


SPORTWIJK X

• Sportwijk Schotte (Aalst)

• Sportwijk Het Rooi (Antwerpen)

• Sportwijk De Nekker (Mechelen)



SPORTWIJK X

 Doelstellingen project

 Voorstelling geselecteerde sportwijken

 Situering sportwijk

 Drempels

 Eerste successen

 Vragen

 Inspiratie o.a. gehaald bij ‘Open Club’ in Nedrlands

Limburg: https://www.openclublimburg.nl/

 Video: https://vimeo.com/183669096

https://www.openclublimburg.nl/
https://vimeo.com/183669096


DOELSTELLINGEN SPORTWIJK X

• Organisatie en werking van de sportclubs optimaliseren 

 professionalisering 

 efficiëntiewinst in organisatorische taken

• Optimaliseren van het sportaanbod

 samenwerking met andere sportclubs

 samenwerking met partners uit de buurt

• Sociaal-maatschappelijke waarde verhogen

 verschillende generaties / diversiteit aan achtergronden / persoonlijke situaties

 'iedereen' in de wijk kan sporten

 extrasportieve doelstellingen



DOELSTELLINGEN SPORTWIJK X

2019-2020

Aanstelling professionals

Oprichting sportwijken

2020-2021 2021-2022

Kleine schil  grote schil binnen de wijk

2023-…

Project loopt zelfstandig verder

Kennisdeling

Toekomstvisie en samenwerking 

tussen sportclubs

sociaal-maatschappelijke partners



Sportwijk Schotte
Samen ∙ Sociaal ∙ Sporten



Deelnemende partners

Oprichting eigen vzw 

• Clubs zijn stichtende leden

▪ Investering in tijd en middelen

• Doorgedreven (financieel) engagement vanuit de clubs en de stad

▪ Clubs = basisbedrag + a rato ledenaantal

▪ Aanvullende projectsubsidie ook na 3de projectjaar

• Tewerkstelling Procescoördinator binnen de vzw

• Autonome organisatie

▪ Neutrale rol in het Aalsterse (verenigings-)landschap

▪ Zelfstandige en duurzame werking 



Drempels

Ongeacht het engagement …

• neemt de kennismakingsperiode heel wat tijd en energie in beslag

• verschil in snelheden tussen de clubs

• verschil in organisatiestructuur tussen de clubs

• is doorgedreven communicatie naar de achterban nodig

• is er een groot leerproces voor de opstart van een gezamenlijke werking

▪ Opstart van een vzw 

▪ Opstart van sollicitatieprocedures

▪ Opvolgen personeelsbeleid en wetgeving



De eerste successen

Dankzij de samenwerking is er …

• financieel grondplan voor huidige en toekomstige clubs binnen de organisatie

• gemeenschappelijk gebruik van een locatie als uitvalsbasis voor de clubs en de vzw

• voltijds procescoördinator in dienst van de Sportwijk en de onderliggende clubs

• meerjarig beleidsplan met meetbare doelstellingen en acties



De eerste successen

Concrete voorbeelden

• Opstart duurzame G-sportwerking

▪ Opstartsubsidies, opleidingen, cluboverschrijdende samenwerking

• Bestuurders- en trainersplatform

▪ Netwerkmoment voor bestuurders, organisatie infosessies en (extra-)sportieve opleidingen, …

• Organisatie gemeenschappelijke evenementen

▪ Planning gemeenschappelijk sportkamp zomer 2021

• Ondersteuning maatschappelijke projecten in samenwerking met de Stad

▪ Taalstimulerend Vrijetijdsaanbod Aalst

▪ Sport op School





Deelnemende partners

Partnerschap met Stad Antwerpen – Sporting A:

▪ Financiële ondersteuning, ook na 3de projectjaar

▪ Naast financiële inbreng deelnemende sportclubs

Sportwijk Het Rooi wil

verbinden - samenwerken - innoveren - inspireren – versterken



• Samenwerking gericht op
▪ Versterken van individuele sportclubs via kennisdeling en intervisie

▪ Verbeteren kwaliteit van werking en aanbod
✓ Op maat van (toekomstige) leden

✓ Inspelen op trends en vragen uit de buurt/omgeving

• Netwerkorganisatie
▪ Verbindende partner tussen sporters, de buurt, bedrijven, organisaties en verenigingen

✓ Uitbreiden met extra clubs, binnen en buiten de sportsector

▪ De sportwijk als één van de drijvende krachten achter een bruisend en bewegend Berchem



Drempels

• Corona
▪ Prioriteit van clubs ligt momenteel elders

▪ Moeilijk om acties, gericht op kennismaking en kennisdeling, effectief organiseren

• Verschil in standpunten van de clubs
▪ Waarom deelnemen?

▪ Welke verwachtingen?

• Durven investeren in toekomst – verder durven kijken dan huidig en volgend seizoen
▪ Mensen

▪ Tijd

▪ Middelen 



De eerste successen

• Oprichting vzw

▪ Eigen entiteit en vlotter beschikken over financiële middelen

• Communicatie

▪ Nieuw logo 

▪ Opmaak website en sociale media

• Ideeën rond kennisdeling en intervisie voor besturen, trainers, vrijwilligers

• Samenwerking hogeschool voor gezamenlijk sponsordossier



SPORTWIJK 

DE NEKKER 

MECHELEN



Deelnemende clubs

Partnerschap met
▪ Stad Mechelen

▪ Provincie Antwerpen

▪ PSRC De Nekker

Sportwijk De Nekker gaat voor een structureel win-win effect voor alle betrokkenen



Doelstellingen op (middel) lange termijn

• Uitbreiden samenwerkingsmodel door integratie andere clubs  

 bereik en draagkracht

• Businessmodel - instroom extra middelen

 financiële draagkracht en autonomie

• Verbeteren/renoveren infrastructurele voorzieningen

 > groei clubs

• Autonome, sportclub overschrijdende structuur 

 Ten dienste van de clubs

 Belangen behartigen clubs

 Financieel onafhankelijk  

• Uitrol van het project op een 2e locatie op grondgebied Mechelen



Drempels

• Beperkte tijd tussen indienen en opstart project 
▪ Draagkracht creëren bij betrokken partijen vraagt tijd

▪ Noodzakelijk om eerst achterban te informeren en te betrekken

• Belang van andere partners voor maximale slaagkansen 

• Clubs zien meerwaarde nog niet indien niet tastbaar

▪ Financieel engagement 

▪ Bijdrage stad noodzakelijk voor opstart

• Verschillende visies (clubs en partners) samenbrengen tot 1 gezamenlijke visie



De eerste successen

• Betrokkenheid clubs, stad, provincie en De Nekker

▪ Engagement van alle betrokken partijen

▪ Kader gecreëerd om uitdagingen te bespreken

▪ Inzicht in elkaars werking en noden

▪ Mogelijkheid om samen te werken rond infrastructuur

• Akkoord over financiële verdeling ook voor jaar 4 en 5

• Start van de projectcoördinator én procesmanager binnen stedelijke vzw

▪ Gezamenlijke sollicitatieprocedure = meerwaarde 

• Geloof in het project!

▪ kans om te groeien en te professionaliseren

▪ SAMEN

▪ kansen voor de toekomst



SPORTWIJK X


