van de werking en opdracht van de
sportraad;
• zorg voor een vertegenwoordiging tijdens sportmanifestaties;
• betrek de pers en licht hen in over adviezen en activiteiten;
• zorg voor herkenbaarheid door een duidelijke naam of afkorting, door een eigen logo…
– Zorg voor bijscholingen: bijscholingen werken niet alleen motiverend, maar ze verhogen
ook de deskundigheid.
Meer en meer wetten en decreten hebben een ingrijpende invloed op de werking van de
sportraad. Organiseer infosessies tijdens de bestuursvergadering van de sportraad of tijdens een algemene vergadering van de sportraad.
Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:
• toelichting door de financieel beheerder over de gemeentebegroting;
• soorten sportopleiding en opleidingsverstrekkers (zie ook deel IV, hoofdstuk 1);
• mogelijke beheersvormen;
• opmaak van een sportbeleidsplan…
– Zorg voor respect en erkenning, voer een interactieve bestuursstijl (zie ook punt 1.2. in dit
deel).
– Denk na over de sportinfrastructuurbehoefte in de gemeente en hoe die te beheren. Er zijn
diverse beheersvormen mogelijk (zie deel IV, 2.7.). Het Decreet Lokaal Sport voor Allen-
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beleid sluit geen enkele beheersvorm uit, wel dient men rekening te houden met wat daarover in het Gemeentedecreet vermeld staat.
– Geef als sportraad advies en zorg er zo voor dat de sportraad inspraak heeft in de gebruikerstarieven, inkomgelden en huurprijzen van sportinfrastructuur.
– Zorg ervoor dat de sportraad niet alleen betrokken is bij de opmaak van het sportbeleidsplan, maar ook bij de uitvoering en de evaluatie ervan. De sportraad kan een denktank zijn
voor het beleid. Zorg voor een strategie in samenspraak met de schepen en het college.
– Neem als sportraad ook een alarmfunctie en toezichtsfunctie (waken over…) op. Doe dat
op een positief constructieve wijze. Deze functies brengen dynamiek in het te voeren
sportbeleid.
– Blijf op de hoogte van de algemene maatschappelijke tendensen en van de wetgeving.
Bedenk wat het effect kan zijn op de sport. Is het in je gemeente een kans of een bedreiging? In deel IV, 2.8. worden enkele voorbeelden opgenomen.
– Brainstorm bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven (creatief denkwerk).
– Werk efficiënt en resultaatsgericht.
– Wees op de hoogte van de stand van zaken in de gemeente en streef een goede verstandhouding na met begrip voor het proces van democratische besluitvorming. Dat vraagt
soms een diplomatisch optreden van de sportraad.
– Communiceer regelmatig met de beleidsverantwoordelijken (formeel, informeel) en voer
een interactieve bestuursstijl.
– Anticipeer als sportraad op trends, evoluties en veranderingen (zie ook deel IV, 2.8.).
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1.

Stel de eigen tradities in vraag

Als gemeentelijke sportraad heeft u een werking van zes jaar (of langer) achter de rug. Tijd
om eens kritisch terug te blikken op het interne reilen en zeilen tijdens de afgelopen legislatuur. Welke onderdelen van de werking verliepen goed? Op welke vlakken waren er problemen? Wat kan verbeterd worden? Welke tips kunnen meegegeven worden aan de opvolgers?
Om de nodige inspiratie te bieden zodat een zo ruim mogelijk gamma van de eigen werking
aan bod komt, geven we twee instrumenten voor zelfevaluatie mee:
– een discussietraject aan de hand van een SWOT-analyse;
– een enquête voor de bestuursleden.
1.1.

Instrument 1: discussietraject aan de hand van een SWOT-analyse

Bij een evaluatie is inzicht nodig in de diverse factoren die een rol spelen in de goede werking
van de sportraad. Als voorbeeld geven we een schematisch overzicht van mogelijke items. Ieder item kan aan de hand van een vraagstelling geëvalueerd worden. De vraagstelling per
item is als bijlage bij dit hoofdstuk opgenomen. De bedoeling is dat iedere gemeentelijke
sportraad een keuze maakt uit deze factoren in functie van de specifieke plaatselijke situatie.
Via een SWOT-analyse (sterke-zwakteanalyse) kan de discussie gestuurd worden en kunnen
specifieke problemen vertaald worden in doelstellingen op lange en korte termijn. Men moet
zich bewust zijn van de consequenties die het nastreven van deze doelstellingen met zich
meebrengen. Zijn deze doelstellingen realistisch en haalbaar? Op basis daarvan kan een actieplan voor de sportraad worden uitgeschreven.
Structuur discussietraject per onderwerp
Keuze
We starten met het maken van een keuze (prioriteiten bepalen) uit de onderwerpen die relevant zijn voor de plaatselijke situatie. Alle onderwerpen uitvoerig behandelen zou ons te ver
leiden.
SWOT-analyse
We analyseren de sterke en zwakke punten van de sportraad en de kansen en bedreigingen
voor de sportraad. Een toelichting over een SWOT-analyse vindt u in de bijlage bij dit hoofdstuk.
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Bepalen van prioriteiten
We kunnen niet alles gelijktijdig doen en zullen keuzes moeten maken bij het bepalen van
onze doelstellingen.
Doelstellingen
We zullen strategische (algemene) doelstellingen formuleren voor de komende jaren. Hieruit
gaan we operationele (concrete) en meetbare doelstellingen afleiden voor het komende jaar.
Consequenties
We gaan de consequenties bepalen die gepaard gaan met het bereiken van die doelstellingen. Welke middelen (energie, tijd, geld, personeel…) moeten er geïnvesteerd worden? Op
basis daarvan zien we of deze doelstellingen haalbaar zijn.
Acties
Opstellen actieplan voor de sportraad.
Wat gaat u doen? Wie gaat wat doen? Hoe gaat u dat doen? Timing bepalen. Begroting: kosten/baten. Formuleer kwaliteitseisen. Evalueer werkwijze en resultaten. Pas eventueel de
doelstellingen aan.
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Discussietraject
Keuze
S
W
O
Leden
Samenstelling
Deskundigheid
Waardering
Werving
Taken
Advies
Info
Promotie
Andere
Structuur
Werkwijze
Commissies
Alg. vergadering
Middelen
Eigen werking
Subsidies
Andere
Communicatie
Sportraad naar…
Clubs naar sportraad
Beleid naar sportraad
* Het volledige discussietraject is opgenomen als bijlage bij dit hoofdstuk.

Schematische voorstelling:
T

Priorit.

Doelst.

Conseq.

Act.plan
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1.2.

Instrument 2: een kleine enquête

Een andere manier om de sportraad te evalueren is volgende enquête.
Laat bijgevoegde enquête, die uit zes delen bestaat, invullen door de bestuursleden. Dat
vergt weinig tijd, want het betreft vooral gesloten vragen (quotering van ronduit slecht (1) tot
uitstekend (5)). Daarnaast kan er per onderdeel een opmerking of toelichting gegeven worden (open vraag).
Aan de scores 4 en 5 (gerasterde zone) hoeft er weinig veranderd te worden (‘doe zo voort’).
De andere drie scores verdienen verbetering en dat kan door per onderdeel bijvoorbeeld de
‘SORA-techniek’ toe te passen:
– wat zijn de Symptomen, vaststellingen?
– wat zijn de Oorzaken? (weerhoud enkel de belangrijkste)
– welke Remedies, oplossingen stelt u voor?
– ga over tot Actie en pas de remedies in de praktijk toe.
Dit kan een dankbare inspiratiebron zijn bij de aanpak van de ‘slechte’ scores in de zelfevaluatie.
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왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

3.
–
–
–
–
–
–
–
–

Andere taken
informatieverspreiding?
informatieverzameling (vb. cijfergegevens)?
promotievoering?
clubondersteuning?
eigen activiteiten?
medewerking activiteiten sportdienst?
vorming, bijscholing?
andere: ...

왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

Samenstelling bestuur?
representatieve samenstelling?
aantal leden?
aantal vrouwen?
leeftijd (vergrijzing)?
werving nieuwe leden?
deskundigheid (kennis, vorming)?
waardering (vergoeding, andere appreciaties?
andere: ...

(1)
ronduit
slecht

2. Hoofdopdracht: adviesverlening
– adviesverlening op vraag:
• aantal?
• inhoud?
– spontane adviesverlening:
• aantal?
• inhoud?
– motivering door schepencollege?
– andere: ...

1.
–
–
–
–
–
–
–
–

niet
relevant,
niet van
toepassing

Hoe verliep de werking van uw sportraad op het vlak van

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏

왏
왏

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

(2)
niet echt
goed

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏

왏
왏

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

(3)
tamelijk
OK,
neutraal

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏

왏
왏

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

(4)
voldoende

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏

왏
왏

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

(5)
uitstekend

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏

왏
왏

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

Opmerkingen
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왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

왏

왏

Samenwerking, communicatie
samenwerking met sportdienst?
samenwerking met schepen van sport?
samenwerking andere adviesraden in gemeente?
samenwerking met clubs
samenwerking met BLOSO, provincie, ...?
communicatie naar inwoners?
communicatie met pers?
andere: ...

6.
–
–
–
–
–
–
–
–

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

Structuur
werking algemene vergadering?
werking raad van bestuur?
werking eventueel dagelijks bestuur?
werking eventuele commissies?
statuten, huishoudelijk reglement?
eventuele afsprakennota?
taakverdeling bestuursleden?
andere: ...

(1)
ronduit
slecht

Middelen
dotatie voor eigen werking?
eigen financiën, boekhouding?
eigen secretariaat, administratie?
andere ondersteuning door gemeente? (materiaal, personeel, dienstverlening,...
– andere: ...

5.
–
–
–
–

4.
–
–
–
–
–
–
–
–

niet
relevant,
niet van
toepassing

Hoe verliep de werking van uw sportraad op het vlak van (vervolg)

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

왏

왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

(2)
niet echt
goed

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

왏

왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

(3)
tamelijk
OK,
neutraal

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

왏

왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

(4)
voldoende

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

왏

왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

(5)
uitstekend

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏

왏

왏
왏
왏
왏

왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
왏
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2.
2.1.

Documenten
SWOT-analyse

‘SWOT’ staat voor Strenghts (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en
Treaths (bedreigingen). De sterktes en zwaktes moet men intern, binnen de sportraad zoeken. De kansen en bedreigingen moet men extern, in de omgeving zoeken.
Strenghts (sterktes)
Waar zijn we als sportraad goed in? Wat zijn de sterke punten van onze sportraad?
Weaknesses (zwaktes)
Waar is onze sportraad minder goed in en moeten we eventueel nog verbeteren? Wat zijn de
zwaktes van onze sportraad?
Opportunities (kansen)
Welke kansen doen zich voor in onze omgeving waarvan we gebruik kunnen maken om onze
doelstellingen nog beter te bereiken?
Treaths (bedreigingen)
Welke bedreigingen zijn er in onze omgeving die kunnen beletten dat we onze doelstellingen
niet bereiken?
Een SWOT-analyse is een confrontatie tussen enerzijds de sterktes en zwaktes van de sportraad en anderzijds de kansen en bedreigingen in zijn omgeving.
– Welke sterkte kan de sportraad gebruiken om optimaal gebruik te maken van een bepaalde
kans?
– Welke sterkte kan de sportraad gebruiken als verdediging tegen een bepaalde bedreiging?
– Beperkt een bepaalde zwakte van de sportraad de mogelijkheden van de sportraad om bepaalde kansen te benutten?
– Maakt een bepaalde zwakte van de sportraad hem extra kwetsbaar voor bepaalde bedreigingen?
2.2.

Instrument 1: vraagstelling per item

Ieder item dat in het schematisch overzicht van het discussietraject aan de hand van een
SWOT-analyse wordt aangehaald kan door middel van een vraagstelling geëvalueerd worden.
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De vraagstelling per item vindt u hier. Het is de bedoeling dat iedere gemeentelijke sportraad
een keuze maakt uit deze factoren in functie van de specifieke plaatselijke situatie.
A. Leden
1. Samenstelling (aantal, vertegenwoordiging)
– Vormen de leden een representatieve vertegenwoordiging van het totale sportgebeuren
in de gemeente (competitie, recreatie, georganiseerde, andersgeorganiseerde en nietgeorganiseerde sportvormen, specifieke doelgroepen, schoolsport, wijksport, buurtsport, in- en outdoor, commerciële organisaties…)?
– Welk vertegenwoordigingssysteem hanteren we (verkiezen van vertegenwoordiger,
sportraad zoekt zelf vertegenwoordiger) en hoe vermijden we een ‘levenslange’ vertegenwoordiging?
– Is de vertegenwoordiging aangepast aan de huidige en toekomstige sportwerking in de
gemeente (belang van sport voor senioren, sporten voor gezondheid, jeugdproblematiek…)?
2. Deskundigheid (specifieke kennis, vorming)
– Beschikken onze leden over specifieke deskundigheden die elkaar aanvullen?
– Op welke domeinen is er onvoldoende deskundigheid en kunnen er vormingsinitiatieven
worden genomen?
– Is het raadzaam deskundigen (tijdelijk of permanent) nauwer te betrekken bij de sportraadwerking?
3. Waardering (vergoeding, andere vormen)
– Is het nodig om te werken met financiële waarderingsvormen (vrijwilligersvergoeding
(terugbetaling werkelijk gemaakte kosten of forfaitaire vergoeding), presentievergoedingen…) voor onze vrijwilligers/leden?
– Worden er voldoende andere waarderingsvormen ingebouwd (incentives zoals verjaardagen, etentje, studiereis, abonnementen vaktijdschriften, inkomtickets, uitnodigingen…)
om de betrokkenheid te verhogen?
4. Werving
– Hanteren we een duidelijke wervingsstrategie (omschrijving taken, deskundigheid,
werkterrein, ervaring, afbakening doelgroep…) om nieuwe leden aan te trekken?
– Hanteren we hiervoor een netwerk van persoonlijke contacten?
– Welke externen kunnen ons raad geven of doorverwijzen…?
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– Zoeken de sectoren zelf voldoende naar een deskundige vertegenwoordiging en hoe kunnen we dat stimuleren?
B. Taken
5. Adviesverstrekking (naar wie, wijze waarop)
– Bestaat er een afsprakennota met betrekking tot het formuleren van adviezen voor het
college van burgemeester en schepenen (voorgeschreven regels, termijnen…)?
– Wordt deze afsprakennota gerespecteerd?
– Is de adviesverstrekking voldoende gemotiveerd en onderbouwd (cijfermateriaal, onderzoeksgegevens, consensusbesluit…)?
– Is er een consequente terugkoppeling met betrekking tot de opvolging van de verstrekte
adviezen?
– Zijn er regelmatig informele contacten tussen het college van burgemeester en schepenen en de leden van de sportraad met betrekking tot het aftoetsen van sportdossiers?
– Wordt de adviesopdracht correct gebruikt of is er de indruk van misbruik door de beleidsverantwoordelijken?
6. Infoverstrekking (naar wie, wijze waarop)
– Weten de beleidsverantwoordelijken welke dossiers er behandeld worden in de sportraad?
– Weten de leden met welke sportdossiers de beleidsverantwoordelijken bezig zijn en kent
men de stand van zaken?
– Zijn er regelmatig informele contacten tussen de beleidsverantwoordelijken en de sportraadleden?
– Via welke kanalen brengt men het publiek (de plaatselijke sportwereld) op de hoogte van
de sportraadwerking (website, gemeenteblad…)?
– Is er een communicatieverantwoordelijke?
7. Promotievoering (naar wie, wijze waarop)
– Is het nodig dat de sportraad, naast de adviesopdracht, zelf een actief promotiebeleid
voert?
– Wat is de taakverdeling met de sportdienst (wie doet wat)?
– Komt de adviesopdracht hierdoor in het gedrang?
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8. Andere (info verzamelen en verwerken met betrekking tot sportspecifieke en maatschappelijke problematiek in de gemeente, cijfermateriaal…)
– Worden plaatselijke onderzoeksgegevens gehanteerd om het beleid te sturen en te verantwoorden?
– Beschikken we over de courante gegevens over het aantal sporters/niet sporters/soorten
sporters/clubsporters/bezoekersaantallen/…, in verhouding tot inwonersaantallen,
wensen en verwachtingen van de bevolking?
– Welke gegevens zijn noodzakelijk om het beleid beter te kunnen sturen?
– Wat zijn de huidige en de te verwachten behoeften en noden waarop moet geanticipeerd
worden?
9. Specifieke taken leden
– Wat zijn de diverse persoonsgebonden taken van de leden? Wie doet wat: PR, secretariaat, adviezen uitschrijven, cijfermatige verwerking, vertegenwoordiging sportraad…?
– Zijn er opdrachten waarvoor er geen personen zijn of waarvoor de deskundigheid ontbreekt?
– Zijn die opdrachten evenredig verdeeld of is er een concentratie vast te stellen bij bepaalde personen? Legt dat een hypotheek op de goede werking?
C. Structuur
10. Werkwijze (vergaderingen, aantal, locatie, externen…)
– Is er desgevallend een functionele wisselwerking tussen bestaande vzw’s (beheer, sportpromotie) en die van de sportraad?
– Wordt er op regelmatige tijdstippen vergaderd, in functie van agendapunten, op vaste of
wisselende locaties…?
– Voelt iedereen zich evenveel betrokken door die werkwijze?
– Is er voldoende logistieke ondersteuning met betrekking tot de vergaderingen (locatie,
voorzieningen…)?
– Staat de vergadering open voor geïnteresseerde niet-leden?
– Worden externe deskundigen betrokken bij het formuleren van adviezen?
– Is de huidige werkwijze aangepast aan de wensen van de meerderheid van de leden?
– Gebeurt de verslaggeving objectief?
11.
–
–
–

Commissies, werkgroepen (tijdelijk, thematisch, permanent)
Is het wenselijk om met tijdelijke/thematische/permanente werkgroepen te werken?
Is er voldoende infodoorstroming?
Worden externe deskundigen daarbij betrokken?
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– Wordt de aanwezige deskundigheid ten volle benut?
– Wordt er rekening gehouden met de specialiteit van de onderwerpen (thematische vergaderingen, commissies) om desinteresse tegen te gaan?
12. Algemene vergadering (vormelijk, studiemoment, aanwezigen…)
– Wat is de meerwaarde van de algemene vergadering?
– Hoe kunnen we de algemene vergadering hanteren om een breed draagvlak te creëren
voor het sportbeleid?
– informeren over initiële plannen;
– voorstellen, ideeën laten bediscussiëren in werkgroepen;
– inzicht geven in beleidsopties.
– Hoe geven we de vergadering een aangenaam karakter?
– Worden externe specialisten uitgenodigd om actuele sportproblemen te behandelen?
– Hoe bouwen we een waardering (incentives zoals receptie, gadgets, inkomtickets…) in
voor het werk van de vele aanwezige vrijwilligers?
D. Middelen
13. Eigen werking (dotatie)
– Is het noodzakelijk dat de sportraad over eigen werkingsmiddelen beschikt?
– Waarvoor kunnen die worden aangewend? (communicatiemiddelen, vergoedingen, studies…)
– Bestaat daarover duidelijkheid bij iedereen (reglement, richtlijnen, boekhouding)?
– Opmerking: voor de gemeentelijke adviesraden die geen rechtspersoonlijkheid hebben,
kan er geen subsidie ingeschreven worden. Het betreft hier werkingskosten.
14. Verdeling subsidies (grootte, systemen…)
– Is er een flexibel subsidiesysteem dat inspeelt op de actuele beleidsopties van de overheid?
– Is er regelmatig evaluatie en bijsturing?
– Wat vinden de clubs van het systeem?
– Zijn de bedragen voldoende groot om te kunnen sturen?
– Kennen we interessante systemen van andere gemeenten?
15.
–
–
–

Andere ondersteuningsvormen sport (materieel, diensten…)
Is er een overzicht van alle directe en indirecte subsidiestromen?
Is er een reglement voor investeringssubsidies?
Welke logistieke ondersteuning kan voor de sportwereld een extra stimulans betekenen?
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– Kennen alle clubs de logistieke ondersteuningsvormen en bestaat hierover een reglement?
– Wat zijn de mogelijke samenwerkingsvormen met de gemeente (concessies, pps-systemen, erfpacht…)?
– Spelen we voldoende in op actuele tendensen, nieuwe ondersteuningsvormen (grascheques, sportcheques, integratieproject OCMW’s…)
E. Communicatie
16. Sportraad naar scholen, publiek, beleid, clubs, niet-georganiseerden… (kennis, gedrag,
houding)
Bij de communicatie moeten we een onderscheid maken in WAT we communiceren:
• KENNIS: weten dat (infoverstrekking);
• GEDRAG: een actie en/of gedrag uitlokken (meedoen, deelnemen…);
• HOUDING: een houding, mening, standpunt overbrengen.
In functie van de doelgroepen die we willen bereiken en de opzet bepalen we de communicatie, de manier waarop, de kanalen…
– Communiceert iedere vertegenwoordiger voldoende met zijn achterban?
– Hoe frequent en op welke wijze communiceert de sportraad naar de diverse doelgroepen?
– Is er een algemene communicatieverantwoordelijke?
– Worden de juiste kanalen gebruikt in functie van het communicatiedoel (informeren,
overtuigen, adviseren) en de doelgroep?
17. Clubs naar sportraad
– Is er voor de clubs een vast en gemakkelijk bereikbaar aanspreekpunt binnen de sportraad? (Kent men zijn vertegenwoordiger? Hoe dikwijls vergaderen de afdelingen?)
Neemt de sportraad daarin een uitnodigende houding aan? Welke initiatieven worden
hier genomen?
– Voor welke gelegenheden richt men zich tot de sportraad? Of kent men de sportraad niet
en spreekt men rechtstreeks de beleidsverantwoordelijken aan? Hoe kan die houding gekeerd worden?
– Fungeert de sportraad als communicatiekanaal naar de scholen om een overbelasting bij
de scholen te vermijden?
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18. Beleid naar sportraad
– Communiceert het college van burgemeester en schepenen op een formele of informele
wijze?
– Hoe dikwijls en over welke aangelegenheden wordt er gecommuniceerd? (adviezen vragen, infoverstrekking…)
– Welke initiatieven kunnen we nemen om dat te optimaliseren?
– Is het wenselijk dat de schepen van sport op iedere vergadering van de sportraad aanwezig is?
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1.

Wegwijs op het web

SPORTBELEID
Vlaamse overheid

www.bloso.be
www.wvc.vlaanderen.be/sport

Provinciale overheid

www.limburg.be/sport
www.provant.be/vrije_tijd/sport/
www.vlaamsbrabant.be/sport
www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/
sport
www.west-vlaanderen.be/sport

Vlaamse Gemeenschapscommissie

www.vgc.be/sport

Lokale overheid

www.bloso.be/public/infotheek/adressen.asp
www.vvsg.be/nl/vrijetijd/sport.shtml
www.isbvzw.be

ADVIES
Provinciale sportraad Antwerpen

www.provant.be/vrije_tijd/sport – klik op ‘bestuur –
sportraad’

Provinciale sportraad Limburg

www.limburg.be/sport/provincialesportraad.html

Provinciale sportraad OostVlaanderen

e-mail: luc.vandemaele@oost-vlaanderen.be

Provinciale sportraad VlaamsBrabant

www.vlaamsbrabant.be/sport – klik op ‘sportraad’

Provinciale sportraad WestVlaanderen

www.west-vlaanderen.be/sport – klik op ‘sportstructuren – provinciale sportraad’

Interprovinciaal sportradenoverleg e-mail: Joseph.vanlerberghe@skynet.be
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Vlaamse sportraad

adressen.vlaanderen.be – zoeken naar ‘Vlaamse sportraad’

Sportraad Vlaamse
Gemeenschapscommissie

www.vgc.be/sport – klik op ‘inspraak’

SPORTPRAKTIJK
SPORTFEDERATIES

www.vlaamsesportfederatie.be
www.sportlink.be
www.bloso.be – klik op ‘infotheek – adressengids’

TOPSPORT

www.topsportvlaanderen.be
www.bloso.be – klik op ‘topsport’
www.olympic.be

SCHOOLSPORT

www.schoolsport.be
www.bvlo.be
www.bloso.be – klik op ‘schoolsport’

TRAINERS- en BESTUURSKADEROPLEIDINGEN

www.sportac.be
www.bloso.be/public/trainer/index.asp

OP ZOEK NAAR LESGEVERS?

www.vlabus.be

SPORT EN GEZONDHEID

www.gezondsporten.be

ANDERE RELEVANTE WEBSITES
WETGEVING

www.staatsblad.be
www.staatsbladclip.be

LOKALE BESTUREN

www.vvsg.be
www.binnenland.vlaanderen.be

VZW
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VRIJWILLIGERSWERK

www.vrijwilligerswerk.be

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk www.vrijwilligersweb.be
Panathlon (Sport en Ethiek)

www.panathlon.be

Dopinglijn

www.dopinglijn.be

Koning Boudewijnstichting

www.koningboudewijnstichting.be

Steunpunt Sport, Bewegen en
Gezondheid

www.steunpuntsbg.be/new/

Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie

www.vig.be

LINKS NAAR WALLONIË EN
NEDERLAND
Association des Etablissements
Sportifs

www.aes-asbl.be

Interprovinciale Organisatie Sport

www.iossport.nl

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

www.minvws.nl

NOC*NSF

www.sport.nl

Vereniging Sport en Gemeenten

www.lc.be

Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen (NISB)

www.nisb.nl

Nationaal Platform Zwembaden /
NRZ

www.npz-nrz.nl

Instituut voor Sportaccommodaties www.isa-sport.com
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

www.vng.nl

Koninklijke Vereniging van Leraren www.kvlo.nl
Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
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Alliantie School en Sport

www.alliantieschoolensport.nl

Stichting Recreatie, Kennis- en
Innovatiecentrum

www.stichtingrecreatie.nl

Landelijk Netwerk Vrouwen in de
Sport

www.lnvs.nl
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2.
2.1.

Documenten
Ontwerp van decreet houdende de subsidiering van gemeente- en provinciebesturen
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid1

TITEL I. – Algemene bepalingen
Artikel 1
Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Artikel 2
Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:
1° sport: activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat;
2° Sport voor Allen: brede sportbeoefening met uitzondering van topsport en competitiesport op hoog niveau;
3° sportvereniging: een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport;
4° andersgeorganiseerde sport: sport die voornamelijk buiten de praktijk van een sportvereniging plaatsvindt;
5° sportbeleid: het systematisch en samenhangend geheel van beleidsmaatregelen van
een overheid met betrekking tot sport;
6° sportbeleidsplan: een meerjarenbeleidsdocument dat goedgekeurd is door de gemeenteraad, de provincieraad of de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het sportbeleid en dat tot stand komt, wordt uitgevoerd en geëvalueerd op
basis van een interactieve bestuursstijl. Het bevat alle doelstellingen, inspanningen,
voorzieningen en instrumenten voor het voeren van een sportbeleid en informatie over
de wijze waarop de sportraad wordt begeleid en betrokken. Het beschrijft tevens op welke wijze aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de sportbeoefening;
1.

Op 1 februari 2007 werd dit ontwerp van decreet aangenomen door de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media, waarna het ontwerp van decreet nog definitief goedgekeurd moet worden op de plenaire vergadering
van het Vlaams Parlement.
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7° directe financiële ondersteuning van sportverenigingen: een financiële tussenkomst
aan sportverenigingen door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of het bestuur
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en bedoeld voor de algemene werking van de
vereniging. Deze subsidies worden verdeeld op basis van een subsidiereglement waarin
objectiveerbare kwaliteitscriteria worden gehanteerd;
8° sportgekwalificeerde ambtenaar: het personeelslid, gespecialiseerd in sportbeleid en
gemandateerd door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, werkzaam voor de sportdienst in een leidinggevende of verantwoordelijke functie en belast met de voorbereiding, de coördinatie, de uitvoering en de
evaluatie van het sportbeleid;
9° interactieve bestuursstijl: de bestuursstijl waarmee een overheid streeft naar een permanente en intensieve dialoog met de bevolking en het maatschappelijk middenveld;
10° beleidssubsidie: subsidie die door de Vlaamse Regering wordt toegekend aan een gemeente, een provincie of de Vlaamse Gemeenschapscommissie wanneer voldaan wordt
aan de voorwaarden betreffende het sportbeleidsplan, de sportraad en de sportgekwalificeerde ambtenaar, zoals bepaald in dit decreet;
11° impulssubsidie: subsidie die door de Vlaamse Regering wordt toegekend aan een gemeente wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden betreffende het impulsbeleid, zoals
bepaald in dit decreet;
12° Nederlandstalige sportinitiatieven: initiatieven van instellingen die hun zetel en werking hebben in het Nederlandse taalgebied of initiatieven van instellingen die hun zetel
en werking hebben in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.
De instellingen dienen het Nederlands te gebruiken bij hun werking en organisatie. Alle
gegevens en documenten van deze instellingen dienen in het Nederlands aanwezig te
zijn op de zetel;
13° gezondheidsindex: de prijsindex, vermeld in artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring
van ‘s lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij artikel 90 van de wet van 30 maart
1994 houdende sociale bepalingen.
Artikel 3
Binnen de perken van de begroting en onder de bij dit decreet bepaalde voorwaarden verleent
de Vlaamse Regering subsidies aan de gemeenten, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid.
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De subsidies die door de toepassing van dit decreet worden uitgekeerd, kunnen uitsluitend
aangewend worden voor de ondersteuning of organisatie van Nederlandstalige sportinitiatieven.
Alle subsidiebedragen in dit decreet worden jaarlijks aangepast aan de stijging van de gezondheidsindex.
Artikel 4
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden, de vorm, de termijnen, de te volgen
procedure voor de aanvraag en de behandeling van de subsidiëring, de controle op de aanwending van subsidies en de wijze waarop de subsidies worden uitbetaald.
De subsidiëring van een gemeente, een provincie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
wordt verleend, geheel of gedeeltelijk geweigerd of ingetrokken onder de voorwaarden, binnen de termijnen en volgens de vorm en de procedure die door de Vlaamse Regering worden
bepaald.
TITEL II. – Subsidiëring voor de uitvoering van het sportbeleidsplan
HOOFDSTUK I. – Subsidiëring voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleidsplan
Artikel 5
§ 1. De uitvoering van het gemeentelijk sportbeleidsplan wordt door de Vlaamse Regering gesubsidieerd met een beleidssubsidie van 1,5 euro per jaar per inwoner, voor zover het plan
voldoet aan de criteria die in dit decreet worden gesteld. De subsidie wordt berekend op basis
van het aantal inwoners van het voorgaande jaar.
§ 2. Ten minste 50 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie
wordt door het gemeentebestuur aangewend voor de directe financiële ondersteuning van de
sportverenigingen, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in
artikel 15, 1°.
Ten minste 20 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt
door het gemeentebestuur aangewend voor de ondersteuning en de stimulering van de andersgeorganiseerde sport, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld
in artikel 15, 2°.
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Ten minste 10 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt
door het gemeentebestuur aangewend voor de ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot sport en de diversiteit in sport, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 3°. Deze 10 procent mogen worden beschouwd ofwel als een
onderdeel van de 50 procent voor de directe financiële ondersteuning van de sportverenigingen, ofwel van de 20 procent voor programma’s of acties rond het anders georganiseerd sporten, ofwel verdeeld onder beide.
§ 3. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt volledig aangewend
voor de uitvoering van de hoofdstukken van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 1°, 2°
en 3°. Het resterende gedeelte van de beleidssubsidie dat krachtens § 2, niet verplicht moet
worden aangewend voor de uitvoering van een welbepaald hoofdstuk in het sportbeleidsplan,
wordt door het gemeentebestuur verdeeld over de hoofdstukken in het sportbeleidsplan,
vermeld in artikel 15, 1°, 2° en 3°.
§ 4. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt voor het geheel van de
hoofdstukken, vermeld in artikel 15, 1°, 2° en 3°, door de betrokken besturen met minstens
50 procent vermeerderd.
Artikel 6
Een impulssubsidie van 0,8 euro per jaar per inwoner, berekend op basis van het aantal inwoners van het voorgaande jaar, wordt toegekend voor de uitvoering van het hoofdstuk van het
gemeentelijk sportbeleidsplan waarin de expliciete beleidsmaatregelen met betrekking tot
het impulsbeleid toegelicht worden, voor zover de gemeente voldoet aan de voorwaarden die
in dit decreet gesteld worden.
Artikel 7
Indien het gemeentebestuur geen gemeentelijk sportbeleidsplan voor subsidiëring indient
en de gemeentelijke sportraad, of bij ontbreken daarvan, een structuur met daarin een representatieve vertegenwoordiging van de bestaande sportverenigingen uit de desbetreffende
gemeente, een verenigingssportbeleidsplan voor subsidiëring indient, heeft de indiener bij
aanvaarding van het plan recht op 80 procent van de beleidssubsidie als vermeld in artikel 5.
Artikel 8
De Vlaamse Regering wendt de middelen die vrijkomen omdat bepaalde gemeenten geen
sportbeleidsplan hebben uitgevoerd, aan voor andere doelen in het lokale Sport voor Allenbeleid.
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HOOFDSTUK II. – Subsidiëring van de uitvoering van het sportbeleidsplan van de gemeenten
van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en van het sportbeleidsplan van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
Artikel 9
§ 1. De Vlaamse Regering subsidieert de uitvoering van de sportbeleidsplannen van de negentien gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad met een jaarlijkse subsidie
van in totaal 400.000 euro, voor zover deze plannen voldoen aan de criteria die in dit decreet
gesteld worden en de plannen door de Vlaamse Regering aanvaard worden. Deze
400.000 euro wordt als volgt verdeeld over de negentien gemeenten:
1° op basis van het aantal inwoners van elke gemeente van het voorgaande jaar;
2° op basis van het aantal Nederlandstalige sportverenigingen met zetel en werking in elke
gemeente en het aantal leden dat bij deze verenigingen aangesloten is.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de verdeling van deze subsidie over de negentien gemeenten.
§ 2. Ten minste 50 procent van de door de Vlaamse Regering aan de gemeente toegekende
beleidssubsidie wordt door het gemeentebestuur aangewend voor de directe financiële ondersteuning van de sportverenigingen, zoals voorzien in het hoofdstuk van het gemeentelijk
sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 1°.
Ten minste 20 procent van de door de Vlaamse Regering aan de gemeente toegekende beleidssubsidie wordt door het gemeentebestuur aangewend voor de ondersteuning en de stimulering van de andersgeorganiseerde sport, zoals voorzien in het hoofdstuk van het
gemeentelijk sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 2°.
Ten minste 10 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt
door het gemeentebestuur aangewend voor de ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot sport en de diversiteit in sport, zoals voorzien in het hoofdstuk van het gemeentelijk sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 3°. Deze 10 procent mag worden beschouwd
ofwel als een onderdeel van de 50 procent voor de directe financiële ondersteuning van de
sportverenigingen, bedoeld in het eerste lid, ofwel als een onderdeel van de 20 procent voor
de ondersteuning en de stimulering van de andersgeorganiseerde sport, bedoeld in het tweede lid, ofwel verdeeld onder beide.
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§ 3. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt volledig aangewend
voor de uitvoering van de hoofdstukken van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 1°, 2°
en 3°. Het resterende gedeelte van de beleidssubsidie dat volgens § 2 niet verplicht moet
worden aangewend voor de uitvoering van een welbepaald hoofdstuk in het sportbeleidsplan,
wordt door het gemeentebestuur verdeeld over de hoofdstukken in het sportbeleidsplan,
vermeld in artikel 15, 1°, 2° en 3°.
§ 4. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt voor het geheel van de
hoofdstukken, vermeld in artikel 15, 1°, 2° en 3°, door de betrokken besturen met minstens
50 procent vermeerderd.
Artikel 10
§ 1. De Vlaamse Regering subsidieert de uitvoering van het sportbeleidsplan van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, bedoeld in artikel 20, met een beleidssubsidie van 400.000 euro,
voor zover het plan voldoet aan de criteria die in dit decreet gesteld worden.
§ 2. De Vlaamse Gemeenschapscommissie bepaalt en motiveert in haar beleidsplan, na overleg met de Vlaamse Regering, hoeveel zij van de toegekende beleidssubsidie, bedoeld in § 1,
zal besteden voor:
1° de directe financiële ondersteuning van bovenlokale sportverenigingen, zoals voorzien in
het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 1°;
2° de ondersteuning en stimulering van sport voor mensen met een handicap, zoals voorzien
in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 2°;
3° de ondersteuning of stimulering van de inter- en bovenlokale samenwerking in sport, zoals voorzien in het hoofdstuk sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 3°;
4° de organisatie van een pool van sportgekwalificeerde begeleiders, zoals voorzien in het
hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 4°;
5° een coördinerende en begeleidende opdracht bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van
de sportbeleidsplannen van de gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad,
waarbij de afstemming tussen het gemeentelijke sportbeleidsplan en het sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bedoeld in artikel 18, centraal staat.
§ 3. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt volledig aangewend
voor de uitvoering van de hoofdstukken van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 1°,
2°, 3° en 4°, en voor de uitvoeringsbesluiten bedoeld in § 2, 5°.
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§ 4. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt voor het geheel van de
hoofdstukken, vermeld in artikel 24, 1°, 2°, 3° en 4° en voor de uitvoeringsbesluiten bedoeld
in § 2, 5°, door de Vlaamse Gemeenschapscommissie met minstens 50 procent vermeerderd.
Artikel 11
Indien het gemeentebestuur van een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
geen gemeentelijk sportbeleidsplan voor subsidiëring indient binnen en krachtens de in dit
decreet bepaalde termijn, of een sportbeleidsplan heeft ingediend dat niet voldoet aan de
gestelde criteria, dan wordt het subsidiebedrag, waarvoor deze gemeente krachtens artikel 9,
§ 1, in aanmerking kwam, toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor zover aan
de criteria die in dit decreet gesteld worden voldaan wordt.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontwikkelt een lokaal sportbeleid voor het tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad met het oog op het mogelijk maken van Sport voor Allen in alle gemeenten van het gebied. Ze beschrijft dit beleid in een aanvullend globaal sportbeleidsplan.
Dit aanvullend sportbeleidsplan bevat minstens de vier hoofdstukken bepaald in artikel 15.
Dit sportbeleid treedt enkel in werking voor die gemeenten van het tweetalig gebied BrusselHoofdstad die niet beschikken over een sportbeleidsplan dat door de Vlaamse Regering werd
aanvaard.
De door de Vlaamse Regering krachtens het eerste lid aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie toegekende beleidssubsidie wordt aangewend voor de uitvoering van de drie hoofdstukken van het aanvullend sportbeleidsplan, bedoeld in artikel 15, 1°, 2° en 3°, en dit met
toepassing van artikel 5, § 2 en § 3. Deze subsidie wordt voor het geheel van deze drie hoofdstukken door de Vlaamse Gemeenschapscommissie met minstens 50 procent vermeerderd.
HOOFDSTUK III. – Subsidiëring voor de uitvoering van het provinciaal sportbeleidsplan
Artikel 12
§ 1. De uitvoering van het provinciaal sportbeleidsplan wordt door de Vlaamse Regering gesubsidieerd met een beleidssubsidie van maximum 0,2 euro per jaar per inwoner, voor zover
het plan voldoet aan de criteria die in dit decreet gesteld worden. De subsidie wordt berekend
op basis van het aantal inwoners van het voorgaande jaar.
§ 2. Ten minste 50 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie
wordt door het provinciebestuur aangewend voor de directe financiële ondersteuning van
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bovenlokale sportverenigingen, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan,
vermeld in artikel 24, 1°.
Ten minste 20 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt
door het provinciebestuur aangewend voor de ondersteuning en stimulering van sport voor
mensen met een handicap, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld
in artikel 24, 2°.
Ten minste 10 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt
door het provinciebestuur aangewend voor de ondersteuning of stimulering van de inter- en
bovenlokale samenwerking in sport, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 3°.
Ten minste 10 procent van de door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt
door het provinciebestuur aangewend voor de organisatie van een pool van sportgekwalificeerde begeleiders, zoals voorzien in het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in
artikel 24, 4°.
§ 3. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt volledig aangewend
voor de uitvoering van de hoofdstukken van het provinciaal sportbeleidsplan, vermeld in
artikel 24, 1°, 2°, 3° en 4°. Het resterende gedeelte van de beleidssubsidie dat krachtens § 2
niet verplicht aangewend moet worden voor de uitvoering van een welbepaald hoofdstuk in
het sportbeleidsplan, wordt door het provinciebestuur verdeeld over de hoofdstukken in het
provinciale sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 1°, 2°, 3° en 4°.
§ 4. De door de Vlaamse Regering toegekende beleidssubsidie wordt voor het geheel van de
hoofdstukken, vermeld in artikel 24, 1°, 2°, 3° en 4°, door het provinciebestuur met minstens
50 procent vermeerderd.
TITEL III. – Het sportbeleidsplan
HOOFDSTUK I. – Het gemeentelijk sportbeleidsplan
Artikel 13
§ 1. Het gemeentelijk sportbeleidsplan wordt door de gemeente opgemaakt en goedgekeurd
tijdens het eerste jaar van de gemeentelijke bestuursperiode. Het geldt voor de daaropvolgende jaren van de gemeentelijke bestuursperiode en het eerste jaar van de volgende gemeentelijke bestuursperiode.
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Het gemeentelijk sportbeleidsplan bevat alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen
en instrumenten voor het voeren van een gemeentelijk sportbeleid en de wijze waarop de
sportraad begeleid en betrokken wordt. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan het gemeentelijk sportbeleidsplan moet voldoen.
§ 2. Het komt tot stand, wordt uitgevoerd en geëvalueerd op basis van een interactieve bestuursstijl.
§ 3. Maximaal drie aangrenzende gemeenten die in totaal maximaal 30.000 inwoners tellen,
of twee aangrenzende gemeenten die in totaal maximaal 20.000 inwoners tellen, berekend
op basis van het aantal inwoners van het voorgaande jaar, kunnen een intergemeentelijk
sportbeleidsplan indienen dat aan de volgende extra voorwaarden voldoet:
1° elk van de betrokken gemeenten beschikt over een sportraad als vermeld in artikelen 28,
29 en 30;
2° de gemeenteraad van elk van de betrokken gemeenten keurt het intergemeentelijke
sportbeleidsplan goed;
3° het sportbeleidsplan komt tegemoet aan alle andere bepalingen van titel III, hoofdstuk I,
die van toepassing zijn op het gemeentelijk sportbeleidsplan.
§ 4. Een gemeentebestuur dat in het eerste jaar van de gemeentelijke bestuursperiode geen
sportbeleidsplan heeft ingediend, kan bij de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst
een uitzonderingsmaatregel vragen om het sportbeleidsplan alsnog in het tweede jaar van de
gemeentelijke bestuursperiode te kunnen indienen.
Artikel 14
§ 1. Een gemeentebestuur dat geen gemeentelijk sportbeleidsplan indient binnen de door de
Vlaamse Regering bepaalde termijn, wordt door de door de Vlaamse Regering aangewezen
dienst verzocht om dat alsnog te doen. Er wordt een afschrift van dat verzoek gestuurd naar
het provinciebestuur en naar de gemeentelijke sportraad of, bij het ontbreken van een gemeentelijke sportraad, naar representatieve sportverenigingen van de gemeente.
§ 2. Indien het gemeentebestuur na deze herinnering geen sportbeleidsplan indient, kan
de gemeentelijke sportraad, of bij het ontbreken daarvan, een structuur bestaande uit
een representatieve vertegenwoordiging van de sportverenigingen uit de gemeente, een
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verenigingssportbeleidsplan opmaken en voor subsidiëring indienen bij een door de Vlaamse
Regering aangewezen dienst. De indiener is vrijgesteld van:
1° het hoofdstuk, vermeld in artikel 15, 4°;
2° de bepaling in artikel 5, § 4;
3° de bepalingen in titel IV en titel V.
Alle bepalingen van titel III, hoofdstuk I, met betrekking tot het gemeentelijk sportbeleidsplan zijn, onder voorbehoud van afwijkingen, van overeenkomstige toepassing op het verenigingssportbeleidsplan. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan de procedure
voor het opmaken en aanvaarden van een verenigingssportbeleidsplan moet voldoen.
Artikel 15
Het gemeentelijk sportbeleidsplan bevat minstens vier hoofdstukken:
1° de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van sportverenigingen:
a) dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop het gemeentebestuur de sportverenigingen
financieel ondersteunt;
b) de financiële ondersteuning in dit hoofdstuk is er alleen voor door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen, met uitzondering van de sportverenigingen die zijn
aangesloten bij unitaire sportfederaties die niet wensen te splitsen in een Vlaamse en
een Franstalige vleugel. Sportverenigingen die bij een door de Vlaamse Regering erkende Vlaamse sportfederatie zijn aangesloten, worden automatisch erkend door het
gemeentebestuur. Andere verenigingen kunnen, na advies van de gemeentelijke sportraad, ook als sportvereniging erkend worden;
c) alleen het structureel en actief sportaanbod kan via dit hoofdstuk ondersteund worden;
d) de subsidies in dit hoofdstuk worden verdeeld op basis van kwaliteitscriteria, die door
het gemeentebestuur bepaald worden;
2° de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van de andersgeorganiseerde sport;
3° de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot sport en de diversiteit in sport;
4° de beschrijving van een globaal meerjarenplan met betrekking tot de sportinfrastructuur
op het gemeentelijke grondgebied, met aandacht voor aspecten van ruimtelijke ordening
en leefmilieu.
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Artikel 16
De Vlaamse Regering voorziet voor de gemeentebesturen in een impulsbeleid en bepaalt
daarvoor per periode van een sportbeleidsplan één beleidsprioriteit.
Gemeentebesturen komen voor een impulssubsidie in aanmerking indien zij in een afzonderlijk hoofdstuk van het gemeentelijk sportbeleidsplan expliciet beschrijven hoe zij het impulsbeleid van de Vlaamse Regering zullen uitvoeren.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor het verkrijgen van de impulssubsidie.
Artikel 17
In het derde jaar van de sportbeleidsplanperiode wordt in overleg met de sportraad het sportbeleidsplan geëvalueerd op het bereiken van zijn doelstellingen en beoogde beleidseffecten,
worden nieuwe behoeften gebundeld, en, indien nodig, wordt het plan bijgestuurd. De
Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan die evaluatie moet voldoen.
Aan het einde van de sportbeleidsplanperiode wordt in overleg met de sportraad het sportbeleidsplan geëvalueerd op zijn beleidseffecten met het oog op de opmaak van het volgende
sportbeleidsplan.
Artikel 18
§ 1. De gemeentebesturen kunnen de subsidies, vermeld in artikelen 5 en 6, ontvangen als de
volgende documenten worden ingediend bij en worden aanvaard door een door de Vlaamse
Regering aangewezen dienst:
1° een sportbeleidsplan, als vermeld in artikelen 15 en 16;
2° een evaluatie van het sportbeleidsplan, als vermeld in artikel 17;
3° een jaarlijks verslag over de uitvoering van het sportbeleidsplan in het voorgaande jaar,
vergezeld van een advies van de sportraad. Het verslag bestaat uit twee delen:
a) voor het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 15, 1°: een artikelsgewijze opgave van de gerealiseerde uitgaven voor de financiële ondersteuning van
sportverenigingen, gebaseerd op de goedgekeurde rekening;
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b) een verklaring van het bestuur waarin staat:
1) dat het sportbeleidsplan in het desbetreffende jaar uitgevoerd werd zoals gepland.
Hierbij hoort een argumentatie bij onderdelen van het plan die anders of niet werden uitgevoerd;
2) dat met betrekking tot de sportgekwalificeerde ambtenaren voldaan wordt aan de
voorwaarden in artikel 31;
3) dat met betrekking tot de sportraad voldaan wordt aan de voorwaarden in
artikelen 28, 29 en 30.
De Vlaamse Regering zal de documenten voor de verklaring van het bestuur ter beschikking
stellen.
§ 2. De Vlaamse Regering beperkt de jaarlijkse, systematische en gedetailleerde controle op
de toepassing van dit decreet tot artikel 5, § 2, eerste lid, en artikel 6, maar behoudt onverkort en altijd het recht op toezicht en controle op de correcte uitvoering van elk aspect van het
sportbeleidsplan.
HOOFDSTUK II. – Het sportbeleidsplan van de gemeenten van het tweetalig gebied BrusselHoofdstad en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Artikel 19
Artikel 13, § 1 en § 2, 15 en 17 zijn mede van toepassing op het sportbeleidsplan van de gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
Artikel 18, is mede van toepassing op het sportbeleidsplan van de gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, met dien verstande dat de subsidies, bedoeld in § 1, de subsidie is bepaald krachtens artikel 9, § 1, en de subsidiëring krachtens artikel 6 niet van
toepassing is.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan het sportbeleidsplan van de
gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad moet voldoen.
De opmaak van haar sportbeleidsplan gebeurt onder coördinatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, met het oog op een optimale afstemming tussen het gemeentelijke en het
sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bedoeld in artikel 20.
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Artikel 20
Het sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt door de Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt en goedgekeurd tijdens het eerste jaar van de bestuursperiode van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het komt tot stand, wordt uitgevoerd en
geëvalueerd op basis van een interactieve bestuursstijl. Het geldt voor de daaropvolgende jaren van de bestuursperiode van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het eerste jaar van
de volgende bestuursperiode van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Het sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevat alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen en instrumenten voor het voeren van een sportbeleid en de wijze
waarop de sportraad begeleid en betrokken wordt. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere
regels waaraan het sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie moet voldoen.
Artikel 21
Het sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevat minstens dezelfde vijf
hoofdstukken als vermeld in artikel 24, dat van overeenkomstige toepassing is. Dit sportbeleidsplan wordt minstens aangevuld met een zesde hoofdstuk, waarin wordt aangegeven op
welke wijze de samenwerking met elk van de negentien gemeenten in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad zal worden gerealiseerd.
Artikel 25 en 26 zijn van overeenkomstige toepassing op het sportbeleidsplan van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Artikel 22
§ 1. Het aanvullend sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, bedoeld in
artikel 11, wordt door het college opgemaakt en door de Raad goedgekeurd tijdens het eerste
jaar van de gemeentelijke bestuursperiode. Het geldt voor de daaropvolgende jaren van de
gemeentelijke bestuursperiode en het eerste jaar van de volgende gemeentelijke bestuursperiode.
Het aanvullend sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevat alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen en instrumenten voor het voeren van een gemeentelijk sportbeleid en de wijze waarop de sportraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
begeleid en betrokken wordt. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan het
aanvullend sportbeleidsplan moet voldoen.
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Het komt tot stand, wordt uitgevoerd en geëvalueerd op basis van een interactieve bestuursstijl.
§ 2. Artikel 15, 17 en 18 zijn mede van toepassing op het aanvullend sportbeleidsplan van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie, met dien verstande dat de sportraad, bedoeld in
artikel 15, 17 en 18, de sportraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is, de subsidies,
bedoeld in artikel 18, § 1, de subsidie is bepaald krachtens artikel 11, eerste lid, en de jaarlijkse, systematische en gedetailleerde controle op de toepassing van dit decreet, bedoeld in
artikel 18, § 2, beperkt wordt tot artikel 5, § 2, eerste lid. De Vlaamse Regering behoudt onverkort en altijd het recht op toezicht en controle op de correcte uitvoering van elk aspect van
het sportbeleidsplan.
HOOFDSTUK III. – Het provinciaal sportbeleidsplan
Artikel 23
Het provinciaal sportbeleidsplan wordt door de provincie opgemaakt en goedgekeurd tijdens
het eerste jaar van de provinciale bestuursperiode. Het geldt voor de daaropvolgende jaren
van de provinciale bestuursperiode en het eerste jaar van de volgende provinciale bestuursperiode. Het komt tot stand, wordt uitgevoerd en geëvalueerd op basis van een interactieve
bestuursstijl.
Het provinciaal sportbeleidsplan bevat alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen en
instrumenten voor het voeren van een provinciaal sportbeleid en de wijze waarop de sportraad begeleid en betrokken wordt. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan
het provinciaal sportbeleidsplan moet voldoen.
Artikel 24
Het provinciaal sportbeleidsplan bevat minstens vijf hoofdstukken:
1° de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van sportverenigingen op het bovenlokale niveau:
a) dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop het provinciebestuur de bovenlokale sportverenigingen financieel ondersteunt;
b) de financiële ondersteuning in dit hoofdstuk is er alleen voor door het provinciebestuur erkende bovenlokale sportverenigingen met uitzondering van de bovenlokale
sportverenigingen die zijn aangesloten bij unitaire sportfederaties die niet wensen te
splitsen in een Vlaamse en een Franstalige vleugel. Bovenlokale sportverenigingen die
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bij een door de Vlaamse Regering erkende Vlaamse sportfederatie zijn aangesloten,
worden automatisch erkend door het provinciebestuur. Andere verenigingen kunnen,
na advies van de provinciale sportraad, ook als sportvereniging erkend worden;
c) alleen het structureel en actief sportaanbod kan via dit hoofdstuk ondersteund worden;
d) de subsidiëring is gebaseerd op kwaliteitscriteria, die door het provinciaal bestuur bepaald worden;
2° de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van bijzondere
doelgroepen, namelijk mensen met een handicap;
3° de expliciete beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van de inter- en
bovenlokale samenwerking in sport;
4° de expliciete beleidsmaatregelen voor de organisatie van een pool van sportgekwalificeerde begeleiders die worden ingezet in het Sport voor Allen-beleid;
5° de beschrijving van een globaal meerjarenplan met betrekking tot de sportinfrastructuur
op het provinciale grondgebied, met aandacht voor aspecten van ruimtelijke ordening en
leefmilieu.
Artikel 25
In het derde jaar van de sportbeleidsplanperiode wordt in overleg met de provinciale sportraad het provinciaal sportbeleidsplan geëvalueerd op het bereiken van zijn doelstellingen en
beoogde beleidseffecten, worden nieuwe behoeften gebundeld, en, indien nodig, wordt het
plan bijgestuurd. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels waaraan deze evaluatie moet
voldoen.
Aan het einde van de sportbeleidsplanperiode wordt in overleg met de provinciale sportraad
het sportbeleidsplan op zijn beleidseffecten geëvalueerd met het oog op de opmaak van het
volgende provinciale sportbeleidsplan.
Artikel 26
§ 1. De provinciebesturen kunnen de subsidies, vermeld in artikel 12, ontvangen als de volgende documenten worden ingediend bij en aanvaard worden door de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst:
1° een sportbeleidsplan, als vermeld in artikel 24;
2° een evaluatie van het sportbeleidsplan, als vermeld in artikel 25;
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3° een jaarlijks verslag over de uitvoering van het sportbeleidsplan in het voorgaande jaar,
vergezeld van een advies van de sportraad. Het verslag bestaat uit twee delen:
a) voor het hoofdstuk van het sportbeleidsplan, vermeld in artikel 24, 1°: een artikelsgewijze opgave van de gerealiseerde uitgaven voor de financiële ondersteuning van
sportverenigingen, gebaseerd op de goedgekeurde rekening;
b) een verklaring van het bestuur waarin staat:
1) dat het sportbeleidsplan in het desbetreffende jaar uitgevoerd werd zoals gepland.
Hierbij hoort een argumentatie bij onderdelen van het plan die anders of niet werden uitgevoerd;
2) dat met betrekking tot de sportgekwalificeerde ambtenaren voldaan wordt aan de
voorwaarden in artikel 31;
3) dat met betrekking tot de sportraad voldaan wordt aan de voorwaarden in
artikelen 28, 29 en 30.
De Vlaamse Regering zal de documenten voor de verklaring van het bestuur ter beschikking
stellen.
§ 2. De Vlaamse Regering beperkt de jaarlijkse, systematische en gedetailleerde controle op
de toepassing van dit decreet tot artikel 12, § 2, eerste lid, maar behoudt onverkort en altijd
het recht op toezicht en controle op de correcte uitvoering van elk aspect van het sportbeleidsplan.
HOOFDSTUK IV. – Klacht tegen het sportbeleidsplan
Artikel 27
Elke betrokkene bij het sportbeleidsplan van een gemeentebestuur, een provinciebestuur of
de Vlaamse Gemeenschapscommissie of elke betrokkene bij een verenigingssportbeleidsplan, kan een klacht indienen tegen het sportbeleidsplan bij de door de Vlaamse Regering
aangewezen dienst. De klacht is maar behandelbaar indien die wordt vergezeld van een advies van de respectieve sportraad. Bij een klacht tegen het verenigingssportbeleidsplan is
advies van de sportraad niet noodzakelijk.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de klachtenprocedure moet
voldoen.

22/

Deel IV

Afl. 1 – februari 2007

Handboek sportraden

TITEL IV. – De sportraad
Artikel 28
Het gemeentebestuur, het provinciebestuur en de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikken over een afzonderlijke, autonome sportraad. De sportraad vraagt zijn erkenning aan
het bestuur en legt daartoe zijn statuten of huishoudelijk reglement, en de latere wijzigingen
ervan, ter goedkeuring voor.
De sportraad heeft als taak advies aan de overheid te geven, op eigen initiatief of op verzoek,
voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid.
Het bestuur motiveert bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen.
Artikel 29
Uiterlijk zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad en de Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie en twaalf maanden na de installatie van de nieuwe provincieraad, wordt de sportraad samengesteld en erkend, en zijn de samenwerkingsmodaliteiten
tussen bestuur en raad bepaald.
Artikel 30
§ 1. De sportraad is representatief voor alle vormen van sportbeoefening. Het bestuur betrekt
in de sportraad de actoren die de Nederlandstalige sport bevorderen. Van de sportraad zijn
lid:
1° de afgevaardigden van alle Nederlandstalige sportinitiatieven, onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke,
die sportieve activiteiten ontplooien op het van toepassing zijnde grondgebied;
2° deskundigen inzake sport.
§ 2. Politieke mandatarissen van het eigen bestuur kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. De schepen, de gedeputeerde of het collegelid, bevoegd voor sport, kan als waarnemer
de vergaderingen bijwonen.
§ 3. De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de sportraad als waarnemer.
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§ 4. Het lidmaatschap van de sportraad kan niet als voorwaarde voor subsidiëring worden gesteld.
Enkel de leden, vermeld in § 1, 1° en 2°, hebben stemrecht.
TITEL V. – De sportgekwalificeerde ambtenaar
Artikel 31
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, als vermeld in dit decreet, moet het gemeentebestuur beschikken over minstens één sportgekwalificeerde ambtenaar die in een sportdienst werkzaam is. Gemeenten met minstens 50.000 inwoners, de provincies en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie moeten over minstens twee voltijdse sportgekwalificeerde ambtenaren beschikken.
De gemeenten waarop het intergemeentelijk sportbeleidsplan, vermeld in artikel 13, § 3, betrekking heeft, moeten gezamenlijk over minstens één voltijdse sportgekwalificeerde ambtenaar beschikken.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de sportgekwalificeerde ambtenaar moet voldoen.
TITEL VI. – Begeleiding en ondersteuning
Artikel 32
De Vlaamse Regering voorziet in een voorafname van 200.000 euro per jaar voor de begeleiding, de opvolging en de monitoring in het kader van dit decreet en bepaalt de nadere voorwaarden hiertoe.
Artikel 33
Voor de ondersteuning van de provinciale opdracht voor het organiseren van een pool van
sportgekwalificeerde lesgevers, als vermeld in artikel 24, 4°, voorziet de Vlaamse Regering in
een voorafname van 25.000 euro per jaar. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de uitvoering van dit artikel.
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TITEL VII. – Slotbepalingen
Artikel 34
Het decreet van 5 april 1995 houdende erkenning en subsidiëring van de gemeentelijke
sportdiensten, de provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt opgeheven.
Artikel 35
Een gemeentebestuur dat door toepassing van dit decreet in 2008, 2009 of 2010 minder subsidie ontvangt dan het subsidiebedrag waarop de gemeente recht heeft voor het jaar 2005 in
uitvoering van het in artikel 34 vermelde decreet, heeft recht op een aanvullende overgangssubsidie. Deze overgangssubsidie wordt berekend op het verschil tussen het subsidiebedrag
van 2005 en het totale subsidiebedrag van respectievelijk 2008, 2009 of 2010 en bedraagt:
1° voor 2008 maximum 80% van dit verschil;
2° voor 2009 60% van dit verschil;
3° voor 2010 50% van dit verschil.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de uitvoering van dit artikel.
Artikel 36
De overheden die een beroep doen op subsidies in het kader van dit decreet, verbinden zich
ertoe om gedurende de uitvoering van het sportbeleidsplan 2008-2013 hun gewone sportbegroting en de bestaande financiële ondersteuning aan sportverenigingen niet te verminderen in vergelijking met het jaar 2006.
Artikel 37
De overheden die een beroep doen op subsidies in het kader van dit decreet, verbinden zich
ertoe om gedurende de uitvoering van het sportbeleidsplan 2008-2013 het aantal sportgekwalificeerde ambtenaren in voltijdse equivalenten niet te verminderen in vergelijking met
het aantal sportfunctionarissen dat in het jaar 2006 in aanmerking kwam voor de berekening
van de aanvullende subsidie, vermeld in artikel 11, § 1, 2°, van het in artikel 34 vermelde decreet.
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Artikel 38
De subsidies, vermeld in artikel 9, § 1, en 10, § 1, worden toegekend vanaf het jaar 2008. In
afwijking van artikel 20, eerste lid, wordt het eerste sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie door de Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt en goedgekeurd in het jaar 2007.
De beleidssubsidies, vermeld in artikelen 5, 7 en 12, worden toegekend vanaf het jaar 2008.
De impulssubsidies voor gemeenten, vermeld in artikel 6, worden toegekend vanaf het jaar
2009.
De subsidie, vermeld in artikel 32, wordt toegekend vanaf het jaar 2008.
De subsidie, vermeld in artikel 33, wordt toegekend vanaf het jaar 2008.
Artikel 39
Voor 2008 wordt de beleidssubsidie, vermeld in artikel 12, § 1, berekend op 0,1 euro per inwoner, voor zover het plan voldoet aan de criteria die in dit decreet gesteld worden.
Artikel 40
Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2007, met uitzondering van:
1° artikel 34, dat in werking treedt op 1 januari 2008;
2° artikel 31, eerste en tweede lid, die in werking treden op 1 oktober 2008;
3° de bepaling “met uitzondering van de sportverenigingen die zijn aangesloten bij unitaire
sportfederaties die niet wensen te splitsen in een Vlaamse en een Franstalige vleugel” uit
artikel 15, 1°, b), die in werking treedt op 1 januari 2010;
4° de bepaling “met uitzondering van de bovenlokale sportverenigingen die zijn aangesloten
bij unitaire sportfederaties die niet wensen te splitsen in een Vlaamse en een Franstalige
vleugel” uit artikel 24, 1°, b), die in werking treedt op 1 januari 2010.
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2.2.

Mogelijke structuren van sportraden

Hoe structureert men de sportraad het best? Dat hangt af van gemeente tot gemeente. ‘De’
sportraadstructuur bestaat niet. Ter inspiratie worden hier enkele structuren meegegeven,
het is aan de gemeente zelf hier uit te pikken wat relevant is in de gegeven context. Ook kunnen verschillende elementen uit de voorbeelden gecombineerd worden om een voor de gemeente optimale sportraadstructuur te ontwikkelen.

Voorbeeld 1
Algemene vergadering
– Raad van bestuur +
– Sportinitiatieven (94) +
– Deskundigen (1)

Raad van bestuur
–
–
–
–
–

Voorzitter +
Ondervoorzitter +
Secretaris +
Penningmeester +
Leden (5)

Dagelijks bestuur
3 commissies
(volgens deelgemeente)

In dit voorbeeld wordt de raad van bestuur van de sportraad verkozen door de leden van de algemene vergadering van de sportraad. De raad van bestuur van deze sportraad vergadert
maandelijks en geeft adviezen aan het schepencollege over sportaangelegenheden. Om vlot
te werken is het dagelijks bestuur opgesplitst in drie commissies (volgens deelgemeente).

Afl. 1 – februari 2007

Deel IV

/27

Handboek sportraden

Voorbeeld 2
AV

Raad van bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter + ondervoorzitter + penningmeester
1. Sportverenigingen en organisaties die werken met
vrijwilligers
A. Competitiesporten
A. Competitiesporten
57
Voetbal
Zaalsporten
Watersporten
Buitensporten
B. Recreatieve sporten
B. Recreatieve sporten
131
Scholen
Hobbysporten
Parasporten
Recreatiesporten
Buitensporten
Buurtsport

Voorzitter + ondervoorzitter
+ penningmeester

Sectie 1
5 Voetbal (comp + recr)
4 Org. met beroepskrachten
1 Deskundigen
1
Sectie 2
2 Competitie zaalsporten
1 Competitie watersporten
1 Competitie buitensporten
5 Schoolsporten
2 Deskundigen
2 Org. met beroepskrachten

2. Sportorganisaties en -instellingen die werken met professionele beroepskrachten (o.a. commerciële sportaanbieders, verenigingen die werken met officieel betaalde
sporters…)
2
2
3. Deskundigen inzake sport
2
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Sectie 3
Recreatie hobbysporten
Recreatie parasporten
2 Recreatie parasporten
Andere recreatiesporten
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In dit voorbeeld komt de structuur van de raad van bestuur overeen met deze van de algemene
vergadering. De sectiewerking werd ondergebracht onder het dagelijks bestuur en volgens
plaatselijke noden samengesteld uit verschillende categorieën. Voor een buitenstaander lijkt
dit verwarrend maar in de praktijk blijken de secties met hun eigen specialiteiten elkaar goed
aan te vullen. Bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats, telkens voorafgegaan door
een dagelijks bestuur ter voorbereiding. De voorzitter en de ondervoorzitter hebben maandelijks een officieus onderhoud met de burgemeester en de schepen van sport, wat de relatie
advies-beleid alleszins ten goede komt. De secties komen slechts één keer per jaar samen en
verder worden er werkgroepen opgericht naargelang de noden (bijvoorbeeld werkgroep subsidiestelsel, werkgroep gymdag).

Voorbeeld 3

–

–
–

–

RvB
Stedelijke
COMPETITIESPORTRAAD
14 sportsectoren
worden telkens
door één afgevaardigde vertegenwoordigd
maandelijkse samenkomst
aanwezigheid van
de schepen van
sport en de sportdienst op al de
vergaderingen
behandelt alles
wat met ‘competitiesport’ te maken
heeft
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AV 4 hoofdsportraden
RvB
RvB
Stedelijke
Stedelijke
WIJKSPORTRAAD
JEUGDSPORTRAAD
– 17 wijken of deelgemeenten zetelen hier met één
afgevaardigde in
– maandelijkse samenkomst
– aanwezigheid van
de schepen van
sport en de sportdienst op al de
vergaderingen
– behandelt alles
wat met ‘recreatieve sport’ te maken heeft
(bijvoorbeeld
Buurtsport)

– de scholen (turnleerkrachten), afgevaardigden van
jeugdverenigingen, evt. afgevaardigden van
jongeren zetelen
hierin
– enkele malen per
jaar samenkomen
– aanwezigheid van
de schepen van
sport en de sportdienst op al de
vergaderingen
– maken meermaals sportprogramma’s op en
speciale activiteiten zoals sportklassen,
sporthappening...

–
–
–

–

RvB
Stedelijke
SENIORENSPORTRAAD
groepen van seniorenclubs
tweemaandelijkse samenkomst
aanwezigheid van
de schepen van
sport en de sportdienst op al de
vergaderingen
behandelt alles
wat met ‘seniorensport’ te maken heeft
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In deze sportraad is er een algemene vergadering die bestuurd wordt door vier afzonderlijke
raden: raad van competitieclubs, stedelijke wijksportraad, stedelijke jeugdsportraad en stedelijke seniorensportraad.
De raad van competitieclubs bestaat uit veertien secties (zoals de G-sector (gehandicapten,
geïntegreerde sport), de commerciële sportsector, sector dierensport…) die gemiddeld één
keer per maand apart vergaderen. Alle belangrijke beslissingen (adviezen) worden dan door
de raad van bestuur definitief beslist. Indien nodig worden er ook nog tijdelijke werkgroepen
opgericht die het betreffende thema verder uitdiepen.
De wijksportraad is samengesteld uit zeventien wijken (waarvan twaalf met een actieve werking). De raden van de best werkende wijken komen maandelijks samen. De wijze van adviesverstrekking is gelijkaardig aan die van de raad voor competitieclubs. In grote gemeenten en
steden kan het werken met wijksportraden zeer zinvol zijn om de voeling met de hele gemeente of stad te behouden. Het strekt zeker tot aanbeveling als de sportaccommodatie fel
verspreid is. Deze gemeente koos er jaren geleden voor om de sport niet te centraliseren in
één groot sportcomplex, maar kleinere accommodaties in de wijken te bouwen.
De jeugdsportraad komt ongeveer vier keer per jaar samen en bestaat voornamelijk uit leerkrachten lichamelijke opvoeding. Die raad staat in voor alle jeugdsportactiviteiten die buiten
de club plaatsvinden.
De seniorensportraad vergadert tweemaandelijks en bestaat zowel uit vertegenwoordigers en
waarnemers van sport als van senioren. Naast een seniorensportraad zijn er ook raden voor
andere doelgroepen mogelijk, de relevantie daarvan varieert naargelang de situatie in de gemeente.
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2.3.

Mogelijke functieomschrijvingen van verschillende functies binnen een sportraad

1. Functieomschrijving VOORZITTER
Voorbeeld A
1.1. Onderschrijft de bevoegdheden van de leden van de algemene vergadering en van de
leden van de raad van bestuur.
1.2. Leidt de vergaderingen (algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur).
1.3. Stimuleert de creativiteit van de bestuursleden voor het formuleren van adviezen,
coördineert de samenspraak met de commissies via de commissievoorzitters.
1.4. Houdt contact met de schepen van sport, met de gemeentelijke sportdienst en met alle
geledingen van de gemeentelijke sportraad en andere gemeentelijke organen die voor
de sport van belang kunnen zijn: dit is het verzorgen van de communicatie in het algemeen.
1.5. Delegeert, in samenspraak, communicatieve aspecten naar de ondervoorzitter of andere bestuursleden.
1.6. Pleegt overleg met de ambtena(a)r(en) van de sportdienst over de werking van de
sportraad.
1.7. De voorzitter verzoekt de secretaris, op aangegeven tijdstip, de nodige briefwisseling,
uitnodigingen en verslagen van de vergaderingen te verzenden, alsook afspraken te
maken namens de sportraad.
Voorbeeld B
1.1. De voorzitter onderschrijft de bevoegdheden van de leden van de sportraad, van de gekozenen van de raad van advies en van de werkgroepen.
1.2. Leidt de vergaderingen (algemene vergadering, raad van bestuur en de algemene themavergaderingen).
1.3. Stimuleert de creativiteit van de adviseurs voor het formuleren van adviezen, coördineert de samenspraak met de afdelingen via de afdelingscoördinatoren.
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1.4. Houdt contact met de schepen van sport, met de gemeentelijke sportdienst en met alle
geledingen van de gemeentelijke sportraad en andere gemeentelijke organen die voor
de sport van belang kunnen zijn: dit is het verzorgen van de communicatie in het algemeen (zie beleidsorganogram).
1.5. Verzorgt de communicatie met de schepen en de sportdienst voor een frequent overleg.
1.6. Verzoekt de algemene coördinator, op aangegeven tijdstip, de nodige briefwisseling,
uitnodigingen en verslagen/adviezen van de vergaderingen te (laten) verzenden, alsook (door de sportdienst) afspraken te maken namens de sportraad.
2. Functieomschrijving ONDERVOORZITTER
Voorbeeld A
2.1. Vervangt de voorzitter waar nodig en neemt bij diens afwezigheid zijn taken waar.
2.2. Assisteert de voorzitter, in samenspraak, bij de interne en externe communicatie.
2.3. Waakt, in samenwerking met de voorzitter, over de waardevolle inhoudelijke aspecten
die specifiek zijn voor een adviesraad.
2.4. Onderhoudt, samen met de voorzitter, de contacten met de leden, de verkozen leden
van de sportraad en (indien die er zijn) de aangezochte commissieleden.
2.5. Heeft aandacht voor de kwaliteitszorg die de sportraad uitstraalt en dit vertaalt zich o.a.
in de opvolging van de adviezen die deskundig gemotiveerd worden door het bestuur
en eventueel voorbereid door een commissie.
Voorbeeld B
2.1. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter waar nodig en neemt bij diens afwezigheid
zijn taken waar.
2.2. Treedt op als voorzitter van de werkgroep voor algemene thema’s.
2.3. Assisteert de voorzitter, in samenspraak, bij de interne en externe communicatie.
2.4. Waakt, in samenwerking met de voorzitter, over de waardevolle inhoudelijke aspecten
die specifiek zijn voor een adviesraad.
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2.5. Onderhoudt, samen met de voorzitter, de contacten met de leden, de verkozen leden
van de raad van advies en (indien die er zijn) de aangezochte leden van de werkgroepen.
2.6. Heeft aandacht voor de kwaliteitszorg die de sportraad uitstraalt en dit vertaalt zich o.a.
in de opvolging van de adviezen die deskundig gemotiveerd worden door de raad van
bestuur en eventueel voorbereid door een afdeling en/of werkgroep.
3. Functieomschrijving SECRETARIS
3.1. De secretaris is notulant van de algemene vergaderingen, de bestuursvergaderingen
en de commissievergaderingen. De secretaris draagt de inhoudelijke verantwoordelijkheid over de verslagen, of bij delegatie, de betrokken commissievoorzitter.
3.2. De secretaris zorgt op verzoek van de voorzitter, op aangegeven tijdstip, voor de nodige
briefwisseling, het verzenden van de uitnodigingen en verslagen van de vergaderingen, alsook om de nodige afspraken te maken namens de sportraad.
3.3. Op vraag van het bestuur of de commissievoorzitter zorgt de secretaris voor de nodige
informatie en documentatie.
4. Functieomschrijving ALGEMENE COÖRDINATOR
4.1. De algemene coördinator is verantwoordelijk voor de inhoud van alle teksten.
4.2. Zorgt op verzoek van de voorzitter, op aangegeven tijdstip, voor de nodige briefwisseling, het verzenden van de uitnodigingen en verslagen van de vergaderingen, alsook
om de nodige afspraken te maken namens de sportraad. De adviezen worden op inhoud
uitgeschreven door de algemene coördinator.
4.3. Op vraag van de raad van bestuur, de afdelingscoördinator, of de werkgroepvoorzitter
zorgt die voor de nodige informatie en documentatie.
4.4. Geeft uitvoering aan de communicatie tussen de voorzitter, de schepen en de sportdienst in uitvoering van het overleg.
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5. Functieomschrijving AFDELINGSCOÖRDINATOR
5.1. De afdelingscoördinator is een verkozen functionaris; verkozen door de leden van de
betrokken afdeling die ijveren om zo objectief mogelijk de doelstellingen en werking
van de sportraad intern en extern te realiseren en te bewerkstelligen.
5.2. De afdelingscoördinator heeft de functie van voorzitter van een afdeling en daarom zijn
de taakomschrijvingen van de voorzitter eveneens van toepassing wat betreft vergaderingen leiden, de creativiteit van de afdelingsleden stimuleren.
5.3. Komt samen in vergadering met de voorzitter, ondervoorzitter en algemene coördinator op uitnodiging van één van de leden van de raad van bestuur.
5.4. Neemt de beslissing om een advies te maken en kan hiervoor een werkgroep installeren.
5.5. Neemt de eindbeslissing om van een ontwerp van advies een definitief advies te maken.
5.6. Zorgt voor de communicatie tussen de afdeling en de andere functionarissen en geledingen van de sportraad.
5.7

Verzoekt de algemene coördinator, op aangegeven tijdstip, de nodige briefwisseling,
uitnodigingen en verslagen/ontwerpadviezen van de vergaderingen te (laten) verzenden, alsook (door de sportdienst) afspraken te maken namens de sportraad.

6. Functieomschrijving BESTUURSLEDEN
6.1. De bestuursleden van gelijk welke sporttak ijveren om zo objectief mogelijk de doelstellingen en werking van de sportraad intern en extern te realiseren en te bewerkstelligen.
6.2. De bestuursleden nemen kennis van de dossiers en agendapunten en bereiden zich
voor om deel te nemen aan het dynamisch debat of gesprek dat in de bestuursvergadering wordt gevoerd.
6.3. Bij voorkeur treedt een bestuurslid op als commissievoorzitter om de continuïteit te
verzekeren.
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7. Functieomschrijving COMMISSIEVOORZITTER
7.1. De commissievoorzitter is bij voorkeur een bestuurslid om de continuïteit te verzekeren.
7.2. De commissievoorzitter verzoekt de secretaris, op aangegeven tijdstip, de nodige
briefwisseling, uitnodigingen en verslagen van de commissievergaderingen te verzenden, alsook afspraken te maken namens de commissie.
7.3. De commissievoorzitter waakt over de goede werking in de commissie en leidt de vergaderingen ervan.
7.4. De commissievoorzitter zorgt samen met de secretaris voor een sterk, gedetailleerd en
gefundeerd advies, dat ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan het bestuur.
8. Functieomschrijving COMMISSIELID
8.1. De commissieleden hoeven niet noodzakelijk deel uit te maken van het bestuur van de
sportraad. Het is aangewezen dat zij interesse betonen in de specifieke materie die de
commissie dient te behandelen.
8.2. De commissieleden ijveren om zo objectief mogelijk het gevraagde advies voor te bereiden.
8.3. De commissieleden nemen kennis van de agendapunten en bereiden zich voor om met
kennis van zaken deel te nemen aan het dynamisch overleg dat in de commissie gevoerd wordt.
8.4. De commissieleden houden zich, evenals de bestuursleden, ook aan de deontologische
code van de gemeentelijke sportraad.
9. Functieomschrijving WERKGROEPVOORZITTER
9.1. De werkgroepvoorzitter is een afdelingscoördinator of de ondervoorzitter (bij algemene thema’s), dit om de continuïteit te verzekeren.
9.2. Verzoekt de algemene coördinator, op aangegeven tijdstip, de nodige briefwisseling,
uitnodigingen en verslagen van de werkgroepvergaderingen te verzenden, alsook afspraken te maken namens de werkgroep.
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9.3. Waakt over de goede werking in de werkgroep en leidt de vergaderingen ervan.
9.4. Zorgt (in samenwerking met de sportdienst) voor een sterk, gedetailleerd en gefundeerd ontwerp van advies, dat ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan de raad van bestuur.
10. Functieomschrijving WERKGROEPLID
10.1. De leden van de werkgroep hoeven niet noodzakelijk een binding te hebben met de
sportraad. Het is aangewezen dat zij interesse betonen en deskundig zijn in de specifieke materie die de werkgroep dient te behandelen.
10.2. De werkgroepleden ijveren om zo objectief mogelijk het gevraagde ontwerp van advies
voor te bereiden.
10.3. Nemen kennis van de voorbereidende nota’s om met kennis van zaken deel te nemen
aan het dynamisch overleg dat in de werkgroep gevoerd wordt.
10.4. De werkgroepleden houden zich, evenals de leden van de raad van bestuur, ook aan de
deontologische code van de gemeentelijke sportraad.
11. Functieomschrijving van een LID (van de sportraad)
11.1. Wordt ingedeeld in een afdeling.
11.2. Wordt uitgenodigd voor alle algemene besprekingen, meestal een opening van een debat rond een thema. Het lid beslist zelf welke personen/persoon het lidmaatschap vertegenwoordigt voor de uitnodiging.
11.3. De leden respecteren het reglement dat het functioneren van de sportraad regelt.
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Statuten gemeentelijke sportraad: model en mogelijke variaties1

2.4.

Vermelding van X: er dient een aantal ingevuld te worden.
Hoofdstuk 1: doelstelling
Art. 1.
De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.
Hij doet dit onder andere door:
a. Het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op
verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het
sportbeleid (Æ art. 28 van het ontwerp van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid) en
voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving (Æ onder
andere de rol van de sportraad bij de opmaak van het sportbeleidsplan volgens het ontwerp van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid: art. 2, 6°; art. 7; art. 13 § 2; art. 14 § 2;
art. 15, 1°; art. 17; art. 18, 3°; art. 27);
b. Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het
grondgebied van de gemeente;
c. Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van sportbeoefening en kaderopleiding;
d. Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
e. De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.
Æ Hier wordt naar verwezen in art. 57 § 1 van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid (2001).
Ook deelname aan het overleg met andere bestaande raden voor jeugd,
senioren… en onderlinge uitwisseling van informatie kan interessant
zijn.
1.

De verwijzingen naar het Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid zijn onder voorbehoud. Het ontwerp van
decreet werd op 1 februari 2007 aangenomen door de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, waarna
het ontwerp van decreet nog definitief moet goedgekeurd worden op de plenaire vergadering van het Vlaams
Parlement.
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Hoofdstuk 2: samenstelling en structuur
Art. 2.
De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.

Aandachtspunt/toepassing
– Het samenstellen van een dagelijks bestuur gebeurt in de praktijk heel weinig in
kleinere gemeenten.
Voorbeeld: hij is samengesteld uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.
– Bij grotere gemeenten, wanneer er veel leden afgevaardigd zijn in de raad van bestuur, kan een dagelijks bestuur nuttig zijn om efficiënt te werken.
Voorbeeld: de sportraad heeft de volgende omschreven groepering:
• afdeling sportraden van de wijken/deelgemeenten
• afdeling sportclubs uit de non-profitsector
• afdeling doelgroepen voor de sport
• afdeling scholen
• afdeling profitsector met profsportclubs, commerciële instellingen en
sportaanbieders
• afdeling sportdeskundigen met academici, sportmedia en sportkoepelorganisaties
De afdelingen… kennen geen limiet in aantal leden.
De leden kiezen voor hun afdeling hun vertegenwoordigers voor de algemene vergadering, de in de algemene vergadering verkozen leden kiezen op hun beurt, elk
voor hun afdeling, de bestuursleden.
Het bestuur kiest de X functionarissen die het dagelijks bestuur vormen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit…
De vertegenwoordigers van de non-profitclubs kennen een geografische spreiding van de leden.
– In grote steden en gemeenten wordt er soms ook gewerkt met afdelingen. Naast
een opsomming van de afdelingen wordt er in de statuten weergegeven hoe deze
afdelingen samengesteld zijn en hoe ze vertegenwoordigd zijn op de algemene
vergadering.
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Indien men met afdelingen en eventueel onderafdelingen werkt, is het raadzaam
dat de leden van de raad van bestuur een bepaalde (onder)afdeling vertegenwoordigen en door deze worden afgevaardigd.
Vorrbeeld: De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande
vormen van sportbeoefening bij de bevolking (competitiesport, recreatiesport,
schoolsport, vrije tijd en hobby en alle andere bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking). De representativiteit wordt nagestreefd naar de doelgroepen, regio’s binnen de gemeente, leeftijd en geslacht.
– Men kan voor bepaalde thema’s ook met commissies werken die al dan niet een tijdelijk karakter hebben. In dat geval is het raadzaam ook een commissievoorzitter
aan te duiden. Om de continuïteit te verzekeren is de commissievoorzitter bij voorkeur een bestuurslid (zie punt 2.3. in dit deel voor een mogelijke functieomschrijving).
– In sommige statuten wordt omschreven hoe men voldoende representatief invult.
Algemene vergadering
Art. 3.
Het gemeentebestuur betrekt de actoren die de Nederlandstalige sport bevorderen, zijnde:
1) Alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten,
instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten
ontplooien op het van toepassing zijnde grondgebied;
2) Deskundigen inzake sport.
Æ Art. 30 § 1 van het ontwerp van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid.
Het begrip ‘sportvereniging’ kan aanleiding geven tot discussie.
Æ Art. 2, 3° van het ontwerp van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid stelt dat een
sportvereniging een groepering van mensen is die zich structureel en duurzaam heeft
georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport.
Æ Art. 2, 1° van dat ontwerp van decreet stelt dat sport activiteiten zijn die individueel of
in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.
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Aandachtspunt/toepassing
– Men kan hier ook de niet-georganiseerde sporter aanhalen.
Voorbeeld: het gemeentebestuur betrekt de actoren die de Nederlandstalige sport
bevorderen, zijnde:
1)…
2)…
3)De niet-georganiseerde sporter, woonachtig in de gemeente.
– Een onrechtmatig evenwicht van één van de bestaande sportinitiatieven in de algemene vergadering zou vermeden moeten worden.
Art. 4.
Elke vereniging, organisatie, instelling wijst, volledig vrij, X lid en X plaatsvervanger aan.
Deze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a) Zij moeten lid zijn van het sportinitiatief dat zij vertegenwoordigen;
b) Zij mogen niet meer dan één sportinitiatief vertegenwoordigen.
Art. 5.
Definitie van deskundigen

Aandachtspunt/toepassing
– Daar het de bevoegdheid van de algemene vergadering is om deskundigen te aanvaarden en uit te sluiten, is het voor alle duidelijkheid gewenst om een definitie
van deskundige op te nemen in de statuten.
Voorbeeld: deskundigen zijn personen die wegens hun bijzondere sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking van de
sportraad. Zij kunnen geen bestuurslid zijn van een organisatie die lid is van de
sportraad.

42/

Deel IV

Afl. 1 – februari 2007

Handboek sportraden

Art. 6.
Alle leden zijn stemgerechtigd.

Aandachtspunt/toepassing
– Kleine variaties op dit artikel zijn mogelijk.
Voorbeeld: alle leden zijn stemgerechtigd. Elk lid heeft één stem.
Art. 7.
Politieke mandatarissen van het eigen bestuur kunnen geen deel uitmaken van de sportraad.
De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
Æ Art. 30 § 2 van het ontwerp van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid.
Art. 8.
De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de sportraad als waarnemer.
Æ Art. 30 § 3 van het ontwerp van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid.

Aandachtspunt/toepassing
Interpretatie waarnemer:
De sportgekwalificeerde ambtenaar
– heeft een actieve rol (kan aanspreekpunt zijn, volgt actiepunten mee op, zoekt mee
naar oplossingen, …);
– kan het secretariaat waarnemen;
– staat in voor de informatiedoorstroming van en naar de sportraad;
– heeft geen stemrecht.
Indien er meerdere sportgekwalificeerde ambtenaren op de sportdienst werken, is
het aangewezen één ambtenaar aan te duiden voor de opvolging van de sportraad (algemene vergadering, raad van bestuur, dagelijks bestuur).
Art. 9.
Een sportinitiatief dat lid van de sportraad wenst te worden, dient een aanvraag te richten aan
de raad van bestuur van de sportraad. Indien het beantwoordt aan de in art. 3 gestelde normen, kan het toetreden tot de algemene vergadering.
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Aandachtspunt/toepassing
– Indien men met afdelingen werkt, kunnen er per afdeling specifieke voorwaarden
gesteld worden.
Voorbeeld:
• Afdeling scholen: deel uitmaken van één van de erkende onderwijsstructuren;
het onderwijs aanbieden op het grondgebied van de gemeente.
• Afdeling doelgroepen voor de sport: een gestructureerde vereniging zijn die
sport mee in haar hoofddoelstelling heeft ingeschreven en een reguliere werking ontplooit met jeugdgroepen, seniorengroepen of allochtonengroepen; of
gestructureerde vereniging zijn die de gehandicaptensport mee in haar hoofddoelstelling heeft ingeschreven
• Afdeling sportdeskundigen met academici, sportmedia en sportkoepelorganisaties: voeling hebben met het sportgebeuren in de gemeente, een kwalitatieve
meerwaarde geven aan de werking van de sportraad.
Art. 10.
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:
a) De wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad;
b) Het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering, zowel van de organisaties in art. 3.1 als de deskundigen in art. 3.2;
c) De aanstelling en het ontslag van de bestuurders;
d) De aanstelling van de rekeningnazichters;
e) De jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad;
f) Het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks verslag;
g) Het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement.

Aandachtspunt/toepassing
– De bevoegdheden van de algemene vergadering kunnen naargelang de lokale context aangevuld worden.
Voorbeeld:
• Het verkiezen van de Raad van Bestuur.
• Het geven van adviezen op de subsidiereglementen met invloed op sport.
• Het vastleggen of een kandidaat lid deskundige inzake sport is of niet.
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Raad van bestuur
Art. 11.
De algemene vergadering bepaalt op welke manier de leden van de raad van bestuur worden
verkozen en neemt daartoe de nodige bepalingen op in het huishoudelijk reglement.
Art. 12.
De algemene vergadering kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter en een ondervoorzitter.
Art. 13.
De raad van bestuur duidt een secretaris, een penningmeester, en eventuele andere functies
aan, met een maximum van X leden.

Aandachtspunt/toepassing
– Naast een secretaris en een penningmeester kan de raad van bestuur ook nog andere functies aanduiden.
– Een onrechtmatig overwicht van één van de bestaande sportinitiatieven in de raad
van bestuur zou vermeden moeten worden.
Art. 14.
De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.

Aandachtspunt/toepassing
De aanwezigheid van de schepen bevoegd voor sport als waarnemer bij vergaderingen
kan de communicatie tussen beleid en advies bevorderen.
Art. 15.
De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer.
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Aandachtspunt/toepassing
Interpretatie waarnemer:
De sportgekwalificeerde ambtenaar
– heeft een actieve rol (kan aanspreekpunt zijn, volgt actiepunten mee op, zoekt mee
naar oplossingen, ….);
– kan het secretariaat waarnemen;
– staat in voor de informatiedoorstroming van en naar de sportraad;
– heeft geen stemrecht.
Art. 16.
De duur van de mandaten bedraagt X jaar, behoudens herverkiezing. Wanneer een mandaat
van een lid van de raad van bestuur tussentijds vacant wordt, wijst de algemene vergadering
een opvolger aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooit.
Bij vacatie van de functie van voorzitter en/of ondervoorzitter benoemt de raad van bestuur
een plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene vergadering. Deze wijst een opvolger
aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooit.
Art. 17.
De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen, behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Aandachtspunt/toepassing
Soms wordt er gekozen om de bevoegdheden van het bestuur wel te omschrijven.
Voorbeeld:
– De raad van bestuur is belast met:
• Het voorstellen van nieuwe stemgerechtigde leden
• Het oprichten van commissies
• Het verkiezen van het dagelijks bestuur
• Het beheer van de sportraad
• Het voorbereiden en samenroepen van de algemene vergadering en het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de beslissingen van de algemene vergadering
• Het opstellen van een jaarlijks werkingsverslag
• Het opstellen van de begroting
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• Het aanvaarden van de afgevaardigden van de erkende gemeentelijke adviesraden die geen stemrecht hebben
• …
Dagelijks bestuur

Aandachtspunt/toepassing
Niet van toepassing voor sportraden die niet kozen voor een dagelijks bestuur in de
structuur van de sportraad.
Art. 18.
De raad van bestuur kan uit zijn leden een dagelijks bestuur verkiezen. De sportgekwalificeerde ambtenaar bedoeld in art. 15 woont de vergaderingen van dit dagelijks bestuur bij als
waarnemer.
Art. 19.
Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor en voert alle taken uit die voortvloeien uit de beslissingen van de raad van bestuur.
Hoofdstuk 3: rekeningen van de sportraad
Art. 20.
Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar
voorgelegd aan de algemene vergadering.
Art. 21.
Alle gelden worden beheerd door de penningmeester. X dagen vóór de algemene vergadering
zien twee rekeningnazichters die door de vorige algemene vergadering aangewezen werden,
de rekeningen na. Zij brengen verslag uit aan de algemene vergadering.
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Aandachtspunt/toepassing
– Soms geeft men ook weer wat er gebeurt met de kasgelden wanneer de sportraad
ontbonden wordt.
Voorbeeld: Bij ontbinding van de sportraad worden de netto kasgelden overgemaakt naar een andere vereniging met een soortgelijk maatschappelijk doel, die
door de gemeenteraad, op advies van de algemene vergadering van de sportraad
wordt aangewezen.
Hoofdstuk 4: erkenning
Art. 22.
De sportraad vraagt zijn erkenning aan het gemeentebestuur en legt daartoe zijn statuten en/
of huishoudelijk reglement, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.
Æ Art. 28 van het ontwerp van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid.
Art. 23.
De gemeenteraad bepaalt, na advies van de sportraad, de voorwaarden en modaliteiten van
de oprichting en erkenning van de sportraad en van de werking van de sportraad, inzonderheid betreffende:
1. Maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien van het gemeentebestuur wordt gewaarborgd;
2. De wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezen met inbegrip van de termijn binnen
dewelke advies dient te worden uitgebracht;
3. De termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt over de uitgebrachte adviezen inneemt;
4. De wijze van betrokkenheid van de sportraad bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van
het sportbeleidsplan;
5. Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad;
6. De wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de sportraad ter beschikking gestelde financiële middelen.
Deze voorwaarden worden neergeschreven in een afsprakennota.
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Art. 24.
Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het gemeentebestuur
een werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad.
Art. 25.
Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de sportraad.
Art. 26.
De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad, opnieuw worden samengesteld en erkend.
Æ Art. 29 van het ontwerp van Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid.
Hoofdstuk 5: huishoudelijk reglement
Art. 27.
In het huishoudelijk reglement wordt alles geregeld wat niet door de statuten wordt bepaald.
Dit reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van de aanwezige leden. Wijzigingen worden voorbereid door de raad van bestuur van de
sportraad en ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.
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2.5.

Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad: model en mogelijke variaties

Tekst in cursief: er dient een keuze gemaakt te worden.

Aandachtspunt/toepassing
Hou bij de opmaak van het huishoudelijk reglement rekening met de statuten die je
opgemaakt hebt. Beide documenten moeten in overeenstemming zijn.
Hoofdstuk 1: algemene vergadering
Bepalingen betreffende het bijeenroepen van vergaderingen
Art. 1
De algemene vergadering komt minstens X maal per jaar samen. Een buitengewone algemene
vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door de raad van bestuur, hetzij op schriftelijk
verzoek van minstens één vijfde van de leden.
Art. 2
Al de leden van de vereniging worden schriftelijk opgeroepen tot de algemene vergadering.
De oproepingsbrief vermeldt de agenda. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens één maand voor de samenkomst schriftelijk door een lid werd ingediend bij
de voorzitter of secretaris.
De uitnodiging wordt ten minste tien dagen voor de vergadering verstuurd.
Voor de buitengewone algemene vergadering geldt dezelfde procedure.
Bepalingen betreffende het geldig vergaderen en stemmen
Art. 3
De samenkomsten van de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter, bij
diens afwezigheid door de ondervoorzitter, en als deze ook niet aanwezig is, door het aanwezige bestuurslid met de hoogste leeftijd.
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Art. 4
Behalve bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad kan de algemene vergadering slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van de leden aanwezig is.
Als dit aantal niet wordt bereikt, wordt binnen de veertien dagen een buitengewone algemene
vergadering samengeroepen met dezelfde agenda, welke geldig beslist bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Bij de oprichting of heroprichting van de sportraad kan de algemene vergadering geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige leden.
Art. 5
De effectieve leden kunnen zich op de samenkomsten van de algemene vergadering laten
vervangen door hun plaatsvervanger.
Art. 6
Behalve bij uitsluiting van de leden, bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de
sportraad, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Art. 7
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien deze staking van
stemmen zich voordoet bij geheime stemming, volgt een herstemming. Bij een nieuwe staking van stemmen wordt de geheime stemming naar een buitengewone algemene vergadering verwezen en dit binnen de veertien dagen.
Art. 8
Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake
gewone meerderheid.
Art. 9
De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als twee vijfde van de aanwezige
leden hierom verzoeken.
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Bepalingen betreffende het goedkeuren of wijzigen van de statuten en ontbinding van de
sportraad
Art. 10
De algemene vergadering kan de statuten slechts goedkeuren of wijzigen indien de goed te
keuren tekst of de aan te brengen wijziging in de oproepingsbrief vermeld is en wanneer minimum twee derde van de leden op de vergadering aanwezig is. Tot wijziging kan enkel worden besloten met een twee derde meerderheid van de stemmen.
Is twee derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan bij gewone meerderheid beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige leden. De wijziging van de statuten wordt voorbereid door
de raad van bestuur van de sportraad.
Art. 11
De algemene vergadering kan slechts dan de ontbinding van de sportraad uitspreken, wanneer twee derde van haar leden aanwezig is. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan kan
een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig beraadslaagt en besluit, ongeacht
het aantal aanwezige leden. Besluiten worden genomen met twee derde van de aanwezige leden.
Bepalingen betreffende aan- en uitsluiting van de leden
Art. 12
Elk Nederlandstalig sportinitiatief, onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente, kan lid worden van de sportraad. Het dient
daarvoor een schriftelijke aanvraag te sturen naar de raad van bestuur van de sportraad.
Art. 13
Een sportinitiatief is ontslagnemend wanneer zij zijn ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan
de raad van bestuur van de sportraad. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter en
twee leden van het bestuur van het betrokken sportinitiatief.
Deze organisatie is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering.
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Art. 14
Bij een niet verwittigde afwezigheid op twee opeenvolgende vergaderingen is een sportinitiatief (lid) automatisch ontslagnemend.
Dit sportinitiatief is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering.
Voor de deskundigen wordt dezelfde procedure gevolgd.
Art. 15
Een vertegenwoordiger verliest het mandaat van lid van de algemene vergadering door het
niet meer voldoen aan één van de voorwaarden gesteld in art. X van de statuten (art. 3 van de
modelstatuten).
Deze vertegenwoordiger is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering.
Art. 16
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met een twee derde
meerderheid van de stemmen uitgesproken worden.
Art. 17
De deskundigen in art. X (3.2) van de statuten moeten aanvaard worden door de algemene
vergadering met gewone meerderheid van stemmen.
Hoofdstuk 2: raad van bestuur
Bepalingen betreffende de leden
Art. 18
Het aantal bestuursmandaten wordt bepaald door de algemene vergadering. De bestuursleden worden via geheime stemming verkozen.
Art. 19
Aftredende leden zijn herkiesbaar.
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Bepalingen betreffende de verkiezing van de leden van de raad van bestuur
Art. 20
De voorzitter wordt door de algemene vergadering verkozen met gewone meerderheid van
stemmen. Wanneer geen van de kandidaten de gewone meerderheid behaalt, heeft een herstemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogst aantal stemmen in de eerste
stemronde, tenzij meerdere kandidaten evenveel stemmen behaalden.
Wanneer er dan nog een gelijk aantal stemmen is, wordt de jongste in leeftijd aangeduid.
Art. 21
De ondervoorzitter wordt door de algemene vergadering verkozen volgens dezelfde procedure als de voorzitter.
Art. 22.
Na verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter kan elk lid van de algemene vergadering nog
zoveel stemmen uitbrengen als er vacante plaatsen zijn in de raad van bestuur. De X personen
met de meeste stemmen worden verkozen.
Wanneer er een gelijkheid van stemmen is voor de laatste plaats, heeft een herstemming
plaats tussen de twee of meerdere betrokkenen. Wanneer er dan nog een gelijk aantal stemmen is, wordt de jongste in leeftijd aangeduid.
Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen, het geldig vergaderen en
stemmen
Art. 23
De raad van bestuur van de sportraad komt minstens X maal per jaar samen. Indien tenminste
één derde van de leden hierom verzoekt, is het bestuur verplicht de raad van bestuur samen
te roepen binnen de veertien dagen.
Een schriftelijke uitnodiging wordt tenminste acht dagen tevoren verstuurd. De oproepingsbrief vermeldt de agenda.
Art. 24
Opdat een geldig besluit kan genomen worden is de aanwezigheid vereist van de helft plus
één van de leden van de raad van bestuur. Is die voorwaarde niet vervuld, dan wordt de raad
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van bestuur binnen de acht dagen opnieuw samen geroepen met dezelfde agenda en kan het
geldig besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.
Art. 25
Besluiten van de raad van bestuur worden door de leden genomen bij gewone meerderheid.
Art. 26
Verder zijn de bepalingen vervat in de artikels 7, 8, en 9 van dit reglement, ook van toepassing
op de raad van bestuur.
Bepalingen betreffende het tekenen van de documenten en de externe vertegenwoordiging
Art. 27
Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de raad van bestuur ondertekend te
zijn door de voorzitter en één van de andere leden van de raad van bestuur.
Art. 28
De sportraad wordt extern vertegenwoordigd door leden van de raad van bestuur van de sportraad.
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2.6.

Model van afsprakennota
AFSPRAKENNOTA
SPORTRAAD – GEMEENTEBESTUUR …………(*gemeente invullen)
UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN
DE GEMEENTERAAD VAN.... (postnr.).......... (gemeente)

AANWEZIG:
TITEL:
DE GEMEENTERAAD
Gelet op.............
Gelet op.............

(opsomming van de wettelijke en decretale bepalingen)

BESLIST
ERKENNING
Artikel 1
De sportraad wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van het decreet van............... volgens de nadere voorwaarden bepaald in dit gemeenteraadsbesluit.
DOELSTELLINGEN
Artikel 2
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de sportraad betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.
Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor de definitieve besluitvorming in deze organen, op grond van hiernavolgende bevoegdheidsverdeling de sportraad om advies zullen vragen.
De gemeentelijke sportraad zal hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, advies verlenen
over alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het gemeentelijk
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sportbeleid en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving.
De sportraad zal een expliciete rol vervullen bij het tot stand komen van het sportbeleidsplan.
De sportraad moet dan ook betrokken worden bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het
sportbeleidsplan.
Vooraleer de gemeentebegroting ter goedkeuring wordt voorgelegd zal de sportraad geadviseerd worden. (*dit is facultatief, maar wordt aangeraden)
INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG
Artikel 3
Om de adviesfunctie van de erkende sportraad mogelijk te maken zal het gemeentebestuur
aan de sportraad de adviesvragen, de agenda van de gemeenteraad, een afschrift van de gemeenteraadsbeslissingen betreffende de hen toegewezen beleidsmateries en het verslag van
de raadscommissie (*waar sport onder ressorteert), ter beschikking stellen. De documenten
zullen verstuurd worden aan de voorzitter en een lid van het dagelijks bestuur, aan te duiden
door het adviesorgaan.
De schepen bevoegd voor sport en/of de gemeentelijke ambtenaar die werd toegewezen aan
het adviesorgaan, zijnde …… (*functie invullen, zal veelal de sportgekwalificeerde ambtenaar zijn), zal op vraag van de sportraad mededeling geven van de agendapunten van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen die te maken hebben met de
beleidsmateries waarover de sportraad adviesbevoegdheid heeft.
Artikel 4
Wanneer het gemeentebestuur de sportraad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle
nodige informatie voegen. Tevens hebben de leden van de sportraad het recht om inzage te
nemen in alle documenten en dossiers die betrekking hebben op het dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht zal uitgeoefend worden via de gemeentelijke ambtenaar
die toegewezen is aan de sportraad.
Wanneer de sportraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen kan hij steeds informatie opvragen aan het college van burgemeester en schepenen, dat deze informatie ter beschikking zal stellen tenzij er wettelijke bezwaren zijn.
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De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de sportraad zullen binnen de tien werkdagen beantwoord worden door de wettige informatie ter beschikking te stellen, ofwel door de
wettelijke bezwaren tegen de informatieverstrekking mee te delen.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen richt een coördinatiegroep adviesraden op met
de volgende samenstelling:
– de voorzitter en de secretaris van de sportraad (*en bijkomend de sportgekwalificeerde
ambtenaar, indien deze niet secretaris van de sportraad is) cultuurraad, en jeugdraad;
– de schepen van sport, cultuur en jeugd.
De coördinatiegroep heeft als opdracht:
– het overleg mogelijk maken tussen de erkende adviesraden onderling en tussen het gemeentebestuur en de erkende adviesraden;
– afspraken maken over informatie-uitwisseling en adviesverlening;
– gezamenlijke inspraakprocedures en/of adviesverlening af te spreken.
Deze coördinatiegroep zal minimaal …. keer (*in te vullen) per jaar samenkomen.
ADVIES VRAGEN
Artikel 6
Het gemeentebestuur zal de adviesvragen schriftelijk stellen met:
1. een duidelijke omschrijving van de concrete vraag;
2. opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet
rekening houden;
3. opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur zal de sportraad steeds minimaal een termijn van zes weken geven te
rekenen vanaf de datum van verzending van de adviesvraag.
Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid kan het gemeentebestuur deze termijn op gemotiveerd verzoek inkorten.
In onderlinge afspraak tussen sportraad en gemeentebestuur kan de termijn ook verlengd
worden.
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AVIES UITBRENGEN
Artikel 7
De sportraad zal de adviezen die hij uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het gemeentebestuur en in de adviezen melding maken van:
1. de wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op
welke manier geconsulteerd werden;
2. de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies;
3. duidelijke weergaven van het standpunt van de adviesraad met vermelding van afwijkende
meningen of minderheidsstandpunten.
De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.
BEANTWOORDING VAN ADVIEZEN
Artikel 8
Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van X (bv. 3, 4, 5, 6), wekente rekenen vanaf de
datum dat het advies bij het gemeentebestuur toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan de erkende sportraad. Eventuele afwijkingen op het uitgebrachte advies zullen eveneens duidelijk gemotiveerd worden door het bestuur. Indien de
verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het gemeentebestuur binnen de
X weken een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder
moet volgen en de opgave van de datum waarop een definitief antwoord aan de sportraad zal
bezorgd worden.
ONDERSTEUNING
Artikel 9
Het gemeentebestuur zal de erkende sportraad ondersteunen door:
a) op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de werking op
te nemen. De controle op de aanwending van het budget zal gebeuren door het college van
burgemeester en schepenen;
b) administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te verzorgen, alsook de sportgekwalificeerde ambtenaar ter beschikking te stellen. De sportgekwalificeerde ambtenaar kan evenwel geen officiële functie van secretaris opnemen,
gezien hij geen stemrecht heeft. Hij kan wel een actieve rol spelen in de sportraad door de
sportraad administratief te ondersteunen via verslaggeving, hij kan een aanspreekpunt
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zijn, volgt de actiepunten mee op, zoekt mee naar oplossingen, en hij staat in voor de informatiedoorstroming van en naar de sportraad.
De concrete uitwerking hiervan zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen na overleg met de erkende sportraad.
SAMENSTELLING EN WERKING VAN DE SPORTRAAD
Artikel 10
De algemene vergaderingen van de sportraad zijn steeds openbaar.
De verslagen van de algemene vergadering zijn openbaar en ter inzage.
Artikel 11
De erkende sportraad zal een huishoudelijk reglement over hun samenstelling en werking ter
bekrachtiging voorleggen op de gemeenteraad.
Dit huishoudelijk reglement zal minimaal de volgende elementen bevatten, die conform
moeten zijn met de bepalingen van de geldende wetgeving en decreten terzake:
a) regels over de aanduiding van de stemgerechtigde leden van de sportraad;
b) regels over de aanduiding van waarnemende leden van de sportraad;
c) regels over het vervallen van het lidmaatschap van de stemgerechtigde en waarnemende
leden van de sportraad.
KLACHTENPROCEDURE (onder voorbehoud van goedkeuring besluit)
Artikel 12
Elke betrokkene bij het sportbeleidsplan van het gemeentebestuur kan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen met betrekking tot:
a) de goedkeuring van het gemeentelijk sportbeleidsplan door de gemeenteraad;
b) de goedkeuring van het jaarlijks verslag door het college of desgevallend de gemeenteraad;
c) het niet uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleidsplan conform de vermelde doelstellingen indien via het jaarlijks verslag geen afdoende motivatie of wijziging van doelstelling geformuleerd werd.
Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij Bloso en kan maar worden behandeld indien
het wordt vergezeld van een advies van de gemeentelijke sportraad.
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Artikel 13
Het bezwaarschrift tegen de goedkeuring van het gemeentelijk sportbeleidsplan moet worden verstuurd aan Bloso binnen een termijn van dertig dagen na de goedkeuring van het
sportbeleidsplan door de gemeenteraad.
Het bezwaarschrift tegen de goedkeuring van het jaarlijks verslag door het college kan worden ingediend tot uiterlijk 30 september van het jaar dat volgt op het jaar waarop het verslag
betrekking heeft.
Het bezwaarschrift tegen het niet uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleidsplan conform
de vermelde doelstellingen kan worden ingediend bij het Bloso tot uiterlijk dertig dagen na
ontvangst door Bloso van het jaarlijks verslag over het betrokken begrotingsjaar.
MEDEDELING
Artikel 14
Dit gemeenteraadsbesluit alsook het gemeenteraadsbesluit ter bekrachtiging van het huishoudelijk reglement van de erkende sportraad zal onmiddellijk ter kennisgeving meegedeeld
worden aan de dienst Toezicht van Binnenlandse Aangelegenheden van de Vlaamse Regering.
De Secretaris
get........ (*naam gemeentesecretaris)

De Burgemeester-voorzitter
get..... (*naam burgemeester)

* extra informatie die niet dient opgenomen te worden in de definitieve afsprakennota
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2.7.

Beheren, verwerven en exploiteren van sportinfrastructuur

Zorg ervoor dat de sportraad goed geïnformeerd is over de verschillende beheersvormen, zodat hij mee kan reflecteren over hoe de sportinfrastructuur in de gemeente optimaal kan georganiseerd worden.
1. Beheren
Een vraag die men zich kan stellen bij het bespreken van het hoofdstuk met betrekking tot
sportinfrastructuur is of de huidige beheersvorm de goede is of zou een andere beheersvorm
beter zijn. Om daar een antwoord op te kunnen geven, moet men weet hebben van de mogelijke beheersvormen. Afhankelijk van de keuze die er gemaakt wordt, is de rol van de sportraad anders. Bovendien legt het Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid geen beperkingen op
wat betreft beheersvorm. Wel dient men binnen de grenzen van het Gemeentedecreet te blijven.
Hieronder worden de voornaamste beheersvormen opgesomd:
– eigen beheer;
– extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s):
• autonoom gemeentebedrijf (AGB);
• extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm (vzw’s);
– privaatpublieke samenwerking (PPS);
– intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
2. Verwerven en exploiteren
Ook voor het verwerven en exploiteren zijn er verschillende mogelijkheden:
– recht van erfpacht:
• derden aan de gemeente;
• gemeente aan derden;
– recht van opstal:
• derden aan de gemeente;
• gemeente aan derden;
– financiële ondersteuning;
– concessie.

Afl. 1 – februari 2007

Deel IV

/63

Handboek sportraden

Voor meer informatie over het beheren, verwerven en exploiteren van sportinfrastructuur
zie:
– www.vvsg.be
– www.notare.be
– www.binnenland.vlaanderen.be
– www.limburg.ciport.be
– www.cultuurlokaal.be
– www.isbvzw.be
– syllabus ISB-studiedag ‘Alternatieve beheersvormen’, te verkrijgen op het ISB-secretariaat (03-780 91 00)
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2.8.

Trends en regelgeving

Zorg dat de sportraad op de hoogte is van de algemene maatschappelijke tendensen en van
de wetgeving. Bedenk wat het effect kan zijn op de sport in de gemeente. Is het een kans of
een bedreiging? Dat bepalen is niet eenvoudig, daarom geven we mogelijke denkpatronen
mee om de beschikbare informatie te structureren en zo tot een conclusie te komen.
A. Trends
Trend
arbeidstijd: evolutie naar flexibiliteit
Omschrijving
Het woord arbeidsflexibiliteit dekt verschillende ladingen. Hier concentreren we ons op de
flexibiliteit op het vlak van arbeidstijd. Flexibiliteit in de zin van soort contracten, functie-invullingen e.d. worden hier buiten beschouwing gelaten.
Er wordt steeds meer flexibiliteit verwacht in het arbeidscircuit (weekendwerk en evenementen, ploegensystemen, permanenties). Maar er zijn ook steeds meer mogelijkheden om de
arbeidssituatie zo soepel en adequaat mogelijk af te stemmen op persoonlijke (veranderende) levensomstandigheden en behoeften (loopbaanonderbreking, deeltijds werken, thuiswerken/telewerken, ouderschapsverlof). Zo kan het werk beter gecombineerd worden met
andere rollen en activiteiten.
Ook binnen flexibiliseren van arbeidstijd bestaan er verschillende mogelijkheden. In het kader van de georganiseerde sportbeoefening lijkt vnl. ‘het werken op gespreide tijden per dag
en per week’ (buiten de ‘reguliere’ tijden van 6 tot 19 uur, maandag tot en met vrijdag) een
belangrijke factor. Werken op gespreide tijden betekent immers vaak een overlap in de arbeids- en de sporttijd.
Relevantie
Sporten in clubverband vraagt regelmaat, dat gaat echter niet altijd samen met de flexibele
arbeidsuren.
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Ouders die gebruik maken van de mogelijkheden van arbeidsflexibiliteit beschikken over
meer vrije tijd die ze vaak besteden aan opvoeding, inclusief sportieve opvoeding van kinderen.
Ook overdag komt er vrije tijd ter beschikking (niet enkel ’s avonds).
Werken op gespreide tijden is nadeliger voor bepaalde sporttakken en bepaalde vormen van
sport dan voor andere. Vooral teamsporten kunnen hiervan nadelige effecten ondervinden.
Sporten waarin het competitie-element centraal staat, zullen meer last ondervinden van de
flexibilisering van de arbeidstijd dan sporten die in recreatief verband beoefend worden.
Kans/Bedreiging
Kans voor recreatieve sportbeoefening, ‘handige vormen van sport’ (vormen van sport waar
geen verplichtingen en geen lidmaatschap gelden).
Bedreiging voor competitieve sportbeoefening.
Informatie
Bronnen
VVSG:
www.vvsg.be/nl/werking_organisatie/detail.shtml?number=1172
van der Poel H,
2002, Flexibilisering van de arbeidstijd en de sport, in De Knop P; Vanreusel
B; Scheerder J (eds), Sportsociologie: het spel en de spelers,
Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, p. 165 – 171.
Personeelsbeleid: Beleidsrapport Personeel & Organisatie 2002 (Vlaamse Overheid),
www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/beleidsrapport02/ rubrieken/rubriek2_4_b.htm
Centraal Planbureau (Nederland):
www.cpb.nl/nl/research/sector1/arbeidsmarktberichten/koa_dec2000/
Beleidsplan Sport: 2006 – 2012 – Gemeente Zwevegem
Extra info
www.vlaanderen.be Æ werken
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Hoe op inspelen?

Æ Dit is een vraag voor de gegevensanalyse bij de opmaak van het gemeentelijk sportbeleidsplan!
Informatie over trends vindt u onder andere op de volgende websites:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

www.vlaanderen.be
www.aps.vlaanderen.be
www.lokalestatistieken.be (Æ projecten Æ indicatoren Æ gemeentelijke profielschets)
www2.vlaanderen.be/ned/sites/weten/steunpunten
www.steunpuntsbg.be
www.wvc.vlaanderen.be/sport
www.wvc.vlaanderen.be/gezondsporten
www.vinnigvlaanderen.be
www.vlaamsparlement.be
www.statbel.fgov.be
www.iph.fgov.be
www.kuleuven.be
faber.kuleuven.be
www.ugent.be
www.lo-bsw.ugent.be
www.vub.ac.be
www.vub.ac.be/LK
www.olympic.be/homepage.asp
gemeentelijke websites
…

B. Regelgeving
Rookverbod in drankgelegenheden die deel uitmaken van sportinfrastructuur
Titel
K.B. van 13 december 2005 (gewijzigd door het K.B. van 6 juli 2006) tot het verbieden van roken op openbare plaatsen.
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Ontwikkeling
Sinds de jaren ’70 heeft België verschillende stappen doorlopen naar een rookvrij(er)e samenleving.
De meest recente wettelijke bepalingen hieromtrent zijn:
– K.B. van 19 januari 2005 betreffende het rookverbod op de werkplek
– K.B. van 13 december 2005 tot het verbieden van roken in openbare plaatsen
– K.B. van 6 juli 2006 tot wijziging van het K.B. van 13 december 2005 tot het verbieden van
roken in openbare plaatsen
Toepassing
1. In welk geval van toepassing (wie, wat, wanneer)
Het K.B. bepaalt dat er – op enkele uitzonderingen na – vanaf 1 januari 2007 niet meer gerookt
mag worden in de Belgische horeca-inrichtingen.
Voor de sportsector betekent dit dat er niet meer gerookt mag worden in drankgelegenheden
die deel uitmaken van de sportinfrastructuur. Een rookzone inrichten is niet toegelaten, een
aparte rookkamer inrichten mag echter wel.
Enkele voorbeelden waar een rookverbod zal gelden:
– kantine bij het voetbalveld;
– cafetaria van een zwembad of een sporthal;
– de drankgelegenheid op het tennisterrein.
Deze regelgeving heeft gevolgen voor:
– de sportdienst/gemeente als deze zelf cafetaria’s gelegen in sportinfrastructuur uitbaat;
– de sportdienst: hij dient immers de clubs en cafetaria-uitbaters hiervan op de hoogte te
brengen;
– clubs met een drankgelegenheid bij hun sportinfrastructuur.
2. Aandachtspunten/knelpunten
Rookkamer
Het is wel toegelaten een aparte rookkamer in te richten. Deze rookkamer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
– de rookkamer is een afgesloten ruimte (= plafond, muur en gesloten deur);
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– de rookkamer is zodanig ingericht dat de ongemakken van de rook ten opzichte van de
niet-rokers maximaal verminderd worden Æ de rookkamer is dus niet gelegen in een
doorgangszone;
– de oppervlakte bedraagt niet meer dan een vierde van de totale oppervlakte die gebruikt
wordt om maaltijden en/of dranken aan te bieden;
– er worden enkel dranken aangeboden;
– er is een rookafzuigsysteem of luchtverversingssysteem geïnstalleerd.
Rookverbodsteken
Er moeten voldoende rookverbodstekens aanwezig zijn opdat iedereen kennis zou kunnen
nemen van het rookverbod.
Het rookverbodsteken heeft een diameter van minstens 9 centimeter.
Alles wat laat geloven dat roken is toegestaan, is verboden in de verbruikersruimte. Concreet
betekent dit dat er geen asbakken in de verbruikersruimte mogen staan.
Controle en sancties
De inspecteurs van de controledienst TABAK van de FOD Volkgsgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu zijn bevoegd voor de controle op het naleven van het rookverbod
op publieke plaatsen met uitzondering van de werkplaatsen.
Van de uitbaters wordt verwacht dat ze maatregelen treffen die binnen hun eigen mogelijkheden liggen. De minimummaatregelen zijn:
– zichtbaar aangeven dat er niet gerookt mag worden;
– alle asbakken verwijderen.
Er zijn boetes voorzien voor personen die weigeren het rookverbod na te leven. Dit geldt niet
enkel voor de gebruikers zelf, maar ook voor de uitbaters. De boetes variëren van 150 tot
1650 euro.
3. Praktisch
Stappenplan naar rookvrije sportaccommodatie, praktijkvoorbeeld:
– stap 1: oplijsten van de betrokkenen:
sporters, supporters, ouders, cafetaria-uitbaters…;
– stap 2: de boodschap:
• nadruk op het rookvrije i.p.v. op het rookverbod;
• gedifferentieerde boodschap (per doelgroep);
• gunstig klimaat creëren door media-aandacht;
– stap 3: logistieke ondersteuning:
affiches, stickers, folders, vloermatten…;
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– stap 4: verankering:
• opname in het reglement van inwendige orde;
• opname in de huurcontracten van horeca-uitbaters;
• opname in het personeelsreglement;
– stap 5: follow-up:
na een eerste campagne volgt een tweede.
Conclusie
Vanaf 1 januari 2007 zijn drankgelegenheden gelegen in sportinfrastructuur volledig rookvrij.
Men mag wel een rookkamer inrichten die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.
Er zijn geen investeringen nodig om een rookvrije ruimte te creëren als er een totaal rookverbod geldt. Wie een rookkamer wil inrichten zal hiervoor waarschijnlijk een aantal praktische
aanpassingen moeten doorvoeren om aan de voorwaarden te voldoen.
Informatie
1. Vertegenwoordigers van het werkveld
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie vzw
www.vig.be
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw
www.isbvzw.be (info & ondersteuning – dossiers – rookverbod)
2. Bevoegde instanties van de overheid
FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
www.roken-horeca.be
Op roken-horeca@health.fgov.be en het telefoonnummer 02-524 97 97 kunt u terecht met al
uw vragen omtrent het rookverbod.
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IV/40-49, IV/51-55, IV/61
Andere sportpraktijk II/8
Andersgeorganiseerd II/8, II/20, III/10, IV/7, IV/9, IV/11, IV/16
B
Beheersvormen II/22, II/29, IV/63-64
Beleidssubsidie I/4, I/6, I/8, I/11, II/24-25, IV/8-14, IV/26
Bevoegdheid IV/42, IV/44, IV/46
Bijscholing II/11, II/28-29, III/7
D
Dagelijks bestuur II/7, II/9, III/8, IV/27, IV/29, IV/33, IV/40, IV/43, IV/46-47, IV/58
Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid wegwijzer/3, wegwijzer/5-6, I/3, I/7-8, I/13, II/7-8,
II/11-12, II/17-18, II/24, II/29, IV/39, IV/41, IV/43, IV/48-49, IV/63
Deskundige I/5, I/10, II/7, II/10, II/14, II/15, II/18, III/10, III/11, III/12, IV/23, IV/40, 10/I,
IV/27-28, IV/41, IV/44, IV/54
Diversiteit II/13, II/20-21, IV/10-11, IV/16
E
Erkenningsvoorwaarden I/3
Ethiek II/6, II/23, IV/5
Evaluatie I/5, I/8-9, I/14, II/17, II/24, II/30, III/3, III/13, IV/8, IV/12, IV/17, IV/21, IV/48,
IV/58
F
Functieomschrijving II/11, IV/33, IV/34, IV/35, IV/36, IV/37, IV/38, IV/41
Functies II/11, II/30, IV/33, IV/45
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G
Gemeentelijke sportraad I/5, I/11, I/12, I/15, II/3, II/5, II/24, II/25, II/26, III/3, III/10, IV/10,
IV/15, IV/16, IV/33, IV/34, IV/37, IV/38, IV/39, IV/49, IV/51, IV/57, IV/61
H
Huishoudelijk reglement wegwijzer/5-6, II/8, II/9, II/13, II/14, II/15, II/16, III/8, IV/23,
IV/44, IV/45, IV/48, IV/49, IV/51, IV/61, IV/62
I
Impulssubsidie I/4, I/6, II/23, IV/8, IV/10, IV/17, IV/26
Instrument wegwijzer/6, II/10, II/13, II/29, III/3, III/6, III/9, IV/7, IV/15, IV/19, IV/20
Interactieve bestuursstijl I/4, I/8, II/4, II/8, II/19, II/29, II/30, IV/7, IV/8, IV/15, IV/19, IV/20
Interculturaliseren II/5
Intergemeentelijk sportbeleidsplan I/5, I/9, IV/15, IV/24
Inventaris II/13
J
Jeugdsport II/6, II/9, II/23
K
Klacht I/5, I/11, II/25, IV/22
Kwaliteit I/7, II/11, II/23, II/27, IV/7
M
Model II/3, II/5, II/8-9, IV/39, IV/51, IV/57
Modelstatuten II/5, II/8-9, IV/54
O
Ondervoorzitter II/9, II/14-16, IV/27-28, IV/29, IV/33-34, IV/36-37, IV/45-46, IV/51, IV/55
Organogram II/4, II/9, II/13-14, IV/34
P
Panathlon-verklaring II/6, II/23
Procedure II/12, II/15-16, IV/9, IV/16, IV/22, IV/51, IV/54-55, IV/59-60
Provinciale sportraad II/3, IV/3, IV/21
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R
Raad van bestuur II/7-9, II/14-16, III/8, IV/27, IV/29-30, IV/33, IV/35-36, IV/38, IV/40-41,
IV/43-47, IV/49, IV/51, IV/53-56
Regelgeving I/3, I/7-8, I/12, I/14-15, I/18, II/5, II/22, IV/39, IV/58, IV/65, IV/67-68
Representatief I/5, I/10, II/5, IV/23, IV/40-41
S
Samenstelling van de sportraad I/10, I/12, I/14, II/6, II/12, II/14-15
Schepen van sport wegwijzer/3, II/3-4, II/9, II/11, II/13, II/16, II/18, III/8, III/15, IV/29,
IV/33-34, IV/59
Secretaris II/9, II/14, II/28, IV/27, IV/33, IV/35, IV/37, IV/45, IV/51, IV/59-60
Sociale component II/8
Sport voor Allen wegwijzer/3, wegwijzer/5-6, I/3-4, I/7-8, I/13, II/7-8, II/11-12, II/17-18,
II/24, II/29, IV/7-8, IV/10, IV/13, IV/21, IV/39, IV/41, IV/43, IV/48-49, IV/63
Sportbeleid wegwijzer/3, wegwijzer/5, I/3-6, I/9, II/3-5, II/7, II/13, II/17-18, II/23-24,
II/29-30, III/13, IV/8, IV/13, IV/15, IV/19-20, IV/23, IV/39, IV/57-58
Sportdienst wegwijzer/3, wegwijzer/5, I/3, I/6, II/3-4, II/11-12, II/14, II/19, II/23, III/7-8,
III/11, IV/8, IV/24-25, IV/29, IV/33-36, IV/38, IV/43, IV/68
Sportgekwalificeerde ambtenaar I/5, I/8, I/10, II/9, II/13, II/16-17, II/23, II/28, IV/8,
IV/23-24, IV/43, IV/45-47, IV/58-60
Sportinfrastructuur I/3, I/5, II/9, II/21-22, II/29-30, IV/16, IV/21, IV/63-64, IV/67-68
Sportinfrastructuurfonds II/21
Sportverenigingen I/4-6, I/10-11, II/7, II/13, II/18, II/25, IV/8-12, IV/14-17, IV/20,
IV/22-23, IV/25-26, IV/28, IV/39, IV/41, IV/53
Stemrecht IV/24, IV/43, IV/46-47, IV/60
Stichtingsvergadering II/14
Structuur van de sportraad I/3, I/8, II/10, IV/47
Subsidiereglement II/18-19, IV/8, IV/44
SWOT-analyse III/3, III/9
T
Tips wegwijzer/6, II/3,II/10, II/13, II/29, III/3
Toegankelijkheid II/7, II/20-22, IV/10-11, IV/16
Trends II/10-11, II/30, IV/65, IV/67
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V
Verenigingssportbeleidsplan I/5, I/11-12, II/24-25, IV/10, IV/16, IV/22
Verkiezing II/15-16, IV/46, IV/55
Vlaamse sportraad II/3, IV/4
Voorbeeld III/3, IV/27-29, IV/31, IV/33-34, IV/40, IV/42-44, IV/46, IV/48
Voorzitter II/9, II/14-16, II/28, IV/27-29, IV/33-36, IV/45-46, IV/51-53, IV/55-56,
IV/58-59
Vrijwilliger wegwijzer/6, I/16, II/11-12, III/10, III/13, IV/28
W
Waarnemer I/10, II/9, II/11, IV/23, IV/30, IV/43, IV/45-47
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