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1. Probleemstelling en motivering

Tengevolge van het Bosman-arrest, het decreet op de niet-
professionele sportbeoefenaar en andere maatschappelijke 
tendensen is het jeugdbeleid in de sportclubs de jongste jaren 
duidelijk meer prestatiegericht geworden. Dit heeft tot gevolg 
dat de niet- of minder-getalenteerde jongeren minder kansen 
krijgen in de sportclubs. De oorspronkelijk brede jeugdwerking 
wordt beperkt en in sommige gevallen zelfs gereduceerd tot het 
selecteren en begeleiden van talentvolle jeugd. Er wordt zelfs 
gevreesd dat de sportclubs in de toekomst (nog) minder energie 
en middelen zullen (kunnen/willen) vrijmaken voor opleiding van 
jongeren en dat vooral minder-getalenteerden uit de boot zullen 
vallen.

Uit de ledengegevens van de erkende sportfederaties 1998 
tot 2002 blijkt duidelijk een terugval van het aantal jeugdleden. 
Tussen 1998 en 2002 verminderde het aantal min 19-jarigen 
met 6.402 leden, hetzij een verlies van 5,82 %. Dit verlies werd 
weliswaar ten dele gecompenseerd door de demografische 
evolutie: in 1998 waren er in Vlaanderen 1.384.614 min 20-
jarigen en in 2002 nog 1.351.286, een vermindering van 33.328 
personen (-2,4%).

Een deel van de jongeren (< 19 jaar) hield het lidmaatschap 
van een sportclub voor bekeken en verlegde de sportactiviteit 
buiten de sportclub (het commerciële sportcircuit, de anders 
georganiseerde sport) of ging op eigen houtje sporten. Een 
ander deel van de jongeren stopte volledig met sportbeoefe-
ning. Naast redenen zoals tijdsgebrek en een veranderende 
interesse vanwege de jeugd voor meer vrijblijvende vormen van 
sportbeoefening, kan de oorzaak van drop-out bij jongeren (voor 
wat betreft trainingen en wedstrijden) ook gezocht worden bij de 
sportclub en haar aanbod zelf. Het percentage niet-sporters ten 
slotte is (vooral bij jongens) toegenomen. 

Er ontwikkelt zich tevens een tendens tot het verlaten van het 
klassieke sportpatroon waarbij de consument zich toelegt op een 
bepaalde sport in een bepaalde sportclub en deze trouw blijft. 
De consument zoekt meer kortdurende bewegingsmomenten, 
waarbij hij t.o.v. de organisatie of club geen enkel engage-
ment opneemt. Reeds op een jongere leeftijd manifesteert zich 
een verhoogde zin tot vrijblijvenheid en consumentisme. 
De jongere vlindert van club naar club of van organisatie naar 
organisatie en proeft van het leuke aanbod. Het “shoppen” in de 
sport vormt een bedreiging voor life-time-sportbeoefening.

Een fundamenteel kenmerk van de huidige samenleving is het 

groeiende individualiseringsproces. Meer en meer wordt het 
individu de maatstaf. Wat belangrijk en waardevol is, wordt niet 
langer via traditie en vaste verbanden overgedragen, maar dient 
elk individu voor zichzelf uit te maken. Dit geldt ook op het ge-
bied van de sport. Ieder van ons maakt als autonoom wezen uit 
wat sportief waardevol is en waaraan men wil participeren. Het 
individualiseringsproces uit zich ook in de constant wisselende 
sportvormen. Een bijkomend gevolg is ook dat de wensen van 
de klant (lees de jeugdsporter) aan belang zullen toenemen in 
het sportbeleid.

Verder wordt vastgesteld dat de fysieke fitheid (vooral bij 
jongens) erop achteruit gaat (barometer 1997 en 2004). Het valt 
ook op dat de intensiteit van de sportbeoefening gedurende de 
vrije tijd te laag is om de fysieke fitheid te beïnvloeden.

Tevens worden de sportclubs ook geconfronteerd met proble-
men bij het rekruteren van een vrijwilligerskader om de jeugd te 
begeleiden.

Ten slotte is herhaaldelijk gebleken dat op het lokale vlak de 
scholen, de schoolsport, de sportclubs en de gemeentelijke 
sportdiensten vaak initiatieven nemen die naast elkaar lopen. 
Bridging the gap blijkt hier de opdracht. 

Uit dit alles bleek de noodzaak van bijzondere initiatieven om de 
participatie aan de jeugdsport in de sportclubs te behouden of 
te verhogen,om het aantal niet sportende jongeren te verkleinen 
en om de intensiteit van de sport te verhogen, d.m.v. een 
samenwerking tussen school, de sportclub en de gemeente.  
Aldus werd in 2000 op initiatief van de toenmalige minister van 
Sport een sportpromotionele actie voor alle Vlaamse gemeenten 
opgestart, m.n. het “Contract JeugdSport”.  Een beperkte 
begeleidingscommissie werd belast met de uitwerking en de 
begeleiding van deze sportpromotionele actie.  Deze commis-
sie bestond uit vertegenwoordigers van het kabinet sport, het 
Bloso, de steden en gemeenten, de BVLO als gesprekspartner 
voor de leerkrachten L.O., de Stichting Vlaamse Schoolsport als 
gesprekspartner voor de scholen en de Vlaamse Sportfederatie.

2. Strategie

De strategie van het Contract JeugdSport 2000-2004 kan als 
volgt worden samengevat: “Iinitiëren en ondersteunen van 
jeugdsportinitiatieven via een structurele samenwerking tussen 
de scholen, de sportclub en de lokale sportbeleidsverant-
woordelijken met het oog op het verhogen van de sportparticipa-
tie van de niet- of weinig sportende jongeren”.
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Het Contract JeugdSport streefde er naar:
zoveel mogelijk gemeenten te betrekken
per gemeente één globaal Contract JeugdSport te sub-
sidiëren waarbij telkens elk van de partners betrokken is. 
Het globale “Contract JeugdSport” kan evenwel bestaan uit 
verschillende deelprojecten.

Het project was gericht op de 6- tot 18-jarigen, met prioriteit voor 
de leeftijdsgroep 12-18 jaar. De gemeenten hadden hierbij een 
belangrijke scharnierfunctie te vervullen. Zij vormen immers een 
belangrijke schakel tussen de sportactoren (sportclubs, scholen, 
sportdienst) en de sportbeoefenaars. De gemeenten zijn boven-
dien ook vaak voorwaardenscheppend voor een actieve sport-
beoefening (infrastructuur, informatieversterking, promotie, enz.). 
Op lokaal vlak werden via dit project de sportactoren gerespon-
sabiliseerd tot het uitbouwen van een kwalitatief en complemen-
tair sportaanbod en dit in ruil voor Vlaamse projectsubsidiëring. 
Door het stimuleren van deze samenwerkingsverbanden werd 
aldus getracht een optimale aanwending te realiseren van de 
beschikbare middelen op lokaal vlak (mensen, infrastructuur, 
logistiek, budget, enz.).

3. Werkwijze

Elk jaar werd het project “Contract JeugdSport” in de maand 
december kenbaar gemaakt bij alle sportactoren in Vlaanderen: 
de 308 gemeenten (en hun sportdiensten), de Vlaamse sportfe-
deraties, de provinciale sportdiensten en de VGC-sportdienst.

Aan de gemeenten werd telkens gevraagd om vóór einde maart 
een dossier in te dienen.  Dit dossier diende te beantwoorden 
aan de zogenaamde ‘projectcriteria’. Deze projectcriteria werden 
in de loop der jaren aangepast op basis van opgedane ervaring.  
Belangrijke criteria waren o.a. de structurele samenwerking tus-
sen de gemeente, de sportclubs en de scholen en de meer-
waarde van het ingediende project en andere kwaliteitscriteria. 

De ingediende dossiers dienden telkens minimaal de volgende 
elementen te bevatten:

een intentieverklaring rond het samenwerkingsverband 
tussen de gemeentelijke sportdiensten, de scholen en de 
sportclubs, ondertekend door alle betrokken partners
een overzicht van de deelnemende partners (scholen, 
sportclubs en sportdienst)
een omschrijving van het project, beantwoordend aan de 
gestelde criteria
een bestedingsplan.

Voor de gemeentelijke sportdiensten werden (vanaf 2001) 
jaarlijks informatiesessies georganiseerd in de respectievelijke 5 
provincies, waarbij o.a. toelichting werd gegeven bij de afreke-
ning en de evaluatie van het vorige jaar en de projectcriteria van 
het komende jaar.

Vanaf 2002 werd aan de gemeentelijke sportdiensten een door 
Bloso ontwikkeld softwareprogramma ter beschikking gesteld (in 
2003 en 2004 werd het programma aangepast en verfijnd) om 
de taak van de sportdiensten te vereenvoudigen en om “inter-
pretatie” van de projectcriteria zoveel mogelijk uit te sluiten.

In de maanden januari – maart werden er tussen de gemeenten 
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•

•

en de respectievelijke Bloso-inspectiediensten bilaterale 
besprekingen gevoerd rond de ingediende projecten. Hierdoor 
konden de gemeentelijke sportdiensten begeleid worden bij het 
opmaken van hun projectdossier en kon het aantal problemen 
tot een minimum beperkt worden.

In de maand april werden alle ingediende dossiers onderzocht 
door de Bloso-inspectiediensten. De dossiers werden eerst 
onderzocht op hun volledigheid en in tweede instantie werd 
nagegaan of de dossiers voldeden aan de vooropgestelde 
criteria. In derde instantie werd de begroting van elk van de 
ingediende projecten geanalyseerd. Daarbij werd op basis van 
de aanvaardbare kosten het bedrag berekend van de maximale 
subsidie. Ten behoeve van de beoordelingscommissie werd door 
de Bloso-inspectiediensten telkens een verslag gemaakt, samen 
met een advies omtrent de ingediende projecten. 

Na een bespreking van de dossiers binnen de beoordelingscom-
missie werd aan de Raad van Bestuur van het Bloso gevraagd 
om de uiteindelijke projecten en subprojecten goed te keuren en 
een subsidiebedrag toe te kennen.

Op handtekening van de minister van Sport en de Commissaris-
generaal van het Bloso werden naar de schepenen van sport, de 
goedkeuring (of afkeuring) van de door hen ingediende projecten 
en het toegekende subsidiebedrag bezorgd. In de maand juni 
werd telkens een voorschot van 50% van het subsidiebedrag 
gestort aan de gemeenten.

Na uitvoering van de goedgekeurde projecten dienden de 
gemeentelijke sportdiensten telkens vóór 15 september een 
afrekeningsdossier en de evaluatieverslagen van de activiteiten 
bij het Bloso in te dienen.

Deze dossiers werden door de Bloso-inspectiediensten en de 
afdeling Sportpromotie gecontroleerd. Hiervan werd een synthe-
senota opgemaakt waarin opmerkingen werden geformuleerd 
die aan de begeleidingscommissie werden voorgelegd.

Na een bespreking van de dossiers binnen de beoordelingscom-
missie werd aan de Raad van Bestuur van het Bloso gevraagd 
om de definitieve subsidies toe te kennen. Naargelang de be-
slissing werden de saldi uitbetaald of het toegekende subsidie-
voorschot gedeeltelijk of volledig teruggevorderd. 

4. Analyse van de actie

Het Contract JeugdSport werd vijfmaal georganiseerd.  De 
eerste maal van juli 2000 tot juni 2001; de tweede maal van juli 
2001 tot juni 2002; de derde maal van juli 2002 tot juni 2003, 
de vierde maal van juli 2003 tot juni 2004 en de vijfde en laatste 
maal van juli 2004 tot december 2004.

Het aantal gemeenten dat een dossier ‘Contract JeugdSport’ 
heeft ingediend, steeg van 199 in 2000, over 225 in 2001 tot 237 
in 2002 (zie tabel 1).  In 2003 dienden 228 gemeenten een dos-
sier in en in 2004 waren dat er 221. Bij de cijfers voor 2004 moet 
uiteraard rekening worden gehouden met de kortere looptijd van 
het Contract JeugdSport 2004 (6 maanden).

In verhouding tot het aantal gemeenten per provincie scoort Lim-
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burg het best: over de gehele periode 2000-2004 dienden ge-
middeld 40,6 Limburgse gemeenten een dossier in (zie figuur 1).  
Dit is meer dan 92% van het totale aantal Limburgse gemeenten 
(n=44).  Oost-Vlaanderen volgt op de tweede plaats met 78 ,8% 
(gemiddeld 51,2 van de 65 gemeenten), voor West-Vlaanderen 
met 75,9 % (gemiddeld 48,6 van de 65 gemeenten), Vlaams-
Brabant met 64,6% (gemiddeld 42 van de 64 gemeenten) en 
Antwerpen met 52,9% (gemiddeld 37 van de 70 gemeenten).  In 
Brussel diende de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 
elk jaar een dossier in.  Van de 19 ‘Brusselse’ gemeenten diende 
Schaarbeek viermaal een dossier in, en Anderlecht, Etterbeek, 
Koekelberg en Sint-Joost-Ten-Node elk eenmaal.

De overgrote meerderheid van de gemeenten die een dossier in-
dienden voor het Contract JeugdSport in de periode 2000-2004, 
dienden ook een afrekeningsdossier in (zie tabel 2). 

In 2000 was dat het geval voor 189 van de 199 gemeenten 

(95%) die een dossier hadden ingediend; in 2001 voor 216 
van de 225 gemeenten (96 %) en in 2002 voor 230 van de 237 
gemeenten (97 %).  In 2003 leverden, op één na, alle deelne-
mende gemeenten een afrekeningsdossier binnen (227 van 
de 228, of 99,6%) en in 2004, 218 van de 221 deelnemende 
gemeenten (98,6 %).

In verhouding tot het aantal gemeenten per provincie scoort  
Limburg het best: over de gehele periode 2000-2004 dienden 
gemiddeld 40,4 Limburgse gemeenten een afrekeningsdossier in 
(zie figuur 2).  Dit is meer dan 91,8% van het totale aantal Lim-
burgse gemeenten (n=44).  Oost-Vlaanderen volgt op de tweede 
plaats met 78 ,8% (gemiddeld 51,2 van de 65 gemeenten).

Dan volgt West-Vlaanderen met 75,6 % (gemiddeld 48,4 van de 
65 gemeenten), vervolgens Vlaams-Brabant met 62,2% (gemid-
deld 40,4 van de 64 gemeenten) en Antwerpen met 47,7% 
(gemiddeld 33,4 van de 70 gemeenten).  In Brussel rekende de 

Provincie 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAAL
Antwerpen (70 gemeenten) 42 42 39 32 30 185
Limburg (44 gemeenten) 39 41 41 41 41 203
Oost-Vlaanderen (65 gemeenten) 43 50 55 56 52 256
Vlaams-Brabant (65 gemeenten) & Brussel (19 gemeenten + VGC) 32(+1) 41(+3) 46(+3) 48(+2) 43(+4) 210(+13)
West-Vlaanderen (65 gemeenten) 42 48 53 49 51 243

TOTAAL 199 225 237 228 221 1.110

Tabel 1: Overzicht van het aantal gemeenten die een dossier hebben ingediend voor het Contract JeugdSport 2000-2004
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Figuur 1: Percentage gemeenten dat aan het Contract JeugdSport 2000-2004 
heeft meegewerkt, per provincie

Provincie 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAAL
Antwerpen (70 gemeenten) 37 36 34 32 28 167
Limburg (44 gemeenten) 38 41 41 41 41 202
Oost-Vlaanderen (65 gemeenten) 43 50 55 56 52 256
Vlaams-Brabant (65 gemeenten) & Brussel (19 gemeenten + VGC) 28(+1) 39(+2) 45(+3) 47(+2) 43(+3) 202(+11)
West-Vlaanderen 42 48 52 49 51 242
TOTAAL 199 225 237 228 221 1.080

Tabel 2: Overzicht van het aantal gemeenten die een dossier hebben afgerekend voor het Contract JeugdSport 2000-2004
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Figuur 2: Percentage gemeenten dat een dossier Contract JeugdSport heeft 
afgerekend tijdens de periode 2000-2004, per provincie
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Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) elk jaar een dossier 
af.  Van de 19 ‘Brusselse’ gemeenten rekende Schaarbeek vier-
maal een dossier af, en Anderlecht en Koekelberg elk eenmaal.  
Etterbeek en Sint-Joost-Ten-Node dienden een dossier in, maar 
haakten later af.

De deelnemende gemeenten dienden dossiers in met meerdere 
subprojecten (zie tabel 3). Het aantal ingediende subprojecten 
stijgt van 939 in 2000, over 1.075 in 2001 tot 1.182 in 2002.  
Deze stijging verloopt parallel met een stijging van het aantal 
gemeenten dat een dossier Contract Jeugdsport indiende in 
dezelfde periode. Toch stijgt ook het gemiddelde aantal inge-
diende subprojecten lichtjes van 4,7 subprojecten per gemeente 
in 2000 tot 5,0 subprojecten in 2002.  Met het oog op een 
vereenvoudiging van de administratie werden de deelnemende 
gemeenten vanaf 2003 aangespoord om het aantal subpro-
jecten te beperken door subprojecten thematisch te bundelen 
waar mogelijk. Dit leidde tot een relatieve daling van het aantal 
subprojecten tot 963 ingediende subprojecten in 2003 en 774 
in 2004. Hierdoor daalt het gemiddeld aantal subprojecten per 
gemeente van 5,0 subprojecten in 2002 tot 3,5 subprojecten 
in 2004. Het aantal gerealiseerde subprojecten evolueert op 
dezelfde wijze: van gemiddeld 4,0 subprojecten per gemeente in 
2000 tot 3,1 subprojecten in 2004.

In elk jaar werd meer dan 10% van de ingediende subprojecten 
niet gerealiseerd (zie figuur 3). In 2000 was het aantal niet-gere-
aliseerde subprojecten het grootst: 19% niet-gerealiseerde t.o.v. 
81% gerealiseerde subprojecten en in 2001 werden procentueel 
het meeste subprojecten gerealiseerd: 88,1%. Over de gehele 
periode werden in totaal 4.933 subprojecten ingediend waarvan 
er 4.230 werden gerealiseerd (=85,7%).

In totaal werden voor 10.518.522,08 euro subsidiebedragen 
toegewezen aan gemeenten die een dossier indienden voor het 

Contract JeugdSport tijdens de periode 2000-2004 (zie tabel 4).
In 2000 en 2001 was hiervoor telkens een bijzondere dotatie van 
100 miljoen Belgische frank (2.478.935,25 €) voorzien. Omwille 
van budgettaire maatregelen werd in 2002 en 2003 dit subsi-
diebedrag met 10% verminderd tot 2.231.000 euro. Voor 2004 
werd dit verminderde bedrag gehalveerd omdat de looptijd van 
het Contract JeugdSport 2004 slechts 6 maanden bedroeg en 
geen volledig jaar zoals de andere edities.

Van de 10.518.522,08 euro toegewezen subsidiebedragen 
werden 8.014.137,61 euro kosten aanvaard (zie tabel 5).  Dit 
betekent dat er voor de totale periode een saldo overbleef 
van 2.504.384,47 € (23,8 %).  Dit relatief grote overschot 
was voornamelijk te wijten aan overbegroting door een aantal 

Provincie 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAAL
g G g G g G g G g G g G

Antwerpen 122 90 152 126 181 135 131 115 100 87 686 553
Limburg 333 282 294 267 306 264 201 185 183 161 1.317 1.159
Oost-Vlaanderen 129 98 198 176 232 205 219 195 153 130 931 804
Vl.-Brabant 
& Brussel

110
(+1)

86
(+1)

144
(+6)

120
(+4)

177
(+5)

141
(+4)

169
(+6)

140
(+5)

131
(+7)

113
(+5)

731
(+25)

600
(+19)

West-Vlaanderen 244 206 281 254 281 251 237 204 200 180 1.243 1.095
TOTAAL 939 763 1.075 947 1.182 1.000 963 844 774 676 4.933 4.230

Tabel 3: Overzicht van het aantal goedgekeurde en gerealiseerde subprojecten voor het Contract JeugdSport 2000-2004
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Figuur 3: Aantal goedgekeurde en gerealiseerde subprojecten voor het Contract 
JeugdSport 2000-2004 per provincie

Provincie 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAAL
Antwerpen (70 g.) 504.341,98 € 438.904,77 € 378.056,21 € 322.968,97 € 149.104,50 € 1.793.376,43 €
Limburg (44 g.) 472.661,56 € 459.743,35 € 392.663,27 € 406.538,15 € 203.183,20 € 1.934.789,53 €
Oost-Vlaanderen (65 g.) 534.853,16 € 555.934,88 € 524.017,48 € 538.375,50 € 263.850,60 € 2.417.031,62 €
Vlaams-Brabant (65 g.) 
& Brussel (19 g. + VGC)

410.145,69 €
(+47.347,66 €)

410.247,71 €
(+65.443,76 €)

384.596,67 €
(+51.600,37 €)

404.700,97 €
(+55.800,00 €)

206.230,90 €
(+31.650,00 €)

1.815.921,24 €
(251.841,79 €)

West-Vlaanderen (65 g.) 509.435,70 € 545.965,80 € 499.422,82 € 490.128,90 € 260.607,55 € 2.305.560,77 €

TOTAAL (308+19+VGC) 2.478.785,75€ 2.476.240,27€ 2.230.356,82€ 2.218.512,49€ 1.114.626,75€ 10.518.522,08€

Voorzien in begroting 2.478.935,25€ 2.478.935,25€ 2.231.000,00€ 2.231.000,00€ 1.115.000,00€ 10.534.870,50€

Tabel 4: Toegewezen subsidiebedragen voor het Contract JeugdSport 2000-2004
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gemeenten en het niet naleven van de opgelegde criteria bij de 
afrekening van hun dossier.  Via bilaterale gesprekken tussen 
de gemeenten en de Bloso-inspectiediensten werd getracht dit 
euvel te verhelpen.  Als gevolg van deze gesprekken vermindert 
het relatieve aandeel van het saldo van 30,4% in 2000 tot 15,5% 
in 2004 (zie ook tabel 6, figuur 4 en figuur 5).

De verhouding tussen de werkelijk aanvaarde kosten en het 
oorspronkelijk toegewezen subsidiebedrag verschilt sterk van 
provincie tot provincie en is het gunstigst voor de provincie 
Limburg: 91,7% van het oorspronkelijk toegewezen bedrag 
voor de volledige periode 2000-2004 kon ook werkelijk worden 
uitbetaald omdat aan de projectcriteria werd voldaan (zie fig 5).  
In 2004 bedroeg het saldo voor Limburg slechts 9.189,70 euro, 
of slechts 4,5% van het oorspronkelijk toegewezen subsidiebe-
drag (203.183,2 €). West-Vlaanderen komt op de tweede plaats 
met 81,9%, voor Oost-Vlaanderen (75,3%), Vlaams-Brabant en 
Brussel (69,6%) en Antwerpen (60,8%). Door de goede presta-
ties van vooral Limburg en West-Vlaanderen blijft het relatieve 
aandeel van het saldo beperkt tot 23,8% van het oorspronkelijk 
toegewezen subsidiebedrag.

Het aantal deelnemende sportclubs stijgt van 2.486 in 2000, 
over 2.744 in 2001 naar 2.849 in 2002 en 2.867 in 2003 (zie 
tabel 7). Ondanks de gehalveerde looptijd namen nog 2.434 
sportclubs deel aan het Contract JeugdSport 2004.

Het aantal deelnemende scholen bedraagt 1.766 in 2001, 1.899 
in 2002, 1.853 in 2003 en ook in 2004 werkten er, niettegen-
staande de beperkte looptijd, 1.730 scholen mee aan het Con-
tract JeugdSport (zie tabel 8). De cijfers voor 2000 geven een 
vertekend beeld doordat scholen die aan meerdere subprojecten 
meewerkten meerdere keren zijn geteld (*).

Het aantal deelnemende jongeren stijgt van 266.158 in 2000, 

over 326.382 in 2001 tot 380.992 in 2002. 2003 kent ongeveer 
hetzelfde aantal deelnemers (379.034) en door de korte looptijd 
van het Contract JeugdSport 2004 vermindert het aantal deelne-
mers in 2004 tot 221.686 (zie tabel 9 en figuur 6). De provincie 
Limburg scoort ook qua aantal deelnemers het best: voor de 
vijf jaar samen namen 585.638 jongeren deel. Dit is 37,2% van 
het algemeen totaal. Zelfs tijdens het ‘korte’ Contract Jeugd-
Sport 2004 heeft Limburg 88.986 deelnemers of 40,1% van het 
totale aantal deelnemers in 2004. West-Vlaanderen komt op de 
tweede plaats met 339.054 deelnemers, voor Oost-Vlaanderen 
met 289.335 deelnemers, Vlaams-Brabant en Brussel met 
194.375 deelnemers en Antwerpen met 165.850 deelnemers 
(zie ook figuur 7).

Provincie 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAAL
Antwerpen (70 g.) 310.970,65 € 236.957,31 € 217.948,48 € 219.330,68 € 105.989,18 € 1.091.196,30 €
Limburg (44 g.) 405.234,30 € 416.194,65 € 367.342,70 € 390.590,12 € 193.993,50 € 1.773.355,27 €
Oost-Vlaanderen (65 g.) 323.635,80 € 413.191,37 € 413.087,79 € 451.862,04 € 219.315,83 € 1.821.092,83 €
Vlaams-Brabant (65 g.) 
& Brussel (19 g. + VGC)

250.195,69 €
(+47.347,66 €)

270.467,86 €
(+45.382,70 €)

262.527,81 €
(+44.196,03 €)

279.249,91 €
(+49.455,61 €)

164.229,87 €
(+27.057,51 €)

1.440.110,65 €

West-Vlaanderen (65 g.) 386.946,80 € 437.895,36 € 404.465,49 € 427.545,60 € 231.529,31 € 1.888.382,56 €
TOTAAL (308+19+VGC) 1.724.330,90€ 1.820.089,25€ 1.709.568,30€ 1.818.033,96€ 942.115,20€ 8.014.137,61€
Toegewezen bedrag 2.478.785,75€ 2.476.240,27€ 2.230.356,82€ 2.218.512,49€ 1.114.626,75€ 10.518.522,08€
Saldo (rest) 754.454,85 €

(30,4 %)
656.151,02€

(26,5 %)
520.788,52€

(23,4 %)
400.478,53€

(18,1 %)
172.511,55€

(15,5 %)
2.504.384,47€

(23,8 %)

Tabel 5: Aanvaarde uitgaven voor het Contract JeugdSport 2000-2004

Provincie 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAAL
Antwerpen (70 g.) 193.371,33 € 201.947,46 € 160.107,73 € 103.638,29 € 43.115,32 € 702.180,13 €
Limburg (44 g.) 67.427,26 € 43.548,70 € 25.320,57 € 15.948,03 € 9.189,70 € 161.434,26 €
Oost-Vlaanderen (65 g.) 211.217,36 € 142.743,51 € 110.929,69 € 86.513,46 € 44.534,77 € 595.938,79 €
Vlaams-Brabant (65 g.) 
& Brussel (19 g. + VGC)

159.950,00 €
(+0,00 €)

139.779,85 €
(+20.061,06 €)

122.068,86 €
(+7.407,34 €)

125.451,06 €
(+6.344,39 €)

42.001,03 €
(+4.592,49 €)

627.653,08 €

West-Vlaanderen (65 g.) 122.488,90 € 108.070,44 € 94.957,33 € 62.583,30 € 29.078,24 € 417.178,21 €
TOTAAL (308+19+VGC) 754.454,85 € 656.151,02€ 520.788,52€ 400.478,53€ 172.511,55€ 2.504.384,47€

Tabel 6: Saldo voor het Contract JeugdSport 2000-2004
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Figuur 4: Overzicht van het toegewezen en aanvaarde bedrag en het saldo voor 
het Contract JeugdSport 2000-2004 per provincie
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Vanaf 2001 werd ook het aantal nieuwe aansluitingen bij sport-
clubs genoteerd dat voortvloeide uit deelname aan het Contract 
JeugdSport (zie tabel 10).  Limburg kende het grootste aantal 
nieuwe aansluitingen (11.661); West-Vlaanderen volgt (10.047), 
voor Oost-Vlaanderen (9.597), Vlaams-Brabant en Brussel 
(4.022) en Antwerpen (2.604).  In de periode 2001-2004 vonden 
in totaal 37.936 jongeren de weg naar de sportclub dankzij het 
Contract JeugdSport.
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Figuur 5: Percentage van het toegewezen bedrag dat werd aanvaard en 
overblijft (saldo) voor het Contract JeugdSport 2000-2004 per provincie

 

Provincie 2000 2001 2002 2003 2004
Antwerpen 506 482 466 402 320
Limburg 412 551 674 640 605
Oost-Vlaanderen 367 604 615 670 481
Vlaams-Brabant 
 & Brussel

326
(+15)

351
(+22)

407
(+45)

454
(+30)

404
(+66)

West-Vlaanderen 864 734 642 671 558
TOTAAL 2.490 2.744 2.849 2.867 2.434

Tabel 7: Aantal deelnemende sportclubs aan het Contract 
JeugdSport 2000-2004

Provincie 2000 2001 2002 2003 2004
Antwerpen 382* 291 315 244 285
Limburg 1.845* 351 384 413 322
Oost-Vlaanderen 557* 391 388 391 322
Vlaams-Brabant 
 & Brussel

377*
(+6)

272
(+13)

310
(+17)

328
(+18)

277
(+47)

West-Vlaanderen 1.052* 448 485 459 477
TOTAAL 4.219* 1.766 1.899 1.853 1.730

Tabel 8: Aantal deelnemende scholen aan het Contract Jeugd-
Sport 2000-2004

Provincie 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAAL
Antwerpen 40.514 27.211 44.717 33.878 19.530 165.850
Limburg 108.734 110.552 128.640 148.726 88.986 585.638
Oost-Vlaanderen 45.834 69.293 69.418 74.852 29.938 289.335
Vlaams-Brabant 
& Brussel

19.398
(+ 215)

36.522
(+ 695)

52.624
(1.218)

48.735
(1.401)

33.082
(+ 485)

190.361
(+4.014)

West-Vlaanderen 51.463 82.109 84.375 71.442 49.665 339.054
TOTAAL 266.158 84.375 380.992 379.034 221.686 1.574.252

Tabel 9: Aantal deelnemers aan het Contract JeugdSport 2000-2004
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Figuur 6: Aantal deelnemers aan het Contract JeugdSport 2000-2004 per 
provincie

 

6 maanden
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Figuur 7: Aantal deelnemers aan het Contract JeugdSport 2000-2004 per 
provincie per jaar

 

6 maanden

Meer dan 1 op 3 subprojecten werd gerealiseerd als ‘initia-
tiereeks’ in een bepaalde sport.  Initiatiereeksen,  sportkampen 
en sportacademies zijn samen goed voor tweederden van alle 
subprojecten.
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Over de volledige periode 2000-2004 werden voor het Con-
tract JeugdSport in totaal voor 11.370.155,59 € aanvaardbare 
(en dus ook werkelijk gedane) kosten ingediend (zie tabel 12 
en tabel 13). Zoals hierboven aangegeven, werden hiervan 
8.014.137,61 € uitbetaald (zie tabel 5). De gemeenten hebben 
dus 3.356.017,98 € bijgedragen uit eigen middelen, m.a.w. 
voor elke 7 euro die ze ontvingen in het kader van het Contract 
JeugdSport hebben de gemeenten zelf ± 3 euro bijgedragen.
De verloning van lesgevers neemt bijna de helft van de aan-
vaardbare kosten in beslag: 5.208.712,49  € of 45,8% van de 
totale kosten. Op de tweede plaats komen de kosten gemaakt 
voor promotie: 2.088.407,90  € of 18,4 % van het totaal. Aan 
‘andere kosten’ en aan huur werd ongeveer evenveel besteed: 
1.338.580,95  € of 11,8 % aan ‘andere kosten’ en 1.319.550,48  
€  of 11,6% aan huur. Dat over de gehele periode relatief veel 
werd besteed aan ‘andere kosten’ is te wijten aan het feit dat 
in het eerste jaar (2000) geen aparte post was voorzien voor 
‘coördinator’, zodat de uitgaven voor coördinator in dat jaar 
meegeteld werden als ‘andere kosten’. Ook aan vervoer werd 
een belangrijk bedrag besteed: 913.552,98  € of 8,0% van het 
totale budget. 413.061,82  € werd besteed aan coördinatorkos-
ten, dit is gemiddeld 3,6% over de ganse periode. Minder dan 1 
% werd besteed aan verzekeringen: 88.288,82  € of  0,8% (zie 
ook figuur 9 en figuur 10).

5. Evaluatie van het Contract JeugdSport

Het uitgangspunt om subsidies toe te kennen voor jeugdsport-
promotie waarbij een samenwerking tussen school, club en 
gemeente bestaat heeft zijn degelijkheid bewezen.  Uit de Bloso-
bevraging van de Vlaamse schepenen voor Sport (2003) bleek 
dat 88,7% van de schepenen uit gemeenten die aan het project 

hadden meegewerkt van oordeel waren dat het project moest 
worden voortgezet.  Criteria voor het voortzetten van het project 
zouden o.a. kunnen zijn:

De verplichting om de 3 partners (school, club, gemeente) 
bij het project te betrekken.  Voor samenwerking tussen 
twee partners (bvb. sportclub-sportfederatie of sportclub-
school) bestaan reeds andere kanalen.  Het specifieke van 
het Contract JeugdSport is precies dat de drie partners 
actief worden betrokken. Dé doelgroep blijft de jongeren die 
nog nergens een sportbinding hebben, van kleuters tot en 
met het hoger onderwijs.

•

Provincie 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAAL
Antwerpen ? 913 524 728 439 2.604
Limburg ? 3.165 3.496 2.949 2.051 11.661
Oost-Vlaanderen ? 2.809 3.062 2.330 1.396 9.597
Vlaams-Brabant 
& Brussel

? 1.047
(+ 0)

1.114
(+ 0)

1.041
(+ 5)

820
(+0)

4.022
(+ 5)

West-Vlaanderen ? 2.869 2.702 2.503 1.973 10.047
TOTAAL ? 10.803 10.898 9.556 6.679 37.936

Tabel 10: Aantal nieuwe aansluitingen bij een sportclub n.a.v. het Contract JeugdSport 2000-2004

Provincie 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAAL
Initiatiereeks 202 (26,5%) 357 (37,7%) 375 (37,5%) 306 (36,3%) 256 (37,9%) 1.496 (33,8%)
Sportacademie 117 (12,6%) 143 (11,8%) 148 (14,7%) 121 (15,9%) 100 (20,7%) 629 (14,2%)
Sportkamp 96 (15,3%) 112 (15,1%) 147 (14,8%) 134 (14,3%) 140 (14,8%) 629 (14,2%)
Schoolsportdag 55 (7,2%) 90 (9,5%) 94 (9,4%) 86 (10,2%) 34 (5,0%) 359 (8,1%)
Jeugdsportdag 25 (3,3%) 70 (7,4%) 75 (7,5%) 65 (7,7%) 53 (7,8%) 288 (6,5%)
Tornooi 34 (4,5%) 53 (5,6%) 63 (6,3%) 42 (5,0%) 20 (3,0%) 212 (4,8%)
Sportkaart 14 (1,8%) 32 (3,4%) 29 (2,9%) 30 (3,6%) 23 (3,4%) 114 (2,6%)
Apotheose 10 (2,2%) 28 (2,3%) 21 (2,5%) 13 (2,7%) 14 (3,3%) 86 (1,9%)
Sportklassen 17 (1,3%) 22 (3,0%) 25 (2,1%) 23 (1,5%) 22 (2,1%) 92 (2,1%)
Lokale DAS-beurs 2 (0,3%) 18 (1,9%) 20 (2,0%) 23 (2,7%) 13 (1,9%) 76 (1,7%)
Geen omschrijving 191 (25,0%) 22 (2,3%) 3 (0,3%) 1 (0,1%) 1 (0,1%) 218 (4,9%)
TOTAAL 763 (100%) 947 (100%) 1.000 (100%) 844 (100%) 676 (100%) 4.427 (100%)

Tabel 11: Aard van de gerealiseerde subprojecten in het Contract JeugdSport 2000-2004
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Figuur 8: Aard van de subprojecten in het Contract JeugdSport 2000-2004
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Het opstellen van een lokaal actieplan.  De sportraad dient 
hierbij te worden betrokken en de oprichting van jeugdspor-
traden dient gestimuleerd.
De verplichte afstemming met VCOS (Follo’s) en met de 
facultatieve opdrachten van de sportfederaties en met de 
campagne ‘In de sportclub zit je goed’.
Algemene toegankelijkheid tot het project, ook voor ge-
meenten zonder erkende sportdienst.

Concreet zouden deze criteria vertaald kunnen worden in 
inhoudelijke, organisatorische en administratieve maatregelen, 
zoals:
Inhoudelijk

Eenmalige, losstaande initiatieven die geen deel uitmaken 

•

•

•

•

van het lokaal actieplan komen niet in aanmerking.
Schoolsportdagen komen enkel in aanmerking als extraatje.  
Sportkampen mogen behouden blijven indien zij georgani-
seerd worden in samenwerking met sportclubs en scholen 
en indien zij deel uitmaken van het lokaal actieplan.
Sportkampen kunnen enkel indien de gemeente deze reeds 
vroeger niet organiseerde en kunnen alleen maar in samen-
werking met de lokale sportclubs.

 
Organisatorisch

Het CJS kan het best lopen over 1 kalenderjaar

Administratief
De minimale subsidie dient bepaald te worden aan de hand 

•

•

•

•

Provincie 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAAL
Verloning 46,3 % 46,4 % 44,5 % 45,9 % 46,2 % 45,8 %
Promotie 19,1 % 18,1 % 18,8 % 16,9 % 19,8 % 18,4 %
Andere 16,5 % 11,2 % 10,5 % 11,3 % 9,2 % 11,8 %
Huur 9,3 % 11,6 % 12,0 % 12,1 % 13,4 % 11,6 %
Vervoer 8,4 % 7,4 % 8,4 % 8,5 % 7,2 % 8,0 %
Coördinator 0 % 4,5 % 4,8 % 4,6 % 3,3 % 3,6 %
Verzekering 0,4 % 0,8 % 1,1 % 0,7 % 0,9 % 0,8 %
TOTAAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tabel 13: Werkelijk gedane aanvaardbare uitgaven voor het Contract JeugdSport 2000-2004 (% per uitgavepost)

Provincie 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAAL
Verloning 945.917,89 € 1.219.502,55 € 1.122.316,90 € 1.244.931,14 € 676.044,01 € 5.208.712,49 €
Promotie 390.671,42 € 474.626,54 € 473.745,18 € 459.024,21 € 290.340,55 € 2.088.407,90 €
Andere 337.521,49 € 293.477,10 € 265.084,55 € 307.654,27 € 134.843,54 € 1.338.580,95 €
Huur 189.438,74 € 305.285,20 € 302.080,18 € 327.276,97 € 195.469,39 € 1.319.550,48 €
Vervoer 171.916,56 € 194.475,48 € 212.510,03 € 229.825,46 € 104.825,45 € 913.552,98 €
Coördinator 0 € 119.364,60 € 120.268,63 € 124.567,88 € 48.860,71 € 413.061,82 €
Verzekering 7.952,33 € 20.952,07 € 28.702,40 € 17.912,87 € 12.769,15 € 88.288,82 €
TOTAAL 2.043.418,43 € 2.627.683,54 € 2.524.707,87 € 2.711.192,95 € 1.463.152,80 11.370.155,59 €

Tabel 12: Werkelijk gedane aanvaardbare uitgaven voor het Contract JeugdSport 2000-2004 (in € per uitgavepost)
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Figuur 9: Uitgavenposten (€) voor het Contract JeugdSport 2000-2004
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Figuur 10: Uitgavenposten (%) voor het Contract JeugdSport 2000-2004

  



213Deel 3: Cases

van het aantal sportclubs en het aantal scholen die mee-
werken en aan de hand van het aantal activiteiten.
De sportraad dient als partner bij het Contract JeugdSport 
te worden betrokken (zie hierboven).
Het ondertekende contract, met de namen van de mee-
werkende sportclubs en scholen, moet worden ingestuurd 
bij het indienen van het dossier.
De subsidieerbare kosten worden beperkt tot loonkos-
ten voor lesgevers, promotiekosten en huurkosten voor 
infrastructuur.  Dit zou ook de administratie aanzienlijk 
verlichten.
Een effectmeting is noodzakelijk
De steekproefsgewijze inspectie ter controle dient be-
houden te worden, maar moet worden aangevuld met 
begeleiding/coaching 
Het project Contract JeugdSport dient decretaal te worden 
verankerd.

•

•

•

•
•

•




