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VOORAF : ENKELE KLEMTONEN EN ACCENTEN
het sportinfrastructuurplan via alternatieve financiering
de voorbereiding van het nieuwe decreet op het lokaal sportbeleid
het optimaliseren van de topsportstructuur en de omvorming van het decreet op het Bloso
de voorbereiding van de beheerovereenkomst met het Bloso
onderhandelingen i.v.m. de aanleg van nieuwe golfterreinen
de vrijwaring van de integriteit van de sport (dopingcontrole en ethische code jeugdsport)
de voorbereiding van een nieuw wetenschappelijk steunpunt “Cultuur, Jeugd en Sport”
de personeelsaudit van het Bloso
discussies met de KBVB over een aanpassing van de structuur van de federatie in functie van
een mogelijke erkenning en subsidiëring als middel tot ondersteuning en ontwikkeling van het
jeugdvoetbal in Vlaanderen.
het voorbereiden van een decreet op de sportschutterslicentie, in opvolging van de nieuwe
federale wapenwet
het opstellen van een Sport voor Allen – actieplan.

Het jaar 2007 zal in het teken staan:
•
•
•
•
•
•
•

de opstart van het nieuwe decreet op het lokaal sportbeleid
de implementatie van het sportinfrastructuurplan
de verdere uitvoering van het topsportactieplan
de evaluatie van de werking van de sportfederaties en van het decreet op de sportfederaties
de opstart van het Sport voor Allen - actieplan
de opstart van het nieuwe wetenschappelijke steunpunt “Cultuur, Jeugd en Sport”
Het uitwerken van een jeugdopleidingsfonds en het oprichten van jeugdopleidingscentra als
middel tot ondersteuning en ontwikkeling van het jeugdvoetbal in Vlaanderen. Hierbij wordt
bijzondere aandacht besteed dat de middelen volledig ten goede komen aan de
jeugdopleidingen en niet afgeleid worden naar de “eerste” ploeg.

Bert Anciaux
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OVERZICHT VAN DE UITVOERING BEGROTING 2006

De evolutie van een aantal thematisch geordende uitgaven voor sport de vorige 3 jaar ziet er als
volgt uit:
PR

ba.

omschrijving

2004

2005

2006

4220

1203
1224
3324
7401

MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN
uitgaven communicatie inzake sportbeleid
uitgaven medisch verantwoord
subsidies medisch verantwoord
vermogensuitgaven medisch verantwoord

1.554
117
774
659
4

1.695
118
848
725
4

1.917
119
1.018
776
4

4910

SPORT VOOR ALLEN
Federaties
4109 dotatie bloso subs. sportfederaties, excl. top

16.979
16.979

16.674
16.674

17.220
17.220

4910

Lokaal sportbeleid
4108 subsidies lokale overheden

5.755
5.755

5.761
5.761

6.184
6.184

sportcommunicatie/-promotie
4510 1222 Allerhande uitgaven sportcommunicatie
4910
sportpromotie (Bloso)

1.609
101
1.508

2.033
459
1.574

2.078
330
1.748

sociale/exp. Sport
4510 3336 Subs. sociale en exp. projecten sport

379
379

449
449

449
449

TOPSPORT
4560 3301 Subsidies sport en -manifestaties

7.401
1.483

9.496
1.483

10.844
1.714

4510 3335 Subsidies projecten topsporters en ploegen
4510 3337 Subsidies internationale sportprojecten

460
55

396
103

0
103

183

4560
4560
4910
4910

1104
1201
4104
4107

4910

salaris en toelagen team topsport
allerhande uitgaven topsport
bijz.dotatie bloso decr. subs. Topsport
dotatie bloso topsport

3.889
1.514

4.375
2.956

230
303
5.121
3.373

VORMING
VTS (Bloso)

1.391

1.449

1.528

444

451

458

34.504
23.818
6.073
4.613

35.202
24.252
6.256
4.694

36.597
25.359
6.454
4.784

INFRASTRUCTUUR
4560 5201 Subsidies particuliere sportinfrastructuur

4910
4910
4910

Bloso personeel en werking
personeel
overhead
werkingskredieten

Voor details over de Bloso-kredieten: zie memorie van toelichting bij de begroting 2006 en
hoofdstuk 4, voor die van het departement CJSM: zie memorie van toelichting bij de begroting
2006 en hoofdstuk 4.
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PROGNOSE OVER DE BELEIDSINVULLING 2007

3.1 Evolutie begroting 2007 tov. 2006
EVOLUTIE BEGROTING 2007 t.o.v. 2006

TOPSPORT

Topsportwerking + team TSM
Decretale subsidies topsport
Topsportstatuten
Voetbalopleidingsfonds
Voetbalcentra
Dotatie Bloso topsport
Med. Ver. Sporten

2006
533
5.121
/
/
/
3.373
1.917

2007
2.543
5.194
+ 500
600
1.700
3.411
1.883

TOTAAL TOPSPORT

10.944

15.831

+
44,6%

17.220

17.919
+
104 (VIA) +803

+ 4,7%

+ 2,0 %

(excl.

%
377,1%
+ 1,4%
nieuw
nieuw
nieuw
+ 1,1%
- 1,8%

FEDERATIES

Decretale
Topsport)

SCHOOLSPOR
T

Werking

686

700

LOKAAL
SPORTBELEID

Decretale subsidïering

6.184

5.854 + 615
(VIA)
+ 285

+ 4,6 %

Pilootprojecten

0

800

nieuw

TOTAAL SPORT VOOR ALLEN

24.090

25.992

Werkingsdotatie

25.769

26.801

BLOSO

subsidïering

Evolutie
2.010
+73
nieuw
nieuw
nieuw
+38
- 34

+14

nieuw

+ 7,8%
+ 1.032

+ 4%

3.2 Stand van zaken uitvoering VIA
Het in 2005 afgesloten Vlaams Intersectoraal Akkoord 3 (social profit) (= supplementair aan VIA 1
en VIA 2 die verder lopen) krijgt vanaf 2006 toepassing. Dit betekent dat de Vlaamse overheid de
financiering van de werkgevers waarmee zij een subsidiërende relatie heeft zal verhogen met de
bedragen die binnen dit akkoord zijn afgesproken. Binnen mijn bevoegdheden gaat het dan
specifiek over werkgevers die gevat worden door het PC 329 (sociaal-culturele sector, waaronder
sport).
Het VIA-akkoord bestaat uit drie onderdelen, die elk op een eigen wijze worden uitgevoerd. De
basis voor berekeningen is steeds
• Een beleidsuitbreiding, m.a.w het creëren van werkgelegenheid. Dit gebeurt door o.a de
verhoging van subsidies via de beleidsruimte waarover elke minister beschikt. De
beleidsuitbreiding voor het PC 329 start maar vanaf 2007;

Bert Anciaux
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Een tussenkomst voor het starten van een bijkomende pensioenpijler. Deze bijdrage wordt voor
alle subsectoren van VIA3 geregeld en is daarom niet apart in de begroting cultuur, jeugd of
sport opgenomen;
Een tussenkomst voor de verhoging van de eindejaarspremies van de werknemers, m.i.v. de
gesco’s en de werknemers gegenereerd via de sociale maribel. Deze tussenkomst wordt op
twee manieren georganiseerd:
 Voor de werknemers die werken bij werkgevers waarmee de Vlaamse overheid een
rechtstreekse subsidierelatie heeft, wordt de verhoging toegevoegd aan ofwel het
geldende decreet ofwel de nominatimtoelage;
 Voor werknemers die werken bij werkgevers die gevat worden door mijn beleid, maar
waarmee geen rechtstreekse subsidierelatie bestaat (o.a werkgevers binnen de decreten
lokaal en regionaal beleid), wordt deze tussenkomst betaald via het Sociaal Fonds voor
de Sociaal Culturele Sector.
Een tussenkomst voor de werkgevers voor de financiering van arbeidsduurvermindering en de
managementondersteuning. Deze tussenkomst wordt voor alle werkgevers betaald via het
Sociaal Fonds.

Naast de impact op de subsidiëring van werkgevers binnen het PC 329, geldt VIA3 ook voor de
werknemers in de publieke sector die gevat worden door mijn beleidsvoering (o.a werknemers –
contractuele en/of statutaire ambtenaren - binnen gemeentebesturen) die direct gelinkt zijn aan de
uitvoering van de decreten lokaal cultuur-, jeugd- of sportbeleid. Het aandeel VIA3 middelen
hiervoor werd bij begroting aan de dotatie Bloso, decreet gemeentelijke en provinciale
sportdiensten toegevoegd.
Voor de werknemers en gevers binnen het PC 329: voor 2006 wordt het VIA3 akkoord toegepast
door een herverdelingsbesluit. Dit zal nog gedurende het lopende jaar de subsidies verhogen.
Voor 2007 worden de subsidiebedragen verhoogd met het respectieve VIA3-bedrag. Vanaf 2008
zal de VIA3-verhoging in de begroting opgenomen worden.

3.3 Beleidsinvulling VIA3 in de begroting 2006 tot en met 2009
Reeds in 2006 worden de luiken koopkracht (bijkomende eindejaarspremie) en kwaliteit (zowel
werkdrukverlaging als managementstoelage) toegepast. Op het moment van deze beleidsbrief is er
nog geen gedetailleerd herverdelingsbesluit beschikbaar. Globaal gaat het over de volgende cijfers
voor het geheel van de mijn sectoren cultuur, jeugd en sport. Deze tabel biedt meteen de
perspectieven voor de volgende jaren.
TOEWIJZING VIA 3 MIDDELEN 2006-2009
2006
2007
Sport
528
1.119
Jeugd
209
442
Programma 45.2
1.321
2.797
Programma 45.3
277
587
Programma 45.4
31
65
Programma 45.5
1.740
3.686
4.106
8.696

2008
1.712
676
4.279
897
99
5.639
13.303

2009
2.300
909
5.751
1.206
134
7.578
17.878

Het deel publiek wordt gevoegd bij de specifieke decreten die zich richten naar het lokaal cultuur-,
jeugd-, sport- en erfgoedbeleid.
De bedragen bestemd voor de privé sector worden, zoals in eerder punt verduidelijkt, ofwel
rechtstreeks bij de subsidiebedragen gevoegd (eindejaarspremies voor werknemers bij werkgevers
in directe link met Vlaamse overheid) ofwel aan het Sociaal Fonds voor Sociaal-culturele sector
gestort (eindejaarspremies voor werknemers bij werkgevers in een indirecte link én het totaal van
de kwaliteitsluik), dat op haar beurt deze bedragen herverdeelt.

Bert Anciaux
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3.4 Prognose over de beleidsinvulling - begroting 2007
In onderstaande tabel wordt de verhoging met VIA3 voor het programma 49.10 en per BA
duidelijk zichtbaar.
Begroting
2007

PROG BA
49.10

4

dotatie aan Bloso gemeentelijke
41.08 sportdiensten
5.854
41.09 dotatie aan Bloso sportfederaties
17.919
Totaal
23.773

Toepassing
VIA3

Totaal 2007

615
104
719

6.469
18.023
24.492

OVERZICHT

VAN DE WIJZE WAAROP DE REGERING GEVOLG HEEFT
GEGEVEN AAN HET REGEERAKKOORD EN DE BELEIDSNOTA, DE
RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS PARLEMENT

4.1 Het optimaliseren van het sportklimaat
Aan het Wetenschappelijk Steunpunt “Sport, Beweging en Gezondheid” werd de bijkomende
opdracht gegeven om de reeds bestaande initiatieven met betrekking tot de brede school met een
sportaanbod in kaart te brengen, een visie te ontwikkelen hoe deze brede school zou kunnen
geïmplementeerd worden en een stappenplan voor te leggen dat (na bespreking op een landelijke
studiedag samen met het kabinet en het departement onderwijs) door de minister van Sport in
overleg met de minister van Onderwijs vanaf 1 september 2007 via pilootprojecten zou kunnen
uitgetest en ingezet worden.
Een TV-programma “Vlaanderen Sportland” werd gerealiseerd dat een breed publiek
aanspreekt en tot doel heeft de maatschappelijke relevantie van sport en al zijn aspecten aan bod te
laten komen. Met de VRT werd onderhandeld om een co-productie te realiseren. Daarbij werd
geopteerd om de sporttakkenlijst, zoals omschreven in het uitvoeringsbesluit van het decreet op de
erkenning en subsidiëring van sportfederaties, te gebruiken als oriëntatie voor de
onderwerpenkeuze. Meer in het bijzonder krijgen de sporten aandacht die nu weinig aan bod
komen en waarvan de federaties toch de meeste perspectieven bieden om het sportklimaat te
verbeteren. De sporttakkenlijst, zoals omschreven in het uitvoeringsbesluit van het decreet op de
erkenning en subsidiëring van sportfederaties vormt de leidraad om het aanbod af te bakenen.
Voetbal, wielrennen en tennis komen immers reeds uitgebreid aan bod in de verslaggeving van
topsportevenementen. De doelstelling van “Vlaanderen Sportland” is ook de maatschappelijke
relevantie van sport en al zijn aspecten aan bod te laten komen, om op die manier een zo breed
mogelijk publiek aan te spreken. Dit komt tot uiting in de programmareeks via een aantal geregeld
weerkerende rubrieken, waarbij een waaier aan uiteenlopende onderwerpen worden belicht. Dat
gaat van de bezieling waarmee beloftevolle jongeren de top van de piramide in hun sport proberen
te bereiken (rubriek “Kampioenen in spe”) over het geven van sportmedische tips aan de modale
sportbeoefenaar (rubriek “De Sportdokter”) tot het stimuleren van een zo groot mogelijk aantal
mensen om zelf sport te gaan beoefenen (loophappenings in eerste reeks).
De opdracht om dergelijke programma’s te blijven maken werd ook ingeschreven in de nieuwe
beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT.
In het voorjaar van 2006 werden 17 afleveringen van ‘Vlaanderen Sportland’ uitgezonden door de
VRT op”Eén”, in het najaar gevolgd door een tweede reeks van voorlopig al zeven programma’s,
met de bedoeling van dit in 2007 verder te zetten. Samen met de 16 deelnemende gemeenten
zorgde Bloso op het terrein voor de logistieke en organisatorische ondersteuning van het vaste
programmaonderdeel ‘Lopen met Evy’.
Niet minder dan 3.264 mensen hebben Evy’s loopuitdaging actief beantwoord.
Samen met de andere betrokken en verantwoordelijke ministers is een mediacampagne voorbereid
en uitgewerkt tegen racisme in voetbalstadions. Deze mediacampagne wordt in het najaar
gelanceerd via radio- en tv-spots, advertenties in kranten en tijdschriften. In voetbalstadions
Bert Anciaux
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worden activiteiten gepland in samenwerking met de clubs, spelers, supportersverenigingen en
voetbalvedetten.
Een studie van het CGKR heeft immers aangetoond dat racisme, homofobie en discriminatie nog
steeds voorkomen in de Belgische voetbalstadions. Dit fenomeen komt manifester voor bij
bepaalde clubs en bij een specifieke categorie van supporters. Ook op Europees niveau is deze
tendens zichtbaar en schaadt het in toenemende mate het sportief imago van het voetbal. Zowel het
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (CGKR), de Koninklijke Belgische
Voetbalbond (KBVB) als de ministers bevoegd voor deze materies wensen gezamenlijk hiertegen
op te treden. Er is een werkgroep opgericht met de verschillende partners. Samen is een actie- en
communicatieplan opgesteld met als doel racisme en discriminatie in het Belgisch voetbal te
bestrijden en tegelijk de diversiteit en participatie van minderheden via deze sport te promoten. Dit
bestaat uit diverse initiatieven en activiteiten van ondersteuning van clubs, analyse van het
fenomeen, vorming van sleutelactoren tot een sensibiliseringscampagne.
De activiteiten en initiatieven van het actieplan zijn zowel preventief, sensibiliserend, educatief als
repressief van aard. De communicatiecampagne wordt in het najaar gelanceerd via radio- en tvspots, advertenties in kranten en tijdschriften. In voetbalstadions worden activiteiten gepland in
samenwerking met de clubs, spelers, supportersverenigingen en voetbalvedetten. Zo wordt er ook
een videomontage ter beschikking gesteld om jongeren via hun clubs en scholen bewust te maken
van het fenomeen racisme en discriminatie in het voetbal.
Met het kabinet Volksgezondheid werd overlegd om de mogelijkheid te onderzoeken om beweging
en sport als preventie te stimuleren tegen obesitas en andere beschavingsziekten. Dit zal
onderwerp worden van het grote gezondheidscongres in 2008. De vraag werd tevens neergelegd
om beweging en sport als preventieve maatregel op te nemen in een wetenschappelijk steunpunt
“gezondheid” wat ten dele ook gebeurd is.
Voor de samenwerking tussen de bevoegdheden cultuur, jeugd, sport en Brussel en onderwijs en
vorming maak ik, samen met Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming Frank
Vandenbroucke verder werk van de verdieping en verbreding van het bestaande protocol CultuurOnderwijs. In 2006 vormde de uitwerking van het concept ‘Brede school’ daarbij een van de
belangrijkste actiepunten. Een stuurgroep die samengesteld is uit vertegenwoordigers van cultuur,
jeugd, sport, onderwijs en welzijn en die sinds 2005 werkt aan de voorbereiding van een visietekst
met aansluitend beleidsaanbevelingen, presenteert eind december 2006 de resultaten daarvan op
een studiedag. De Vlaamse overheid treedt in het verhaal van de brede school voornamelijk op als
facilitator, eerder dan als regisseur of initiatiefnemer. De brede school is immers vooral een lokaal
gebeuren. Die rol kan op diverse manieren ingevuld worden: het bieden van ondersteuning voor
een betere afstemming tussen de verschillende betrokken sectoren, het financieel ondersteunen van
voorbeeldprojecten en het wegwerken van hinderpalen die een intersectorale samenwerking in de
weg kunnen staan.
De federale regering wil met het KB sport- en cultuurcheques de sport- en de cultuurparticipatie
promoten bij de werknemers via de toekenning van cheques die vrijgesteld zijn van sociale
bijdragen. De Vlaamse Gemeenschap werd in extremis nog bij de totstandkoming van het KB sport
en cultuur cheques betrokken, nadat het was goedgekeurd op de ministerraad.
Het Bloso implementeerde en coördineerde voor de ganse sportsector het volledige zogenoemde
dossier m.b.t. de fiscale aftrekbaarheid van kinderopvang in casu van sportkampen. Bij wet van
27 december 2005 heeft de federale overheid het mogelijk gemaakt om de uitgaven voor de opvang
tijdens vrijetijdsactiviteiten van kinderen tot 12 jaar in aanmerking te nemen voor fiscale aftrek.
De praktische problemen uit de sportsector werden met de fiscale administratie besproken en een
fiscaal attest werd opgemaakt.
Een gezamenlijke toelichting voor de sector sport en jeugd en de praktische richtlijnen m.b.t. de
toepassingsmodaliteiten van de wetgeving werden geschreven. De communicatie van deze
richtlijnen aan de sportdiensten van gemeenten, provincies en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
aan de erkende sportfederaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, verliep via de
Bloso website en via de communicatiekanalen van VSF en ISB.
De vragen uit de sector werden waar nodig voorgelegd aan de fiscale administratie en de
antwoorden werden bekend gemaakt via de Bloso website.
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4.2 Het verhogen van de (beleids)erkenning van (de grote maatschappelijke
betekenis van) sport door de Vlaamse overheid
Een eerste en niet onbelangrijke stap werd reeds gezet door in de meerjarenbegroting sport een
aanzienlijke verhoging van de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap te voorzien. Op het einde van
de legislatuur van deze Vlaamse Regering zal de begroting sport gestegen zijn met minimum 51%.
De stijging in het begrotingsjaar van de begroting sport wordt weergegeven in onderstaande
figuren.
Op het einde van deze regeertermijn zullen mijn beleidskredieten voor sport 110.231.000 euro
bedragen.

Evolutie beleidskredieten sport 2004-2009 :
+ 51%
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In mijn beleidsnota sport (2004 – 2009) heb ik duidelijk aangegeven een budgettaire
inhaalbeweging te willen inzetten voor sport. Die situeert zich globaal gezien op 2 actieterreinen,
nl. bij topsport en bij sport voor allen.
Aanvankelijk heb ik mijn nieuwe beleidskredieten vooral ingezet voor topsport; in 2006 zet ik deze
ingeslagen weg verder, maar heb ik ook gezorgd voor de vereiste personeelskredieten voor het
Bloso.
Voor sport maken we een onderscheid tussen
• medisch verantwoord sporten (programma 42.20)
• sport voor allen (programma 45.10)
• topsport (programma 45.60)
• Bloso (programma 49.10)
Enkel voor Sport voor Allen en voor Bloso zijn wijzigingen te signaleren t.o.v. de
begrotingsopmaak 2006.

4.2.1 Sport voor allen
Hier zien we één opvallende wijziging en dat bij de allocatie:
45.10 ba 33.33: Subsidies aan allerlei initiatieven in verband met sport en sportmanifestaties +
100.000 euro GOK
Het ordonnanceringskrediet voor deze basisallocatie werd met 100.000 euro verhoogd tot 600.000
euro. Het betreft hier resterende saldo’s van diverse dossiers rond Topsport Vlaanderenmanifestaties van vorige jaren.
Ik wil u eraan herinneren dat bij de begrotingsopmaak 2006 de basisallocatie 33.33 in GVK werd
verminderd met 1.300.000 euro voor de nieuw gecreëerde basisallocatie 33.01 – allerhande
subsidies in verband met topsport. De manifestaties “Topsport Vlaanderen” krijgen voortaan een
financiële tegemoetkoming via de kredieten die worden beheerd door de topsportmanager, via het
nieuw gecreëerde programma 45.6. Voortaan wordt dus niet meer met gesplitste kredieten gewerkt
zodat ook onmiddellijk kan worden uitbetaald.

4.2.2 Bloso
49.10 ba 41.03 dotatie Bloso + 958.000 euro NGK
De Bloso-werkingsdotatie werd verhoogd van 24.811.000 euro naar 25.769.000 euro. Ten opzichte
van de begrotingsopmaak 2006 werden volgende uitgavenartikels aangepast:
• art.11.14 - Vergoeding onregelmatige en buitengewone prestaties wordt verhoogd van 275.000
euro naar 420.000 euro.
• art.12.19 - Opleiding personeel wordt verhoogd van 0 euro naar 182.000 euro
• art.12.52 - Jobstudenten wordt verhoogd van 0 euro naar 87.000 euro
Die verhoging is er gekomen nadat ik een personeelsaudit heb laten uitvoeren door de Dienst
Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap. Die audit toonde aan dat zonder deze verhoging er
een aantal sportcentra in de problemen zouden komen en minder inkomsten zouden genereren
tengevolge van het ontbreken van voldoende kredieten voor onregelmatige prestaties en voor
jobstudenten in de zomermaanden.
Verder is er een toename van 500.000 euro ingevolge allerlei statutaire, wettelijke en reglementaire
bepalingen. De verhoging betreft onder andere de Bloso-bijdrage aan de Pool der parastatalen, de
hospitalisatieverzekering, het woon-werkverkeer, de toelage voor gevaarlijk, hinderlijk en
ongezond werk en de jaarlijkse medische check-up voor werknemers boven de 50 jaar.
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Er is een toename met 16.000 euro ingevolge herindexatie van lonen buiten provisie en van
werkingskredieten.
Er is een toename met 28.000 euro in 2006 waarmee het netto verschil tussen instroom- en
uitstroombewegingen van het personeel kan worden opgevangen.
49.10 ba 41.80 dotatie Bloso nationale loterij + 5.607.000 euro NGK
Zoals eerder gesignaleerd werd een aanzienlijk deel van de Lottomiddelen toegewezen aan sport.
Een laatste belangrijke stap betreft het sportinfrastructuurfonds (zie 3.6.1).
Tot slot kan ik u melden dat voor mijn bevoegdheden jeugd en sport geen programmadecreetswijzigingen nodig waren om de wijzigingen in het uitgavendecreet decretaal te verankeren.

4.3 Het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit door het streven naar een
geoptimaliseerde structuur voor de sport met duidelijk afgebakende
beleidsverantwoordelijkheden
4.3.1 Het creëren van een eigen Vlaams sport voor allen-model
In 2004 werd door het Bloso en de VSF een Overlegplatform Sport voor Allen opgericht. Naast het
Bloso en VSF zijn ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Instituut
voor Sportbeheer (ISB), de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP), de Stichting Vlaamse
Schoolsport (SVS) de Vlaamse Trainersschool (VTS) en het Kabinet Sport in dit Overlegplatform
vertegenwoordigd.
Het Overlegplatform werd opgericht met als doel tot een gezamenlijke visie te komen over
uitgangspunten en prioriteiten met alle betrokken sportactoren i.v.m. het te voeren Sport voor Allen
beleid.
In december 2004 heb ik een door alle partners unaniem goedgekeurde visienota “Sport voor
Allen” ontvangen en heb ik de opdracht gegeven een actieplan voor te bereiden.
In december 2005 heeft het Overlegplatform Sport voor Allen 26 concrete en onderbouwde
actiepunten geformuleerd i.v.m. het lokale sportbeleid, met het oog op een nieuw lokaal
sportbeleid.
In 2006 werden de andere aspecten van het actieplan Sport voor Allen gefinaliseerd, nml. de
sportkaderopleiding,
het
sportpromotieplan
2006-2009
op
Vlaams
niveau
en
sportinfrastructuurbeleid / ruimtelijke ordening en sport. In juni 2006 werd het globale Actieplan
Sport voor Allen voorgesteld en heb ik het voorgelegd voor advies aan de Vlaamse Sportraad,
meer in het bijzonder wat de prioriteitsbepaling betreft.

4.3.2 Voorbereiding van een nieuw decreet op het lokaal sportbeleid
In mijn beleidsnota Sport formuleer ik hoe ik een sportbeleid ten aanzien van de gemeenten,
provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie wil voeren. In het nieuwe decreet op het lokale
en provinciale sportbeleid, dat zich in de laatste fase van voorbereiding bevindt, zal aandacht
besteed worden aan de basisopdrachten van de sportdiensten, meer bepaald de ondersteuning van
het lokale en provinciale sportgebeuren, het beschikbaar stellen van sportinfrastructuur, de
informatieverstrekking en de sportpromotie. Het nieuwe decreet zal de lokale en provinciale
besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie uitnodigen om, op basis van een interactieve
dialoog met het middenveld en geïnteresseerde burgers, een sportbeleidsplan op te stellen, uit te
voeren en te evalueren. Daarnaast zullen we bij de implementatie van het nieuwe decreet, rekening
houden met de problematiek van startende gemeenten en de subsidiëring van de sportverenigingen
in functie van de kwaliteit van het sportaanbod van de sportverenigingen. In het kader van een
algemene middelenverhoging voor de sport op Vlaams niveau zal de invoering van het nieuwe
decreet ondersteund worden door een substantiële verhoging van de middelen. De voorbereiding
van het nieuwe decreet op het gemeentelijk en provinciaal sportbeleid werd aangevat in de eerste
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periode van de legislatuur (2005-2006) met het oog op de inwerkingtreding ervan op 1 januari
2007.

4.3.3 Het creëren van een eigen Vlaams topsportmodel
De Topsportmanager kreeg de volgende (concrete en meetbare objectieven) toegewezen voor de
periode september 2005 – februari 2006:
• een concreet plan voor de reorganisatie en de optimalisering van de topsportscholen wordt
uitgewerkt en voorgelegd aan de bevoegde ministers (onderwijs en sport), inclusief
stappenplan en financieringsplan
• het decreet (en de uitvoeringsbesluiten) op de sportfederaties wordt grondig geanalyseerd i.f.v.
de topsport en concrete voorstellen voor aanpassing worden geformuleerd
• met alle topsportfederaties worden concrete acties afgesproken om hun topsportwerking te
optimaliseren.
In overleg met de federaties werd daarom een sportspecifieke en disciplinespecifieke
topsportwerking uitgetekend. Het is immers duidelijk dat het decreet van 13 juli 2001 houdende de
regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties en
de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding een groot aantal sportfederaties met kans op
topsportsucces onvoldoende tot geen middelen geeft voor talentdetectie, talentontwikkeling voor de
instap in de topsportschool, talentontwikkeling naast de topsportschool en de begeleiding van
beloftevolle jongeren. Een bestek voor een externe audit werd daarom opgesteld. Deze audit moet
o.a. de ideale vorm van subsidiëring trachten te achterhalen. Toch werden er ondertussen door
overleg tussen de topsportmanager en deze federaties al zo veel mogelijk topsportproblemen bij
deze federaties en hun atleten weggewerkt.
Voor de periode maart 2006 – februari 2007 werden de volgende objectieven toegewezen:
• een concreet plan uitwerken om de wetenschappelijke ondersteuning van atleten en trainers te
optimaliseren en aan mij voor te leggen (inclusief stappenplan en financieringsplan).
• de ondersteuning van de elitesporters en beloftevolle jongeren analyseren en voorstellen tot
verbetering formuleren.
• evalueren in hoeverre de federaties hun te verbeteren punten hebben aangepakt en de volgende
concrete acties voor een betere topsportwerking met de federaties afspreken.
In uitvoering van het gewijzigde Bloso-decreet van 5/5/2006 (van kracht op 6/7/2006) is het Bloso
verantwoordelijk voor de uitvoering van het Vlaams topsportbeleid.
Naast de evaluatie en de bijsturing van de werking van de federaties werden de financiële
middelen voor topsport verhoogd. Een structurele verhoging werd doorgevoerd van de
topsportsubsidies (facultatieve opdracht topsport) aan de Vlaamse topsportfederaties voor wat
betreft hun werking, voor de voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden en voor de
topsportscholen.
Decretale topsportsubsidies:
Voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden
De topsporttakkenlijst en de indeling in categorieën van de Vlaamse topsportfederaties werd in
2005 vastgelegd door de Vlaamse regering voor de Olympiade 2005-2008 en werd in 2006 niet
gewijzigd.
•

1° Categorie I (maximaal 225.000 euro per sporttak) :
 atletiek: loop- en kampnummers, marathon, snelwandelen, veldlopen
 basketbal
 gymnastiek: artistiek, ritmisch, trampoline, acrobatisch, tumbling, dubbele minitrampoline
 judo
 tennis
 wielrennen: weg, piste, mountainbike, cyclo-cross, BMX

Bert Anciaux

Beleidsbrief Sport 2007

13

15

•

•

•

•
•
•

Stuk 971 (2006-2007) – Nr. 1

2° Categorie II (maximaal 150.000 euro per sporttak):
 kajak: lijnvaren
 triatlon-duatlon: triatlon, duatlon
 paardrijden: jumping, dressuur, eventing
 roeien
 volleybal: zaalvolleybal
 zeilen: olympische klassen (zeilen + windsurfen)
 zwemmen
3° Categorie III (maximaal 75.000 euro per sporttak) :
 badminton
 handbal
 rolschaatsen: snelschaatsen
 schermen
 squash
 tafeltennis
4° Categorie IV (maximaal 37.500 euro per sporttak) :
 handboog: doelschieten (olympisch), field
 ju-jitsu (nieuw)
 korfbal
 schieten (olympisch): geweer, pistool
 waterski: tornooi (figuur, schans, slalom), blootsvoets
 taekwondo
5° Aparte categorie (maximaal 125.000 euro) :
 gehandicaptensport: sporten van het paralympisch programma
6° Aparte categorie: sporttakken die niet behoren tot punt 1° tot en met 5° maar die wel door
topsporters worden beoefend die deelnemen aan Olympische Spelen, Paralympics, Europese
Jeugd Olympische Dagen (EYOD) en Wereldspelen
7° Aparte categorie: sporttakken die niet behoren tot punt 1° tot en met 5° maar die wel
aangeboden worden door unisportfederaties die een Europees Kampioenschap, een
Wereldkampioenschap of een Wereldbekerwedstrijd voor junioren en senioren in het
Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad organiseren

Organisatie van EK, WK en WB-wedstrijden
Het organiseren van EK, WK en WB-wedstrijden in Vlaanderen is bedoeld als een stimulans om de
participatie en kans op topprestaties van Vlaamse topsporters te verhogen, naast de internationale
uitstraling voor Vlaanderen. Deze wedstrijden worden mede door het Bloso gesubsidieerd via de
decretale subsidies Topsport.
In 2006 werden 11 unisportfederaties voor de organisatie van 3 Wereldkampioenschappen, 7
Europese kampioenschappen en 26 Wereldbekerwedstrijden gesubsidieerd:
• GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw: 3 wereldbekerwedstrijden
• WB Artistieke Gymnastiek seniores 13-14 mei 2006 Gent
• WB Acrobatische Gymnastiek seniores 13-16 april 2006 Gent
• WB Trampoline en Tumbling seniores 28-29 april 2006 Gent
• Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw: 1 EK
• EK Boogschieten seniores 14-20 februari 2006 Westerlo
• Vlaamse Liga Paardensport vzw: 1 WK, 1 EK en 3 wereldbekerwedstrijden
• WK FEI for Young horses seniores september 2006 Lanaken
• EK Horseball seniores 18-22 oktober 2006 Gent
• WB dressuur seniores 26-30 december 2006 Mechelen
• WB jumping seniores 26-30 december 2006 Mechelen
• WB mennen seniores 26-30 december 2006 Mechelen
• Vlaamse Schermbond vzw: 3 wereldbekerwedstrijden
• WB internationaal sabeltornooi seniores oktober 2006 Gent
• WB Internationaal degentornooi juniores en seniores oktober 2006 Gent
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WB internationaal degentornooi seniores 12-13 november 2006 Sint-Niklaas
Vlaamse Tafeltennisliga vzw: 1 wereldbekerwedstrijd
WB Open Kampioenschap seniores 14-17 september 2006 Vilvoorde
Vlaamse Tennisvereniging vzw: 2 wereldbekerwedstrijden
WB Davis Cup heren plaats en datum nog te bepalen
WB Fed Cup dames plaats en datum nog te bepalen
Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga vzw: 3 wereldbekerwedstrijden
WB Powerman Winterduatlon seniores 17 december 2006 Kasterlee
WB ITU Long Distance Triatlon seniores 18 juni 2006 Brasschaat
WB Powerman Long Distance duatlon seniores 18 augustus 2006 Geel
Vlaamse Yachting Federatie vzw: 1 WK, 1 EK en 3 wereldbekerwedstrijden
WK Formula masters en Youth World Championships juniores 29 juli 2006 Westende
EK Mumm 30 Yachting seniores juni 2006 Zeebrugge
WB Freestyle Windsurfen seniores augustus 2006 Bredene
WB Indoor PWA seniores juli 2006 Gent
WB PKRA Worldtour seniores mei 2006 Heist
Waterski Vlaanderen vzw: 3 EK’s
EK slalom, figuren en schansspringen seniores 10-13 augustus 2006 Vilvoorde
EK slalom, figuren en schansspringen juniores 23-27 augustus 2006 Mechelen
EK Wakeboarden seniores 18-20 augustus 2006 Vilvoorde
Wielerbond Vlaanderen vzw: 1 WK en 8 wereldbekerwedstrijden
WB Grote Prijs Waregem voor beloften maart 2006 Ooigem
WB Ronde van Vlaanderen seniores (dames) april 2006 Groot-Bijgaarden
WB Ronde van Vlaanderen voor beloften april 2006 Groot-Bijgaarden
WB Ronde van Vlaanderen voor senioren (eliterenners) april 2006 Groot-Bijgaarden
WB Gent-Wevelgem voor seniores datum nog niet gekend Wevelgem
WB veldrijden voor seniores datum nog niet gekend Kalmthout
WB veldrijden voor seniores december 2005 Hofstade
WB veldrijden voor seniores datum nog niet gekend Gits
WK Junior Championships Track augustus 2006 Gent
Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw: 1 EK
EK seniores juli/augustus 2006 Antwerpen

Topsportscholen
In september 2006 (schooljaar 2006-2007) zijn er in Vlaanderen 8 topsportscholen gestart:
Koninklijk Atheneum Leuven (basketbal, tafeltennis, triatlon, voetbal), Koninklijk Atheneum
Hasselt (atletiek, golf, handbal en taekwondo), Koninklijk Atheneum Gent (atletiek, gymnastiek,
voetbal en wielrennen), Koninklijk Atheneum Mortsel (badminton en tennis), Koninklijk
Atheneum Brugge (voetbal), Onze-Lieve-Vrouw College Vilvoorde (volleybal), Sint-Jan
Berghmans College Genk (voetbal) en Stedelijk Handelsinstituut Merksem (judo, ski &
snowboard, voetbal en zwemmen).
In januari 2007 is voorzien om de topsportscholen van het Stedelijk Handelsinstituut Merksem en
het Koninklijk Atheneum Mortsel te fuseren tot één topsportschool. De opleiding in de
middenschool zal ingericht worden door het Koninklijk Atheneum Mortsel en de opleiding vanaf
de 2de graad zal ingericht worden op een nieuwe topsportcampus ‘De drie eiken’ in Wilrijk.
De topsportscholen Koninklijk Atheneum Hasselt en Sint-Jan Berghmans college Genk worden
vanaf 1 september 2006 als één topsportschool beschouwd.
Op 1 september 2006 kregen 579 leerlingen/topsporters in het secundair onderwijs voor het
schooljaar 2006-2007 een topsportstatuut. Hiervan hebben 528 leerlingen/topsporters ingeschreven
in een topsportschool waarvan 362 aangesloten bij een erkende Vlaamse unisportfederatie.
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Voor de verschillende sporttakken geeft dit volgende cijfers:
atletiek 42, badminton 9, basketbal 60, golf 10, gymnastiek 36, handbal 24, judo 26, ski 6,
taekwondo 4, tafeltennis 7, tennis 19, triatlon 11, volleybal 59, wielrennen 22 en zwemmen 37.
10 topsportfederaties participeren in het schooljaar 2006-2007 in de middenschool van een
topsportschool (gymnastiek, atletiek, badminton, basketbal , handbal , judo , tafeltennis , tennis ,
volleybal en zwemmen).
In het totaal zijn er in het schooljaar 2006-2007 20 leerlingen/topsporters meer dan in het
schooljaar 2005-2006.
Verder werden er 69 statuten ‘topsportbelofte’ toegekend aan leerlingen in het basisonderwijs
(gymnastiek 35, tennis 26 en zwemmen 6).
Niet erkende en/of niet voor topsport gesubsidieerde sportfederaties zoals de Vlaamse Ski en
Snowboard Federatie (6 leerlingen/topsporters), de Koninklijke Belgische Voetbalbond (161
leerlingen/topsporters) en de Vlaamse Vereniging voor Golf (10 leerlingen/topsporters)
participeren in het schooljaar met 179 leerlingen/topsporters in een topsportschool. Dit zijn 9
leerlingen/topsporters meer dan in het schooljaar 2005-2006.
Ten opzichte van het schooljaar 2005-2006 is in het schooljaar 2006-2007 de participatie van de
Vlaamse Ski en Snowboard Federatie in een topsportschool uitgebreid met de discipline
snowboard.
In 2006 werd met elke sportfederatie die voor zijn participatie in een topsportschool gesubsidieerd
wordt, een quotum aan lesgevers overeengekomen en vastgelegd voor het huidige en volgende
schooljaar (schooljaren 2006-2007 én 2007-2008). Met deze afspraak werd voor de betrokken
sportfederaties de mogelijkheid gecreëerd om binnen de decretale krijtlijnen de organisatie van de
topsportscholen te optimaliseren en over een langere periode zekerheid over de middelen te
garanderen om een bepaald aantal lesgevers/trainers aan te werven.
Ondersteuning van de topsportmanifestaties
•

•
•

Naast de decretaal toegekende subsidies aan WK-, WB en EK-evenementen wil ik ook een
ondersteuning geven aan topsportevenementen die Vlaanderen een internationale uitstraling
geven en de kans bieden aan elitesporters en beloftevolle jongeren om in Vlaanderen op
internationaal niveau in competitie uit te komen;
Topsport Vlaanderen heeft in 2006 dan ook de ondersteuning aan dergelijke evenementen
verdergezet zoals in 2005;
Einde 2005 werden de criteria om in aanmerking te komen voor ondersteuning voor een
topsportmanifestatie concreter geformuleerd en de organisatoren werden hierover begin 2006
via een informatievergadering ingelicht. In 2006 werden alle aanvragen dan ook beoordeeld op
basis van deze criteria en in het najaar wordt er ook geëvalueerd aan de hand van de gemaakte
afspraken. Op basis van deze evaluaties zal er aan de minister van Sport een voorstel
geformuleerd worden voor 2007. Zowel absolute topevenementen als evenementen waar
beloftevolle jongeren startkansen krijgen, worden ondersteund. Het label “Topsport
Vlaanderen” wordt alleen maar toegekend wanneer de kwaliteit van het deelnemersveld en de
organisatie, de return aan visibiliteit aan de Vlaamse Gemeenschap, enz. … worden ingevuld
volgens de criteria.

In het kader van de “Topsport Vlaanderen-evenementenkalender” werden in 2006 een 120-tal
organisaties financieel ondersteund. Het betrof manifestaties gespreid over verschillende
sporttakken en disciplines.
Deze Vlaamse topsportevenementen hebben een wervend effect voor de sporttak en de sport in het
algemeen. Ze moeten uitstraling en kwaliteitsvolle ondersteuning geven aan de Vlaamse topatleten
en groeikansen aan Vlaamse talentvolle jongeren.
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Tevens zijn deze topsportmanifestaties een middel om de naambekendheid van Vlaanderen
internationaal te realiseren.
In vergelijking met vorige jaren is er vanaf 2006 een duidelijk onderscheid in subsidies voor
topsportevenementen en subsidies voor sport-voor-allen.
Tot de belangrijkste “Topsport Vlaanderen”-evenementen behoren de wielerklassieker “Ronde van
Vlaanderen”, de internationale atletiekmeeting “Memorial Van Damme”, de Nacht van de Atletiek
in Heusden-Zolder, de Kerstjumping van Mechelen, het Vlaams feest van de Paardensport in
Lummen, het belangrijke vrouwentennistornooi “Diamond Games” in Antwerpen, de “Flanders
Grand Prix Motorcross”, de belangrijkste veldritten in Vlaanderen, en aantal gerenomeerde
turnmanifestaties, enz….
Het “Topsport Vlaanderen”-label wordt als een “kwaliteitslabel” aanzien en wordt dan ook door de
Vlaamse organisatoren zeer naar waarde geschat. Dit heeft ook tot gevolg dat particuliere cosponsors gemakkelijker in het event-pakket stappen.
De tewerkstellingsprojecten voor topsporters (beloftevolle jongeren en elitesporters)
Topsport is steeds minder combineerbaar met andere deeltijdse of voltijdse engagementen (werken
of studeren). Het noodzakelijke trainingsvolume en programma van internationale stages en
wedstrijden om concurrentieel te blijven op topniveau, vereist in de meeste gevallen een voltijds
engagement van de topsporter.
Vanuit deze bekommernis werd het Topsport Tewerkstellingsproject (GESCO project met
maximumpremie) in 1995 goedgekeurd door de ministers van Cultuur (H.Weckx) en
Tewerkstelling (L.Peeters). Dit was ongetwijfeld een eerste maar belangrijke stap naar een
volwaardig sociaal statuut van de Vlaamse topsporter.
In maart 2002 ging minister Renaat Landuyt akkoord om het tewerkstellingsproject van 18
voltijdse equivalenten uit te breiden met 15 voltijdse equivalenten (totaal = 33VTE). In november
2002 ging minister Renaat Landuyt akkoord met een nieuwe uitbreiding van het
tewerkstellingsproject met 10 voltijdse equivalenten zodat het totaal contingent op 43 voltijdse
equivalenten werd gebracht.
•

De criteria om een tewerkstellingscontract af te dwingen waren voor de elites reeds voldoende
scherp en concreet. Dit was echter niet het geval voor een aantal sporttakken (tennis, atletiek).
De criteria voor het toekennen van een tewerkstellingscontract of een
topsportstudentencontract werden voor de groep beloftevolle jongeren dan ook nauwkeuriger
omlijnd. Hieruit werd besloten dat een uitbreiding van het contingent noodzakelijk was om
beloftevolle jongeren optimale doorgroeikansen te kunnen geven.
• De tewerkstellingscontracten werden inhoudelijk geëvalueerd en in samenspraak met de
administratie van tewerkstelling werd mij een voorstel geformuleerd:
 het basisloon zal bepaald worden volgens het niveau van de atleet (niet volgens diploma),
 de prestaties op belangrijke competities (OS, WK, EK, Wereldspelen, …) zullen met een
premie beloond worden,
 het perfecte sporttechnische programma en de perfecte omkadering voor de atleet zullen
prioriteit krijgen op het tewerkstellingscontract,
 de atleten met een tewerkstellingscontract zullen het topsportklimaat dienen te
ondersteunen en dus bereid zijn om een return te geven aan Vlaanderen. Deze return bestaat
o.a. in het dragen van het logo van (Topsport) Vlaandere op hun sportkledij met het oog op
het garanderen van voldoende visibiliteit van “Vlaanderen”.
Ik tracht dit nog rond te krijgen tegen het einde van 2006.
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Via dit tewerkstellingsproject Topsport werden 40 Vlaamse topsporters tewerkgesteld bij het Bloso
in 2006.

OVERZICHT TEWERKSTELLINGSPROJECT TOPSPORT 2006
Beke Rutger
Triatlon
Beyens Kristof
Atletiek
Brouwer Carolijn
Zeilen
Cornu Dominique
Wielrennen
De Bont Kevin
Kajak
De Caluwe Katleen
Atletiek
De Deyne Wim
Shorttrack
De Keersmaeker Gino
Gehandicaptensport
De Ketele Kenny
Wielrennen
De Poortere Ingmar
Wielrennen
Desein Niels
Tennis
Donckers Karin
Paardrijden
Gevaert Justin
Roeien
Gevaert Kim
Atletiek
Godefroid Sebastien
Zeilen
Goegebuer Tom
Gewichtheffen
Hebbrecht Wouter
Rolschaatsen
Hellebaut Tia
Atletiek
Heylen Ilse
Judo
Jacques Catherine
Judo
Jansen Joeri
Atletiek
Maesen Bob
Kajak
Maeyens Tim
Roeien
Mertens Yannick
Tennis
Ouedraogo Elodie
Atletiek
Paulissen Roel
Wielrennen
Peenen Frauke
Atletiek
Peeters Sara
Wielrennen
Raes Christophe
Roeien
Santy Petra
Kajak
Schets Steve
Wielrennen
Simons Ann
Judo
Smulders Stijn
Roeien
Suijs Annemie
Triatlon
Van Brantheghem Cedric
Atletiek
Van Der Perren Kevin
Kunstschaatsen
Van Laecke Yoeri
Schermen
Vandormael Frederik
Schermen
Vanraefelghem Kurt
Gehandicaptensport
Vansteelant Benny
Triatlon
Vermeir Bert
Gehandicaptensport
Wijnants Bjorn
Wielrennen
Woestenborghs Rob
Triatlon

01/02/2003-31/12/2006
01/08/2004-31/12/2008
01/03/2005-31/12/2006
01/11/2005-31/10/2006
01/10/2006-30/09/2007
01/11/2003-31/12/2006
15/10/2002-30/06/2007
01/12/1997-31/12/2006
01/01/2005-31/12/2006
01/11/2005-31/10/2006
01/11/2005-31/10/2006
01/01/2003-31/12/2006
01/08/2004-30/11/2006
01/01/2003-31/12/2006
01/04/1998-31/12/2006
15/02/2006-31/12/2006
01/01/2006-31/12/2006
01/11/2005-31/12/2006
01/03/2004-31/12/2006
01/10/2002-31/12/2006
01/11/2003-31/10/2006
02/03/2001-31/12/2006
01/10/2005-31/12/2006
01/11/2005-31/10/2006
01/12/2002-31/12/2006
01/04/2004-31/12/2006
01/10/2006-30/09/2007
01/12/2005-31/12/2006
01/11/2005-31/10/2006
01/11/2003-31/12/2006
01/11/2005-31/10/2006
01/08/2002-31/08/2006
01/11/2005-31/10/2006
01/01/2006-31/10/2006
01/11/2005-31/10/2007
01/01/2003-30/06/2007
01/12/2002-31/12/2006
15/02/2006-31/12/2006
01/07/2001-30/09/2006
01/01/2002-31/12/2006
01/01/2005-31/12/2006
01/11/2005-31/10/2006
01/11/2006-31/10/2007

Het al of niet opnieuw opnemen van bepaalde topsporters in dit tewerkstellingsproject na afloop
van hun contract, heeft te maken met de geleverde prestaties getoetst aan de concrete
resultaatsverbintenis in hun contract alsook de doelstelling en het programma van de topsporter
voor de nieuwe periode van het contract. Diegenen die stoppen met topsport, verdwijnen uiteraard
uit dit project. Immers, de finaliteit en het uitgangspunt van dit project is een kader creëren waarbij
de topsporter gedurende een aantal jaren zich in de beste omstandigheden kan voorbereiden om
topprestaties te leveren. Dit topsportproject biedt dus geen oplossing voor het fameuze “zwarte gat”
waarin topsporters na hun sportcarrière dreigen terecht te komen.
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•

De in 1994 opgerichte “Wielerploeg Vlaanderen – T-Interim – Eddy Merckx” heeft haar
basisopdracht waargemaakt. Jonge renners kregen de mogelijkheid om zich onder kundige
leiding op medisch- en sportief verantwoorde wijze een weg te zoeken in het grote
internationale wielerpeloton. De vooropgestelde doelstellingen - opleiding en begeleiding van
opkomende talenten verzorgen en doorstroming naar gerenommeerde ploegen van
internationaal topniveau mogelijk maken - werden ruimschoots bereikt en de verwachtingen
ingelost. Het team bleek 12 seizoenen lang de “kweekvijver” van de Vlaamse wielersport. Ook
in 2006 werd de wielerploeg “Vlaanderen – Eddy Merckx” verder ondersteund, zodat dit
belangrijke opleidingsproject kon worden verder gezet. Er werd samengegaan met de
particuliere co-sponsor Chocolade Jacques. In 2006 was “Vlaanderen” prominent aanwezig in
alle communicatiedragers (logo op het wagenpark en op de wieler-ploegkledij). Sportief
gezien was 2006 weer een groot succes. Terecht mag gezegd worden dat “Chocolade Jacques –
Topsport Vlaanderen” zeer dominant aanwezig was. In het voorseizoen deden profploegen als
Davitamon Lotto het zeker niet beter en Nico Eeckhout slaagde er zelfs in om BK te worden en
dit in de aanwezigheid van toprenners zoals Tom Boonen;
• In samenwerking met Wielerbond Vlaanderen werd ook verder ondersteuning gegeven aan het
pilootproject Jong Vlaanderen waarbij talentvolle baan (piste) renners, cyclo-crossers en
wegrenners samen een team vormen in een UCI-cat. continentaal team. Ook hier is optimale
begeleiding, omkadering en opleiding naar een latere loopbaan als topwielrenner in een
bepaalde discipline de ultieme doelstelling. Dit moet gebeuren met een specifieke invulling van
het programma eigen aan de discipline en geënt op het weg-jaarprogramma. De sportieve
successen van de renners en begeleiders die bij dit project betrokken zijn, zijn in 2006 weer
bijzonder groot;
Zes (6) titels van Belgisch Kampioen mag uniek genoemd worden:
• Op de weg:
 De Zutter Kristof: BK elites-zonder-contract
 Van Avermaet Greg: BK beloften
 Cornu Dominique: BK tijdrijden + Brons EK tijdrijden
• Op de piste:
 Cornu Dominique: BK achtervolging
 Schets Steve: BK scratch
 De Ketele Kenny: BK KM staande start
 Cornu, Schets, De Poortere, Mertens: 8e WK ploegenachtervolging profs
Jong Vlaanderen heeft ook 3 geselecteerden voor het WK op de weg te Salzburg; Dominique
Cornu, Jelle Van Endert en Greg Van Avermaet. Dominique Cornu werd wereldkampioen
tijdrijden en de volledige selectie baan (piste) voor het EK bestond uit renners van Jong
Vlaanderen.
De ploeg behaalde ook overwinningen in Belgische topcompetities, zeg maar de “beloften
klassiekers" en internationale en nationale wielerronden.
De tewerkstellingsopdracht wordt ook volwaardig gerealiseerd; enerzijds door de doorstroming van
jonge beloften naar professionele internationale baanzesdaagsen (Kenny De Ketele ex-EK
ploegkoers met Iljo Keisse, Steve Schets en Ingmar De Poortere) en anderzijds door renners af te
leveren aan profploegen continentaal en pro-tour:
• In 2007:
 Jelle Van Endert naar Chocolade Jacques- Topsport Vlaanderen
 Dominique Cornu naar Davitamon - Lotto
 Greg Van Avermaet naar Davitamon- Lotto
 Jurgen Roelandts - voorcontract 2008 Davitamon-Lotto
• Vorige twee jaren 2004/2005 en 2005/2006:
 Iljo Keise naar Chocolade Jacques -Jong Vlaanderen (ex EK ploegkoers beloften en Brons
WK profs ploegkoers met Gilmore)
 Geert Steurs naar Davitamon- Lotto
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Kevin Vanderslagmolen naar Chocolade Jacques - Topsprt Vlaanderen en Jartazi
Sven Renders naar Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen en Landbouwkrediet
Jens Renders naar Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen
Aron Huysmans naar Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen
Bart Van Heule naar Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen
Kurt Hovelinck naar Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen
Maarten Wijnants naar Chocolde Jacques- Topsport Vlaanderen en Quick Step
Nic Ingels naar Davitamon- Lotto
Sjef De Wilde naar Landbouwkrediet - Colnago
Stefan Wijnands naar Jartazi

Vermeldenswaardig is ook nog dat Roel Paulissen, behorend tot de absolute wereldtop
mountainbike, eveneens via het project Jong Vlaanderen zijn mountainbikeseizoen ondersteunt
door deel te nemen aan de wegcompetitie met het Bodysol-Win for Life-Jong Vlaanderen
continentaal team. Het “communicatieaspect” naar “Vlaanderen” toe wordt optimaal gerealiseerd.
•

•

De dameswielerploeg, die in 1995 werd opgericht, werd ook grondig geëvalueerd en de ploeg
van 2006 werd geselecteerd op basis van nieuwe selectiecriteria waardoor Vlaamse talenten
meer kansen kregen. Door de buitenlandse rensters af te stoten, had de ploeg wel minder UCIpunten waardoor er niet aan alle internationale wedstrijden kon deelgenomen worden. De ploeg
kon vanaf 2006 rekenen op sporttechnische begeleiding van de Wielerbond Vlaanderen. Deze
trainingssturing zal in 2007 uitgebreid worden door een samenwerking op te starten met een
fysioloog. Bij een eerste evaluatie werd beslist om in 2007 toch één of twee buitenlandse
rensters met veel UCI-punten aan te trekken en dit om de startkansen in de grote wedstrijden te
kunnen garanderen. Het spreekt voor zich dat de andere plaatsen zullen toegekend worden aan
Vlaamse rensters. De ploeg behaalde omwille van de nieuwe selectiecriteria geen grote
overwinningen maar was wel regelmatig mee in de grote ontsnappingen (cfr Ronde van
Vlaanderen). Het “communicatieaspect” naar “Vlaanderen” toe wordt door de
dameswielerploeg ook optimaal gerealiseerd.
“Atletiek Vlaanderen” heeft als hoofddoel Vlaamse atleten via een “tewerkstellingsproject”
optimale kansen te geven om hun sport optimaal te kunnen beoefenen. Vlaamse atleten kunnen
in het kader van de Vlaamse atletiekploeg doorbreken in het internationale circuit
(elitesporters) of kunnen verder ervaring opdoen en goede prestaties neerzetten (beloftevolle
jongeren). De laatste jaren worden de beste atleten overgenomen door het Bloso Topsport
Tewerkstellingsproject waardoor Atletiek Vlaanderen meer en meer focust op beloftevolle
jongeren. Aangezien de transitperiode naar de top bij atletiek lang duurt, heeft Atletiek
Vlaanderen een belangrijke plaats in het Vlaamse atletieklandschap. Voor de return aan
visibiliteit mag Atletiek Vlaanderen als een voorbeeld gesteld worden.

Het Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs
Topsport kan in de meeste gevallen slechts gecombineerd worden met hogere studies, wanneer het
studiecurriculum kan gespreid worden door middel van een individueel leertraject, bijvoorbeeld
door het spreiden van één studiejaar over twee academiejaren, of een cyclus van twee studiejaren
over drie academiejaren. Hierdoor wordt de kans op slagen groter, maar het volledige curriculum
langer. Dit betekent dat de topsporter/student, en/of diegene wie hij/zij ten laste is, over een langere
periode dan normaal met hoge studiekosten zit en inkomen derft door een latere intrede op de
arbeidsmarkt. Maatregelen moeten er dus op gericht zijn om (1) de kosten verbonden aan de
topsport te dragen, (2) de kosten verbonden aan het uitwerken en begeleiden van een individueel
studietraject te compenseren en (3) in een vervangend inkomen te voorzien ter compensatie van de
hogere studiekosten en het uitstel van een beroepsinkomen.
Om die redenen kwam het “Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs” tot stand, wat er toe
heeft geleid dat de combinatie van topsport en studie in het hoger onderwijs werd geoptimaliseerd.
Topsporters worden zo niet alleen aangemoedigd maar krijgen ook maximale kansen om een
studiecarrière in het hoger onderwijs aan te vangen, succesvol te voltooien, en uitzicht te krijgen op
een latere succesvolle beroepscarrière.
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Het Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs werd opgestart in het academiejaar 2003-2004 op
basis van het topsportconvenant Hoger Onderwijs, zoals goedgekeurd door de Stuurgroep Topsport
op 22/10/2003. Voor het academiejaar 2005-2006 werd de convenant door de Stuurgroep Topsport
aangepast op 7 maart 2006.
Het Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs is als dusdanig een structureel en volwaardig
alternatief voor het Tewerkstellingsproject Topsport, ten behoeve van de topsporter/student.
Deze topsporters/studenten ondertekenen een arbeidscontract met het Bloso, waarbij de wedde
sinds 1/1/2006 100% bedraagt van de gangbare Bloso-barema’s, afhankelijk van het diploma, in
een deeltijdse tewerkstelling (80%).
Het Bloso betaalt aan de betrokken onderwijsinstelling, die verondersteld wordt de noodzakelijke
studie- en examenfaciliteiten te verlenen, een bedrag van 3.000 euro voor de studiebegeleiding.
Door het BOIC wordt voor deze topsporters/studenten voor hun topsportprogramma een budget
van 20.000 euro per topsporter/student per academiejaar voorzien.
In het academiejaar 2003-2004 kwamen enkel Elitesporters in aanmerking.
Het Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs werd uitgebreid met de categorie Beloftevolle
Jongeren sinds het academiejaar 2004-2005.
De topsporters/studenten van de categorie Beloftevolle Jongeren ondertekenen een arbeidscontract
met het Bloso, waarbij de wedde sinds 1/1/2006 100% bedraagt van de gangbare Bloso-barema’s,
afhankelijk van het diploma, in een deeltijdse tewerkstelling (50%).
Het Bloso betaalt aan de betrokken onderwijsinstelling, die verondersteld wordt de noodzakelijke
studie- en examenfaciliteiten te verlenen, een bedrag van 3.000 euro voor de studiebegeleiding.
Door het BOIC wordt voor deze topsporters/studenten van de categorie Beloftevolle Jongeren voor
hun topsportprogramma een budget van 7.200 euro per topsporter/student per academiejaar
voorzien.
Sinds het academiejaar 2004-2005 komen alleen nog studenten in aanmerking die hun studies
spreiden (tot halftijds studeren) in functie van de invulling van een volwaardig trainingstechnisch
programma.
In het academiejaar 2005-2006 werden 13 topsporters/studenten (6 Elitesporters en 7 Beloftevolle
Jongeren) in dit project opgenomen.
OVERZICHT TOPSPORTSTUDENTENPROJECT HOGER ONDERWIJS 2005-2006
 Topsporter
4.3 4.3.3.1.1.1.2 Sporttak Onderwijsinstelling
4.3.3.1.1.1.3 Datum

Contract
Miek Vyncke

E
Tom Van Geneugden E
Anja Van Damme
BJ
Katrien Ongena
BJ

Duatlon
Zwemmen
Volleybal
Judo: -57 kg

U. Gent
1/10/2005-30/09/2006
Vrije Universiteit Brussel 1/10/2005-30/09/2006
K.U.Leuven
1/10/2005-30/09/2006
Artevelde Hogeschool
Gent

1/10/2005-30/09/2006

Barbara Maveau
Evelien Martens
Gwendoline
Horemans
Pieter Gysel
Wouter D'Haene

BJ Atletiek
BJ Volleybal
BJ Volleybal

Xios Hogeschool Hasselt 1/01/2006-30/09/2006
K.U.Leuven
1/10/2005-30/09/2006
K.U.Leuven
1/10/2005-30/09/2006

E
E

Shorttrack
Kajak

Kristof Dekeyser
Peter Croes

E
E

Roeien
Triatlon en Duatlon

Olivier Cauwenbergh

BJ Roeien
BJ Atletiek

Groep T Leuven
Hogeschool
WestVlaanderen
U.Gent
Erasmus
Hogeschool
Brussel
K.U.Leuven
U. Gent

Eline Berings
E= elitesporter

1/10/2005-30/09/2006
1/10/2005-30/09/2006
1/10/2005-30/09/2006
1/10/2005-30/09/2006
1/11/2005-30/09/2006
1/10/2005-30/09/2006

B= beloftevolle jongere

Participatie in ABCD-project “jonge topsporttalenten – Olympische Spelen 2012-2016”
Op 30/4/2004 werd een overeenkomst ondertekend tussen de Federale staat (ministers Guy
Verhofstadt en Johan Vande Lanotte), de Vlaamse Gemeenschap (ministers Bart Somers en Marino
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Keulen), de Franse Gemeenschap (ministers Hervé Hasquin en Christian Dupont), de Duitstalige
Gemeenschap (minister Karl-Heinz Lambertz) en het BOIC (François Narmon en Guido De Bondt)
om het gemeenschappelijk project “Jonge topsporttalenten – Olympische spelen 2012-2016” op te
starten. Dit project heeft als doel de financiering van specifieke projecten op het vlak van
talentdetectie, talentontwikkeling en talentbegeleiding van jonge topsporttalenten met het oog op de
Olympische Spelen 2012/2016. In dit project wordt een gemeenschappelijke “pot” aangelegd,
waarin de Nationale Loterij, Bloso, Adeps, de Duitstalige gemeenschap en het BOIC participeren.
De Vlaamse sportfederaties, de Waalse sportfederaties, de sportfederaties van de Duitstalige
gemeenschap, alsook de nationale sportbonden en de partners in ABCD kunnen projecten indienen.
De ABCD-commissie beoordeelt de projecten en beslist over het bedrag, de aard en de periode van
financiering.
In 2006 werden ABCD-projecten van Vlaamse sportfederaties gefinancierd inzake Gymnastiek
(180.000 euro), Zwemmen (150.000 euro), Roeien (127.500 euro), Tafeltennis (47.667 euro),
Tennis (100.000 euro), Volleybal (40.000 euro), Ski (10.000 euro), Judo 140.000 euro en
Wielrennen (bi-communautair project voor 300.000 euro).

4.3.4 Wetenschappelijke onderbouwing
De kritische succesfactoren en de coördinatie, afstemming en uitvoering van de daarvoor opgezette
“strategische projecten” zijn in belangrijke mate bepalend voor de realisatie van een optimaal
sportbeleid. Een adequaat sportbeleid wordt onderbouwd door gedegen wetenschappelijk
onderzoek (beleidsvoorbereidend-, beleidsondersteunend-, behoeften-, sportparticipatie- en
toegepast sportwetenschappelijk onderzoek), enz… De resultaten worden gebruikt om het
sportbeleid sturend en corrigerend te laten optreden. De Vlaamse Regering beschikt hiermee ook
over een instrument om de kwaliteit van de sportbeoefening te verbeteren en de (top)sportprestaties
te helpen verhogen.
In 2007 neemt de audit op de sportfederaties hierin een centrale plaats in.

4.3.5 Varia
Omvormingsdecreet Bloso
De omvorming van het decreet op het Bloso heeft duidelijkheid gebracht in de taakverdeling tussen
de topsportmanager (departement - beleidsvoorbereiding) en het Bloso (IVArp - beleidsuitvoering).
Op basis van dit omvormingsdecreet werd er een kaderovereenkomst afgesloten tussen de minister
van Sport, het Departement CJSM (topsportmanager) en de IVA Bloso (afdeling topsport). Tussen
de topsportmanager en het afdelingshoofd van de afdeling Topsport van het Bloso werden op basis
van deze kaderovereenkomst werkafspraken gemaakt.
Werkafspraken + kaderovereenkomst topsport
Sinds 28 augustus 2006 zijn deze “kaderovereenkomst topsport” en de daaraan gekoppelde
“werkafspraken Topsport” van kracht.
In de “kaderovereenkomst Topsport” wordt de werking van de Stuurgroep Topsport, de Task Force
Topsport en de procedure voor de toekenning van topsportsubsidies en werkingsmiddelen topsport
bepaald, alsook de wijze van wederzijdse (financiële) informatie uitwisseling en rapportering.
In de werkafspraken topsport worden praktische afspraken vastgelegd over de verdere uitvoering
van het Topsportactieplan Vlaanderen 2016 en het ABCD-project “Jonge Topsporttalenten –
Olympische Spelen 2012-2016” alsook over het opstarten van nieuwe initiatieven. Bovendien
worden een aantal praktische afspraken vastgelegd rond informele overlegmomenten en
permanente wederzijdse informatie uitwisseling.
Adviesverstrekking van ex-topsporters en experten
Ex-topsporters en topsportexperts kregen via de organisatie van ronde tafels de kans om hun
ervaring, mening, … te geven en zo de topsportwerking te verrijken. De hoge participatiegraad en
de grote spreiding over de sporten heen was opvallend alsook de gretigheid waarmee deze groep
een bijdrage wil leveren aan het topsportbeleid. In de toekomst zal deze groep nog meer betrokken
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worden bij het beleid zodat hun ervaring niet verloren gaat zoals het in het verleden al te dikwijls
het geval was. Zij zullen, i.f.v. de noden, bij specifieke adviesgroepen en selectiemomenten
betrokken worden.

4.4 De sportparticipatie verhogen via een doelgericht sport voor allen beleid
4.4.1 Actieplan Sport voor Allen
Het Overlegplatform Sport voor Allen heeft in de loop van 2006 het globale actieplan Sport voor
Allen goedgekeurd rond de thema’s: “Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid”,
“Sportpromotieplan 2006-2009 op Vlaams niveau”, “Sportinfrastructuurbeleid/ ruimtelijke
ordening en sport” en “Sportkaderopleiding in relatie met een Sport voor Allen beleid”. In dit
actieplan Sport voor Allen worden in totaal 68 omstandig onderbouwde en concrete actiepunten
voorgesteld. Dit betekent dat naar analogie met het “Topsportactieplan Vlaanderen” er ook een
concreet “Actieplan Sport voor Allen” werd opgesteld. Dit actieplan zal in de komende jaren de
leidraad vormen voor een sportbeleid dat tot doel heeft zoveel mogelijk mensen, ieder op zijn
niveau, op een kwaliteitsvolle manier en in optimale omstandigheden regelmatig te laten sporten.
In het najaar 2006 zal de Vlaamse Sportraad over dit actieplan Sport voor Allen aan mij een
advies uitbrengen en voorstellen voor prioriteitsbepaling formuleren.

4.4.2 Sensibiliseringscampagne sporten in clubverband
In de Bloso sensibiliseringscampagne rond sporten in clubverband staan de sportclubs centraal. De
doelstellingen die met deze campagne worden beoogd zijn tweeërlei, enerzijds meer mensen,
jongeren èn volwassenen, aanzetten om te sporten in clubverband en aldus het aantal leden in de
sportclubs te verhogen en anderzijds de kwaliteit van het sportaanbod in de sportclubs te
verbeteren. Met de slogan “Je zit pas goed als je’t bij een sportclub doet!” wordt in 2006 de
sensibiliseringscampagne rond sporten in clubverband voortgezet via concrete acties op het terrein.
Zo staat de 6de editie van ”Het Sportlint” ook in 2006 in het teken van deze campagne. Het in 2005
uitgewerkt concept “Sterrenactie voor sportclubs” waarbij de sportclubs gesensibiliseerd worden
om beleidsmatig in de sportclub meer werk te maken van jeugdwerking, meer gekwalificeerde
lesgevers, aansluiting bij een erkende Vlaamse sportfederatie, enz… werd in 2006
geïmplementeerd. Dit concept werd na overleg en in samenwerking met 32 Vlaamse
sportfederaties uitgewerkt en bestaat uit een eenvoudige sportpromotieactie waarbij de Vlaamse
sportclubs ertoe aangezet worden aandacht te besteden aan een aantal belangrijke deelaspecten van
een goede clubwerking. Immers, indien de sportclubs hun rol ten volle willen blijven spelen als
leerschool voor het aanleren van maatschappelijke en sociale vaardigheden en het vertrouwd
maken met waarden zoals fair play, solidariteit, team spirit, het respect voor spelregels en de
medemens (tegenstanders, scheidsrechters), het ontwikkelen van zelfstandigheid, het aanvaarden
van het democratische proces, het belang van persoonlijk engagement en de inzet voor anderen, het
leren omgaan met winst en verlies, dan zal er binnen de sportclubs ook meer aandacht moeten
worden besteed aan een aantal aspecten die een sportclub succesvol (kunnen) maken.

4.4.3 Samenwerking met sportfederaties en organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding
Sportpromotie is een basisopdracht van alle beleidsniveaus. Om deze opdracht optimaal in te vullen
gaat het Bloso een partnership aan met zoveel mogelijk sportactoren. Dit partnership inzake
sportpromotie bestaat reeds in grote mate met de provinciale en de lokale overheid alsook met de
Stichting Vlaamse Schoolsport.
Op basis van de aanbevelingen van de Staten-Generaal van de sportclubs en zoals gesteld in de
Visienota Sport voor Allen, dient dit partnership in de periode 2006-2009 uitgebreid te worden met
de Vlaamse sportfederaties en hun sportclubs.
In 2006 werden verschillende gemeenschappelijk sportpromotionele evenementen georganiseerd
zoals “De Watersportdag” (met 7 sportfederaties), de zomer sportpromotietoer” (met 20
sportfederaties) het “Megabeachvolleyfestival” (1sportfederatie) en “Vlaanderen Wandelt” (met 2
sportfederaties).
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Het decreet van 13 juli 2001 met betrekking tot de sportfederaties werd in 2006 verder uitgevoerd
(5de jaar).In dit decreet worden de Vlaamse sportfederaties ingedeeld in unisportfederaties en
recreatieve sportfederaties.
In 2006 worden 66 sportfederaties (34 unisportfederaties en 32 recreatieve sportfederaties)
gesubsidieerd. Bij deze 66 gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties worden 307,5 voltijdse
equivalenten gesubsidieerd.
In 2006 worden 21 Vlaamse sportfederaties gesubsidieerd voor de facultatieve opdracht jeugdsport,
17 Vlaamse sportfederaties voor de facultatieve opdracht sportkampen en 20 Vlaamse
sportfederaties voor de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid.
Naast de Vlaamse sportfederaties en de koepelorganisatie (V.S.F.) worden in 2006 ook vier
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (1 per vrijetijdscluster) gesubsidieerd. Op de
Bloso begroting 2006 is daarvoor een bedrag van 422.000 euro voorzien.
Op de Bloso begroting 2006 is voor de uitvoering van het decreet sportfederaties (exclusief
topsport) een globaal bedrag van 17.220.000 euro voorzien.

4.4.4 Facultatieve opdracht prioriteitenbeleid sportfederaties
Het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding voorziet dat de sportfederaties naast het uitvoeren van een aantal
basisopdrachten ook projecten voor subsidiëring kunnen indienen in het kader van de facultatieve
opdracht prioriteitenbeleid. Met het prioriteitenbeleid beoogt de Vlaamse regering de
sportparticipatie van bijzondere doelgroepen en hun aansluiting bij een sportclub te bevorderen.
Het decreet voorziet dat de Vlaamse regering het thema en de duur van het prioriteitenbeleid voor
een periode van vier jaar vastlegt alsook de doelstellingen die zij samen met de sportfederaties en
hun clubs wil bereiken. Voor de periode 2006- 2008 heeft het prioriteitenbeleid als thema het
bevorderen van de sportparticipatie van personen met een handicap en hun aansluiting bij een
sportclub.
Het Bloso heeft In samenspraak met de drie gehandicaptensportfederaties, Vlaamse Liga
Gehandicaptensport vzw, de vzw Recreatief Aangepast Sporten en de vzw Psylos, met
vertegenwoordigers van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP), en met de Vlaamse
Sportfederatie vzw (VSF), de basisprincipes vastgelegd waaraan het nieuwe uitvoeringsbesluit
dient te voldoen. Op 13 januari 2006 heeft de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit
prioriteitenbeleid goedgekeurd. Dit is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2006.
Voorafgaand aan de aanvraag tot subsidiëring van een project prioriteitenbeleid dient de
sportfederatie een analyse uit te voeren van het huidige sportaanbod voor personen met een
handicap binnen de door de sportfederatie aangeboden sporttak(ken). Deze analyse dient te
gebeuren bij alle bij de sportfederatie aangesloten sportclubs en op basis van door het Bloso ter
beschikking gestelde documenten. De sportfederatie ontvangt in 2006 een eenmalige subsidie voor
het uitvoeren van deze analyse: een forfaitair bedrag van maximaal 500 (vijfhonderd) euro en een
bedrag van 10 (tien) euro per ingevulde en verwerkte vragenlijst van de aangesloten sportclub die
een gehandicaptensportwerking heeft of die aantoont een beleid inzake gehandicaptensportwerking
te (zullen) voeren.
In 2006 dienden 17 sportfederaties en 3 gehandicaptensportfederaties een geldige aanvraag tot
subsidiëring van het prioriteitenbeleid in. Het uitvoeringsbesluit biedt de sportfederaties de kans
om autonoom een project in te dienen, maar voorziet eveneens de mogelijkheid om een
samenwerkingsverband te sluiten met een gehandicaptensportfederatie. In totaal werden 15
projectovereenkomsten afgesloten: 9 overeenkomsten met de Vlaamse Liga Gehandicaptensport
vzw, 5 overeenkomsten met de vzw Recreatief Aangepast Sporten en 1 overeenkomst met Psylos
vzw. 2 sportfederaties dienden autonoom een project prioriteitenbeleid in.
In mei 2006 werd elke sportfederatie uitgenodigd voor een bilateraal gesprek. Tijdens de bilaterale
gesprekken werd vooral de aandacht gericht op de vier pijlers van het prioriteitenbeleid:
ontwikkelen van duurzame activiteiten in de sportclubs, voeren van doelgerichte promotie en
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organiseren van kennismakingsactiviteiten, voeren van een beleid inzake opleiding en bijscholing,
en het opzetten van een netwerk met één of meer actoren.
De subsidiëring van de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid bedraagt maximaal 7.400 euro voor
een sportfederatie. Een gehandicaptensportfederatie ontvangt maximaal 3.000 euro per afgesloten
en uitgevoerde projectovereenkomst. Via de gehandicaptensportfederatie wordt een
clubondersteuner ter beschikking gesteld wiens loonkosten en verplaatsingskosten minimaal
tweederde van de totale subsidieerbare uitgaven dienen te bedragen.
De sporttakken die in 2006 aan bod komen binnen het kader van het prioriteitenbeleid zijn: atletiek,
basketbal, duiken, gymnastiek, judo, ju-jitsu, schieten, skiën, snowboarden, paardrijden, tennis,
wandelen, waterskiën en wielrennen. Verspreid over de 17 projecten komen de vijf handicap
groepen voor: motorisch, verstandelijk, auditief, visueel en psychisch.
NB:
Het aanbod van aangepaste vrijetijdsinitiatieven voor personen met een handicap verloopt via een
samenwerkingsakkoord tussen minister Vervotte en mezelf. Conform deze overeenkomst werd in
2006 een registratiesysteem opgezet om de opdrachten van de initiatieven correcter te kunnen
toewijzen.
Een
toewijzing exclusief aan Cultuur, Jeugd en Sport is niet aangewezen. Wel zal ik het overleg met
collega Vervotte verder zetten inzake structuren en middelen voor cultuur, sport en
vrijetijdsbesteding
voor
deze
doelgroep.

4.4.5 Samenwerking met lokale besturen
De gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de VGC hebben respectievelijk op lokaal en
provinciaal vlak een regierol en voeren hun sportpromotionele opdracht uit in nauw overleg met de
andere, lokale sportactoren. Hiermee wordt een verhoging van de sportparticipatie beoogd met het
accent op regelmatig en lifetime sporten in kwaliteitsvolle en gezondheidsbevorderende
omstandigheden.
De gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie blijven, naast de sportfederaties, één van de belangrijkste sportactoren in
Vlaanderen. Als regisseurs en coördinatoren van het lokale en regionale sportgebeuren trachten de
sportdiensten samen met de sportclubs de sportparticipatie en de kwaliteit van het sportgebeuren op
lokaal en provinciaal vlak te verhogen.
In 2006 steeg het aantal gemeentelijke sportdiensten tot 193 (+6), waarvan 187 gesubsidieerd (+9).
Naast de gemeentelijke sportdiensten blijven de 5 provinciale sportdiensten en de sportdienst van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkend en gesubsidieerd wat voor 2006 het totaal op 199
erkende sportdiensten en 193 gesubsidieerde sportdiensten brengt.
Voor de subsidiëring van de sportdiensten is op de Bloso begroting een krediet voorzien van
6.184.000 euro.

4.4.6 Strategisch plan etnisch-culturele minderheden
Een van de beleidsprioriteiten van de Vlaamse Regering is de evenredige participatie van etnisch
culturele minderheden aan het maatschappelijke leven. In het strategisch plan “minderhedenbeleid
2004-2010” werden prioriteiten bepaald en richting gegeven aan het beleid hieromtrent.
Eind 2005 werd gestart met het verder vertalen van deze strategische keuzes naar de culturele,
jeugd- en sportsector. De Vlaamse overheid, de steunpunten en een aantal intermediaire
organisaties, sectoren en subsectoren van de beleidsdomeinen cultuur, jeugdwerk en sport werkten
hierin samen. Het overleg, de intensieve discussies en de dialoog mondden uit in een gezamenlijk
plan. Hierin positioneren en engageren alle partners zich in een concreet, om zo op een eigen wijze
het proces van toenemend te concretiseren.
Mijn actieplan Interculturaliseren
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Het regeerakkoord koos resoluut voor culturele diversiteit, zoals uitgedrukt in de passus
“versterken van de sociale integratie en samenleven van groepen met verschillende culturele
achtergrond door de ondersteuning van verenigingen die zich richten op meer dan één culturele
doelgroep en de sociale integratie en het samenleven van verschillende culturele groepen mee in
hun doelstellingen opnemen en waarmaken”. In uitvoering van deze doelstelling, engageerde ik me
in beleidsnota’s en brieven tot een actieve benadering van interculturaliteit, als een specifieke vorm
van diversiteit. In de beleidsbrief 2006 kondigde ik een gezamenlijk verkenningstraject aan. Hierbij
zouden administratie, kabinet en de betrokken sectoren zich engageren om de komende jaren
concreet en structureel te investeren in een grotere aanwezigheid en herkenbaarheid van etnischculturele diversiteit, zowel in het bestuur, de personeels- en vrijwilligersploegen, het publiek als het
aanbod van de betrokken voorzieningen, instrumenten en actoren. Dit traject resulteerde begin
2006 in een actieplan, waarin alle betrokken actoren zich, binnen hun actieradius en competenties,
engageerden tot concrete maatregelen. Als minister voor Cultuur, Jeugd en Sport, beschouw ik
mijn actieplan (Interculturaliseren van en door Cultuur, Jeugdwerk en Sport) als een groeiend,
beweeglijk en evoluerend handelingskader, een inspiratiebron voor beleidsdiscussies en daarop
volgende keuzes. Mijn aanpak terzake sluit ook sterk aan bij wat in de septemberverklaring 2006
geformuleerd werd onder de titel “Samenleven is een werkwoord” als het onderkennen van de vele
mogelijkheden en kansen die de interculturaliteit voor alle betrokkenen biedt en (even verder) als
het recht om zichzelf te zijn en kansen te krijgen op ontplooiing.
Mijn actieplan interculturaliseren is daarom een levend discussieforum, waarop ik met mijn
administratie en middenveldactoren werk aan de concretisering van de waarden, de rijkdom maar
ook de bestuurlijke, politieke en maatschappelijke uitdagingen die interculturaliteit als
beleidsprioriteit expliciet releveren in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport.
De werkgroep Culturele diversiteit in de sport, bestaande uit leden van de Vlaamse
Trainersschool/Bloso, Vlaamse Sportfederatie, Vlaams Instituut voor Sportbeheer en
recreatiebeleid, Buurtsport Vlaanderen, het beleids- en informatiepunt Cultuur, Jeugd en Sport
heeft bovendien vanuit de specifieke noden van het werkveld een concreet actieplan uitgewerkt:
Verhogen van de visie-en kennisontwikkeling over diversiteit in de sport
Verhogen van het aantal gekwalificeerde begeleiders van allochtone origine in de sport
Implementeren van diversiteitsmanagement.
In de opleiding “sportfunctionaris” werd een module van 4 uur rond diversiteit geïncorporeerd.
Hierin wordt dieper ingegaan op hoe sportdiensten een gericht beleid kunnen voeren in functie van
sportstimulering van kwetsbare groepen zoals allochtonen, senioren en gehandicapten.
Verhogen van de diversiteit in de georganiseerde sportbeoefening
Via concrete acties wordt gewerkt aan de invulling van de vier beleidsuitdagingen:
• De Vlaamse Trainersschool organiseert samen met VSF en ISB bijscholingen rond diversiteit
voor de sportfederaties en sportfunctionarissen
• Via Buurtsport Vlaanderen wordt er gerichte promotie over het opleidingsaanbod naar jongeren
van allochtone origine gevoerd
• De Vlaamse Sportfederatie en Buurtsport Vlaanderen onderzoeken hoe ze de instroom van
jongeren van allochtone origine vanuit buurtsport naar sportclubs kunnen verhogen.
Voor de doelgroep sportfederaties werd in oktober 2006 een bijscholing rond diversiteit gegeven,
die specifiek inzoomde op interculturaliteit. De bezorgdheid voor maximale participatiekansen
voor maatschappelijk zwakkeren werd ook meegenomen bij het uitschrijven van het voorontwerp
van decreet op het lokale en regionale sport voor allen-beleid. Gemeenten moeten bv. in hun
sportbeleidsplan een afzonderlijk hoofdstuk wijden aan maatregelen en acties die de
toegankelijkheid en diversiteit bevorderen.
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4.4.7 Decreet onderwijsgebonden sport
In overleg met de minister van Onderwijs heb ik werk gemaakt van een nieuw decreet op de
schoolsport en de sport in het hoger onderwijs (onderwijsgebonden sport). Dit zal in voege treden
op 1 januari 2007.
Teneinde de kwaliteit van het lokale sportaanbod te verhogen alsook de brug tussen school,
gemeente en club te leggen, ging het pilootproject “De Flexibele Opdracht van de Leerkracht
Lichamelijke Opvoeding FOLLO” van start op 1 september 2001 door een samenwerking tussen
Sport en Onderwijs.
Als te bereiken strategische doelstelling wordt binnen het project vooropgesteld: “Zoveel mogelijk
jongeren op een verantwoorde manier laten bewegen en beter leren bewegen via het inschakelen
van de leerkracht L.O. in de naschoolse sportbeoefening in school, gemeente en club en finaal de
jongeren stimuleren om lid te worden van een sportclub”.
De positieve ervaringen met het principe van een ‘flexibele opdracht’ gedurende de eerste twee
pilootjaren hebben ertoe geleid dat ook in de schooljaren 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 en
2006-2007 opnieuw een invulling van de ‘flexibele opdracht’ werd mogelijk gemaakt. Hierbij werd
geopteerd voor een verankering van het project binnen de schoolsportwerking.
Het Bloso en de Stichting Vlaamse Schoolsport behartigen sedert 2003-2004 de inhoudelijke
sturing en praktische uitwerking van het project. Op het ogenblik dat het nieuwe decreet in voege
zal treden, zullen de 20 FOLLO’s toegewezen worden aan het nieuwe centrum (VCOS).

4.4.8 Varia
VZW De Rand kreeg voor het zesde jaar op rij een belangrijke rol toegewezen in het stimuleren
van het Nederlandstalig sportgebeuren in de zes gemeenten met een bijzonder taalstatuut in de
Vlaamse Rand rond Brussel. De werking van de vzw omvat een ondersteuningsreglement voor
lokale Nederlandstalige sportverenigingen, de samenwerking met andere instanties zoals de
provinciale sportdienst van Vlaams Brabant en het Bloso en de informatie uitwisseling, het overleg
en de samenwerking tussen de lokale sportwerkingen via overlegorganen.
De Rand ontving in 2006 een toelage van 119.000 euro op basisallocatie 33.36 van programma
45.1 als tussenkomst in de loon- en werkingskosten.
Op basis van de gegevens van het effecten- en sportbehoeftenonderzoek dat in 2005 werd
uitgevoerd bij alle aangeslotenen bij de overlegorganen van “de Rand”, werd de werking in 2006
bijgestuurd. Volgende specifieke accenten werden daarbij gelegd: nog meer aandacht besteden aan
de promotie van de activiteiten van de clubs naar de bevolking toe en proberen te bemiddelen bij de
gemeenten inzake infrastructuur voor clubs.
Intussen werden gesprekken opgestart om de overstap naar het decreet op het lokaal en regionaal
sport voor allen-beleid vanaf 2008 voor te bereiden.
Een tweede experimenteel project betreft de vzw Voeren Sport. Deze krijgt sinds 2002 een toelage
om de lokale sportwerking gericht op de Vlaamse Voerenaars te activeren. De sportpromotor zorgt
voor een gevarieerd sport voor allen-aanbod voor verschillende leeftijdscategorieën en coördineert
het overleg en de samenwerking tussen de verschillende lokale en provinciale sportactoren.
De werking en het activiteitenprogramma van de vzw Voeren Sport werden in 2006 aangepast in
functie van de resultaten van de behoeften- en effectbepaling die in 2005 werd uitgevoerd. Uit deze
analyse blijkt dat zowel het aantal deelnemers als het aantal activiteiten sterk is toegenomen
waardoor de vergelijking met een doorsnee sportdienst stilaan kan gemaakt worden. Het
succesverhaal van deze vzw maakt ook dat de lokale beleidsmakers overwegen om de
omschakeling naar een echte gemeentelijke sportdienst te realiseren. Het project breidt zich verder
uit: meer sportinitiaties worden georganiseerd voor meer diverse leeftijdsgroepen.
Voeren Sport kreeg voor haar werking in 2006 een ondersteuning van Vlaanderen van ongeveer
60.000 euro van het programma 45.1, begrotingsallocatie 33.36.
De Rode Antraciet is een derde experimenteel project dat een jaarlijkse toelage krijgt van
Vlaanderen. De hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, waaronder ook sociale en culturele
vorming en sport en recreatie vallen, is immers een expliciete gemeenschapsbevoegdheid.
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Het project startte in 2002 in een pilootregio van 5 gevangenissen in Antwerpen en de
Noorderkempen als deel van de werking van de vzw Vlaamse Federatie voor Forensisch
Welzijnswerk. Doel was het opstarten van een sportaanbod binnen de gevangenissen opdat meer
gedetineerden op een betere manier actief aan sport kunnen doen tijdens de periode van hun
detentie zodat hun re-integratie in de maatschappij bevorderd wordt. In 2004 werd het project
overgenomen door de vzw Rode Antraciet.
De 2 sportpromotoren die werden aangesteld ontwikkelden een divers sportaanbod op maat van de
specifieke setting van gevangenissen en van de doelgroep en dit in nauwe samenspraak met Justitie
en de Vlaamse Gemeenschap en met aandacht voor alle aspecten van het individu en van de
veiligheid. Sportclubs, sportievelingen, sportdiensten en andere partners worden aangezet om een
deel van hun werking ook binnen de gevangenissen te ontplooien. Centraal in het ganse
sportaanbod staat de educatieve meerwaarde van sport en de integratie van lichaam en geest. De
vzw Rode Antraciet krijgt voor zijn sportwerking een jaarlijkse dotatie van 73.200 euro via
basisallocatie 33.36 van programma 45.1.
In het penitentiair complex Brugge (mannenafdeling) werd voor de eerste maal voor gedetineerden
zelf, een pilootcursus Bewegingsanimator van de Vlaamse Trainersschool georganiseerd. De
doelstelling van het project is tweeledig: enerzijds het voorzien van gediplomeerde
sportbegeleiders binnen het penitentiair complex, zodat meer gedetineerden op een kwalitatieve
manier aan sport kunnen doen. Anderzijds worden gedetineerden met leidinggevende
sportcapaciteiten ondersteund bij het ontwikkelen van hun competenties om alzo de integratie in
sportclubs/organisaties na hun detentie voor te bereiden.
In april 2006 zijn 14 cursisten gestart met de opleiding. 8 cursisten zijn er in geslaagd om de
volledige opleiding te doorlopen (gedurende drie maanden de cursus volgen, stageopdrachten te
vervullen). Dit eerste project is gerealiseerd met financiële middelen van het Nike Fonds.
In het najaar 2006 volgt een evaluatie met het oog op herhaling en uitbreiding naar andere
penitentiaire complexen.
De Buurtsportcampagne werd in 2001 door de Vlaamse Overheid overgenomen van de Koning
Boudewijnstichting en uitgebreid naar een bredere sportinvulling. BuurtSport Vlaanderen neemt
een unieke plaats in het sportlandschap in. Eén van de sterke punten is de samenwerking tussen
verschillende beleidsdomeinen en sectoren. Dit gebeurt op Vlaams vlak waar het
BuurtSportsecretariaat een heel netwerk heeft opgebouwd. Maar ook in de lokale praktijk is er
sprake van een samenwerking tussen verschillende gemeentelijke diensten, o.a. jeugd-, sport-,
preventie-, integratie- en welzijnsdiensten.
Het project is sectoroverschrijdend, maar het accent ligt duidelijk op “blijvend sporten” voor
jongeren. Het project “BuurtSport” spreekt ook een andere doelgroep ('sportkansarme jongeren')
aan dan verschillende andere projecten. Bovendien heeft Buurtsport in het kader van
interculturaliseren troeven in het bereiken van etnisch culturele minderheden. Voor de werking van
BuurtSport Vlaanderen werd ook in 2006 een ondersteuning van 100.000 euro voorzien van
programma 45.1, allocatie 33.36.
Naast het verder uitbouwen van het netwerk, het ondersteunen en inbrengen van know how rond
buurtgebonden sporten via trefdagen, happenings en publicaties, werd de werking in 2006 verbreed
naar volwassenen- en seniorensport in de buurt. Eind 2006 wordt een publicatie uitgegeven door
BuurtSport Vlaanderen waarin gefocust wordt op een breed theoretisch kader over buurtsport als
voorbeeld van laagdrempelige sportstimulering en gebaseerd op de gegevens van het onderzoek
naar Buurtsport dat in 2005 werd uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel. Ook voorbeelden
van good practices komen daarbij aan bod.
In 2006 werd binnen de organisatie verder nagedacht over hoe het project Buurtsport Vlaanderen
vanaf 2008 structureel kan opgenomen worden in het decreet op het lokaal en regionaal sport voor
allen-beleid als deel van het steunpunt voor gemeentelijke sportdiensten.
“Kort op de bal” is een integraal jeugd- en sportproject voor 6 tot 18 jarigen met voetbaltalent die
zijn aangesloten bij een voetbalclub maar door een cumul van factoren (o.a sociaal-economisch,
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etnisch-cultureel, leerachterstand...) nood hebben aan een breed ondersteuningspakket. Clubs
spelen in dit project een cruciale rol en worden ondersteund om hun maatschappelijk engagement
op te nemen.
Het project omvat 4 deelluiken: een sportief, een educatief, een tewerkstellings- en een
infrastructuurluik. Bedoeling van de actie is kwetsbare jongeren en hun ouders via sport en door
een degelijke randbegeleiding op het vlak van hun schoolwerk, kansen te geven om sterker te staan
in de maatschappij.
In 2006 werden de verdere lijnen van het project “Kort op de bal” voor Brussel uitgewerkt. Ik zocht
tevens naar een organisatie die de opstart van het project kan faciliteren, zodat het op termijn
eventueel kan overgaan naar een afzonderlijke vzw. De organisatie “Jeugd en stad” zal deze rol
opnemen: ze hebben immers de nodige expertise op het vlak van sociaal-cultureel en sportwerk met
kwetsbare jongeren en zijn ook in Brussel actief.
Ik zocht de medewerking van voetbalclubs en scholen. 7 clubs (RC Schaerbeek, FC Cosmos
Molenbeek, R. Leopold FC, VSV Ritterclub, FC Haren, AS Etoile Bruxelles-Capitale, FC Jeunesse
Molenbeek) en 4 scholen uit het Brusselse zullen aan het project deelnemen. Op die manier kunnen
zo’n 1500 jongeren worden opgevangen.

4.5 De kwaliteit van het sportaanbod verbeteren in hoofde van alle actoren
en op alle niveaus
4.5.1 Sportkaderopleiding
De Vlaamse Trainersschool (VTS) (samenwerkingsverband tussen het Bloso, de Vlaamse
universiteiten en hogescholen met een opleiding L.O. en de Vlaamse sportfederaties) heeft in 2006
volgende beleidsintenties, geformuleerd in de beleidsbrief Sport 2005-2006, gerealiseerd:
Permanente remediëring van het opleidingsaanbod via optimalisering van de opleidingsstramienen.
Naast de verdere uitbouw van de modulaire opleidingstructuur werd in 2005-2006 ook bijzondere
aandacht besteed aan een rationalisering en kwaliteitsverbetering van de opleidingsstramienen.
Immers, elke opleiding van de Vlaamse Trainersschool is hierop gebaseerd. Een
opleidingsstramien omvat de doelstellingen van een opleiding, de toelatingsvoorwaarde(n), de
volgorde van de modules en een opsomming van de modules, vakken en uren. Het
opleidingsstramien is de enige referentienorm voor de erkenning en de organisatie van cursussen,
alsook voor het examineren en delibereren.
Alle opleidingsstramienen werden een eerste keer grondig geanalyseerd. Hieruit bleek dat er 235
actieve opleidingsstramienen zijn, verdeeld over 219 sporttakgerichte opleidingen, 8 aanvullende
sporttakgerichte opleidingen, 4 beroepsgerichte opleidingen en 4 begeleidingsgerichte opleidingen.
Er worden in 49 sporttakken opleidingen gegeven en sporten met meerdere disciplines hebben ook
meerdere opleidingsstramienen. Alle sporttakken hebben een opleiding op niveau Initiator, 83%
van de sporttakken hebben een opleiding op niveau Instructeur B/Trainer B uitgewerkt en slechts
65% op niveau Trainer A. Dit is verklaarbaar vanwege het feit dat niet elke sporttak een acute nood
heeft aan opleidingen op een hoger niveau.
Van alle opleidingsstramienen werd in 2005 iets meer dan de helft georganiseerd. Het aantal
cursusorganisaties neemt af naarmate het opleidingsniveau toeneemt.
Het aantal uren van een opleidingsstramien verschilt per opleidingsniveau: Initiator = gemiddeld
59u, Instructeur B = gemiddeld 86u, Trainer B = gemiddeld 101u en Trainer A = gemiddeld
107u.Het aantal vakken neemt toe bij een hoger opleidingsniveau.
Onder impuls en begeleiding van de pedagogische cel werd gestart met de omvorming van de
meeste opleidingen tot 4 modules: module 1: Algemeen Gedeelte, module 2: sporttechnische
module, module 3: didactisch- methodische module en module 4: stagemodule.
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De directeurs sportkaderopleiding en de cursusverantwoordelijken hebben de opdracht gekregen
om zich strikt te houden aan het goedgekeurde opleidingsstramien bij de planning en organisatie
van opleidingscursussen.
In 2006 is tevens een aanvang genomen met het inhoudelijk screenen door medewerkers van de
pedagogische cel van de vele cursusteksten van de verschillende sporttakken. Hierbij wordt vooral
aandacht besteed aan de afstemming op de inhoud van het Algemeen Gedeelte en aan de realisatie
van de vooropgezette doelstellingen.
In 2005 werd een specifieke bijscholing georganiseerd voor de sportfederaties en de directeurs
sportkaderopleiding mbt. de opmaak van sportspecifieke ontwikkelingslijnen. Er werd door de
VTS eveneens een handleiding opgemaakt en overhandigd om de sportfederaties bij deze opdracht
te begeleiden. De realisatie van deze moeilijke opdracht verloopt evenwel moeizaam,
waarschijnlijk bij gebrek aan mankracht en beschikbare competentie. Gelet op de vele raakvlakken
met topsport werd in 2006 overleg gepleegd met de afdeling topsport, de topsportmanager en het
BOIC om hiervoor oplossingen te zoeken.
In 2005 werd voor de eerste keer een specifieke dagcursus Algemene Gedeelten van de
verschillende opleidingsniveaus georganiseerd voor topsporters, ex-topsporters en trainers van (ex)topsporters. De inschrijving van de kandidaten diende te gebeuren door de sportfederaties en de
lessen hadden plaats op het Bloso. De cursisten werden intensief begeleid middels 1 lesdag per
week, lessen gespreid over het jaar, leergesprek vorige lesinhoud, tussentijdse examens na elk
opleidingsonderdeel, examenfeedback, begeleiding studietraject, etc. Dit initiatief kende een groot
succes (16 topsporters waarvan 14 gekwalificeerd) en wordt hernomen in 2007.
Op 27/9/2006 werd de eerste bijeenkomst van het Vlaams Coachesplatform (VCP) georganiseerd
met als sprekers Gerrit Beltman (gymnastiek), Koen Embrechts(krachttrainer volleybal) en Rudi
Diels (atletiek). Het Vlaams Coachesplatform tracht alle trainers en coaches van Vlaamse
topsporters of topploegen te verzamelen voor het geven van specifieke topsportbijscholingen en
voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Het VCP wordt aangestuurd door de Vlaamse
Trainersschool, de afdeling Topsport van het Bloso, het BOIC en de topsportmanager.
De tweede bijeenkomst van het VCP is gepland tijdens de tweede “Dag van de Trainer” op
zaterdag 16/12/2006 en het VCP zal dan ook formeel voorgesteld worden.
In functie van een gericht diversiteitsbeleid werd het aanbod van aanvullende opleidingen voor
gekwalificeerde Initiators, Instructeurs of Trainers verder uitgebreid. In de aanvullende opleiding
gehandicaptensport werden twee nieuwe modules uitgewerkt: een sporttakspecifieke module voor
het begeleiden van judoka’s met een handicap en een sporttakspecifieke module voor het initiëren
van rolstoelbasket. Tevens werd gestart met de ontwikkeling van een module voor het begeleiden
van voetballers met een beperking.
Gelet op het belang van een kwalitatieve omkadering bij recreatieve sportevenementen werd een
aanvullende sporttakoverschrijdende module voor het organiseren van recreatieve sportactiviteiten
uitgewerkt en georganiseerd. Deze opleiding richt zich tot alle gediplomeerde begeleiders die meer
kennis en vaardigheden willen verwerven in het organiseren van recreatieve sportactiviteiten op
sportkamp, in de sportclub, bij lokale evenementen, etc.
De begeleidingsgerichte opleidingen bewegingsanimator, wegkapitein en jogbegeleider kenden een
stijgend succes. Deze opleidingen geven een goed antwoord op de groeiende vraag van vele
vrijwilligers die zich willen engageren bij het begeleiden van allerlei sportieve activiteiten. In deze
opleidingen wordt bijzondere aandacht besteed aan de veiligheidsprincipes en het enthousiasmeren
van een divers doelpubliek.
In 2006 heeft het Publicatiefonds van de Vlaamse Trainersschool opnieuw een aantal werken
uitgegeven aan democratische prijzen. Zo verschenen ondermeer het boek “Praktische oefenstof
voor het plannen van badmintontrainingen” en de CDRom “Praktische oefenstof voor
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zwemopleiders”. In samenwerking met het kabinet en het departement werd ook de
beleidsrapportage “Sportbeleid in Vlaanderen deel I en deel II” uitgebracht. Een derde deel
(kengetallen) zal in het najaar worden gepubliceerd. Daarnaast verschijnt in het najaar nog een
uitgave over gymnastiekopleidingen.
Op zaterdag 16/12/2006 wordt de 2e editie van de “Dag van de Trainer” georganiseerd in de
Topsporthal te Gent. Er worden 1500 deelnemers verwacht voor 6 sporttakoverschrijdende en 14
sporttakspecifieke workshops en bijscholingen. Via deze organisatie tracht de VTS het belang van
de gekwalificeerde trainer en een goede sportkaderopleiding aan te tonen en te promoten.

4.5.2 Begeleiding Vlaamse sportfederaties
Het decreet op de erkenning en subsidiëring van de sportfederaties van 13 juli 2001 heeft via een
reeks kwalitatieve criteria op het vlak van personeel en werking de basis gelegd en de
randvoorwaarden gecreëerd voor een kwalitatief beleid in de sportfederaties. Wat de kwalitatieve
werking betreft vormen het opmaken en uitvoeren van het beleidsplan en de actieplannen de spil
van dit kwaliteitsbeleid.
Vanaf 2004 worden jaarlijks een aantal bijscholingsmogelijkheden aan het personeel en de
bestuurders van de sportfederaties aangeboden teneinde de kwaliteit van hun beleid te ondersteunen
en te verbeteren. Zo staat voor het najaar 2006 een bijscholing over “middelenbeleid” gepland met
als doelstelling een meer systematisch en gestructureerd beleid te kunnen voeren omtrent alle
middelen (geld, tijd, goederen, …) die ingezet worden voor de uitvoering van het inhoudelijke
beleid. Met de Vlaamse Sportfederatie ( VSF) werd afgesproken dat een bijscholing proces- en
projectmanagement wordt aangeboden.
In het kader van de begeleiding van de sportfederaties worden de sportfederaties die projecten
indienen in het kader van de facultatieve opdrachten Jeugdsport en Sportkampen door het Bloso
uitgenodigd voor het voeren van bilaterale gesprekken. Hierbij worden aan de sportfederaties
mogelijke oplossingen aangereikt voor hun problemen, zowel op het vlak van het concept van de
projecten als op het vlak van de implementatie van hun projecten op het terrein. Bij de bespreking
van hun dossiers wordt telkens de link gelegd naar hun meerjarenbeleidsplan.
De vorig jaar herwerkte aanvraagformulieren voor de facultatieve opdrachten Jeugdsport en
Sportkampen (geïntegreerde formulieren voor actieplan en aanvraag subsidiëring, met de nodige
praktische voorbeelden en tools voor kwaliteitseisen, kwaliteitsbewaking en promotiestrategie)
werden op hun gebruiksvriendelijkheid onderzocht en bijgestuurd.

4.5.3 Begeleiding gemeentelijke en provinciale sportdiensten en sportdienst van de
VGC
In het kader van de begeleiding van de sportdiensten heeft het Bloso i.s.m. het ISB in 2006 een
vervolmakingssessie gegevensverzameling georganiseerd met het oog op een kwalitatieve
sportbeleidsplanning en dit in voorbereiding op het nieuw decreet voor het lokale sportbeleid. Deze
bijscholing had als doel praktische tips en instrumenten mee te geven inzake gegevensverzameling
alsook onderling individuele ervaringen uit te wisselen en problemen te bespreken. Deze
bijscholing stond open voor alle gemeenten (erkende én niet-erkende) die de basiscursus in 2005
gevolgd hadden. Aan deze specifieke bijscholing namen in totaal 196 sportfunctionarissen van
erkende en niet-erkende sportdiensten, ISB-medewerkers en Bloso-inspecteurs deel.

4.5.4 Kwaliteitslabels sportclubs IKZ-projecten facultatieve opdrachten
sportfederaties
In het kader van de facultatieve opdracht Jeugdsport wordt de mogelijkheid geboden aan de
sportfederaties om een audit uit te voeren op de kwaliteit van de jeugdsportwerking van de
sportclubs. Op basis van de resultaten van de audits worden kwaliteitslabels toegekend aan de
sportclubs.
De IKz-kwaliteitsprojecten voldoen aan duidelijke regels. In de eerste fase (periode van vier jaar)
evolueert het project van een conceptfase naar een fase waarin de clubs worden doorgelicht. De
duur van de conceptfase kan variëren per sportfederatie en is afhankelijk van de aard en de
complexiteit van de sporttak. In een tweede fase (tweede periode van vier jaar) worden de clubs
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doorgelicht en wordt er aan de doorlichting ook een remediëring gekoppeld die moet gelinkt zijn
aan de resultaten van de audit. Deze remediëring moet als doelstelling hebben om de zwakke
punten, voortkomend uit de audit weg te werken. In 2006 zitten de Vlaamse Basketballiga vzw en
de Koninklijke Belgische Korfbalbond-Vlaamse Liga-vzw nog in de eerste fase.
GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw, Turnsport Vlaanderen vzw en de Bond voor Lichamelijke
Opvoeding vzw zitten in de tweede fase. Met uitzondering van de twee sportfederaties die nog in
de eerste fase zitten, kennen zij allen kwaliteitslabels aan hun clubs toe.
Andere sportfederaties kiezen ervoor om in het kader van de facultatieve opdracht Jeugdsport een
jeugdsportfonds op te richten. In een kwaliteitsverhogend jeugdsportproject van het type
‘jeugdsportfonds’ wordt het geld verdeeld onder de clubs op basis van kwaliteitscriteria die de
sportfederatie zelf kiest. De criteria waarop de verdeling van de middelen uit de subsidiëring is
gebaseerd, moeten criteria zijn die de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de sportclubs verhogen
of die betrekking hebben op de jeugdsportwerking. Als de clubs aan deze criteria voldoen, kunnen
zij een kwaliteitslabel behalen. Afhankelijk van het behaalde label ontvangen zij financiële steun
om acties te ondernemen die de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de clubs verbeteren. Het
gaat om de Vlaamse Badmintonliga vzw, de Vlaamse Handbal Vereniging vzw, de Vlaamse
Tennisvereniging vzw, Recreatief Aangepast Sporten vzw en Sporcrea vzw.

4.6 Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid
4.6.1 Een Vlaams sportinfrastructuurfonds
Sportinfrastructuur is een belangrijk instrument voor het voeren van een doeltreffend sportbeleid.
Zonder geschikte infrastructuur kunnen heel wat sporten niet beoefend worden, zeker niet op
permanente basis. Nationale en internationale sportfederaties leggen ook steeds meer
sporttechnische criteria op inzake sportinfrastructuur. Ook de burger stelt steeds meer
kwaliteitseisen. De overheid tenslotte verstrengt de eisen inzake milieu en volksgezondheid.
Ondanks de inspanningen die de jongste jaren geleverd werden door zowel de Vlaamse, provinciale
als gemeentelijke overheden, blijkt er op lokaal vlak zowel een structureel ( in 40% van de
gemeenten) als periodiek (in 30% van de gemeenten) tekort aan overdekte en openlucht
sportinfrastructuur te bestaan:
Volgens de behoeftenormen (0,2 m² per inwoner) is er in Vlaanderen een tekort aan ruim 270.000
m² netto sporthaloppervlakte, wat overeenstemt met een 200-tal middelgrote sporthallen. Voor
Brussel is er een tekort van ca. 30 middelgrote sporthallen. Sporthallen worden overwegend
polyvalent gebruikt.
Inzake sportlokalen (die zich doorgaans richten tot de beoefening van klassieke sporten) situeren de
behoeften zich overwegend op het vlak van renovatie: de randvoorwaarden om te sporten zijn er in
te veel gevallen nog minimaal (afwezigheid van sportvloer, kleedkamers en sanitair).
Tussen de 15 à 30% van de ca. 11.000 publiek toegankelijke openluchtsportvelden (voor voetbal,
tennis, basketbal, enz.) zijn stedenbouwkundig ‘zonevreemd’ gesitueerd en dreigen te verdwijnen.
Ook de accommodatie (kleedkamers, verlichtingsinstallatie, specifieke sportbevloering, enz.) laat
in veel gevallen te wensen over. De vraag naar nieuwe, gegroepeerde traditionele
openluchtsportvelden ter vervanging van bestaande zonevreemde ingeplante terreinen is daarom
erg groot. Daarnaast telt Vlaanderen slechts een 30-tal kunstgrasvelden voor ploegsporten (voetbal,
hockey, korfbal, enz.), terwijl er nood is aan ca. 250 van dergelijke terreinen.
Het aantal publiekelijk toegankelijke zwembaden nam de afgelopen jaren dramatisch af. Tussen
1995 en 2004 verdwenen in Vlaanderen – mede als gevolg van verstrengde normen inzake hygiëne,
milieu en veiligheid – 127 zwembaden, zowel openbare als privaat uitgebate. Ter vergelijking: het
aantal zwembaden dat werd geopend in de periode van 1990 – 2003 bedraagt 17. Gevolg: in liefst
27 Vlaamse en Brusselse regio’s is er een objectief tekort aan overheidszwembaden (minder dan
100 m² verschil tussen het beschikbaar overdekt zwembadwater en de vooropgestelde norm van
200 m²/20.000 inwoners). Bovendien kampen vele overheidszwembaden met enorm stijgende
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exploitatiekosten (toenemende energiekosten, verstrengde Vlarem-wetgeving, eisen van de
Legionella-wetgeving, enz.).
Deze tekorten inzake sportinfrastructuur kunnen ook in cijfers worden uitgedrukt. Het totale
tekort in Vlaanderen wordt geraamd op 620 miljoen EUR:
• 230 nieuwe sporthallen: 300 miljoen EUR
• Renovatie van 60 bestaande sporthallen: 30 miljoen EUR
• 75 nieuwe en te renoveren openluchtsportvelden: 30 miljoen EUR
• 250 kunstgrasvelden: 100 miljoen EUR
• 27 nieuwe zwembaden: 135 miljoen EUR
• Renovatie van 50 zwembaden: 25 miljoen EUR
In het kader van het kerntakendebat werd afgesproken dat de oprichting van basisinfrastructuur
voor sportbeoefening een taak is voor de gemeentelijke overheden, en dat bovenlokale
infrastructuur voor sportbeoefening een taak is voor de provinciale overheden. De Vlaamse
overheid draagt de verantwoordelijkheid inzake topsportinfrastructuur. Bovenstaande tekorten
geven duidelijk aan dat lokale besturen vaak andere prioriteiten leggen met de middelen die zij ter
beschikking krijgen via het Gemeentefonds. Grote dupe zijn de sportbeoefenaars die in hun
woonomgeving over onvoldoende (of onvoldoende kwalitatieve) infrastructuur beschikken om – al
dan niet in clubverband – hun favoriete sport(en) te beoefenen. Als Vlaams minister van Sport
ontwikkelde ik daarom een instrument dat de diverse overheden aanmoedigt tot samenwerking, en
dat de nieuwbouw of renovatie van sportinfrastructuur een enorme impuls zal geven: het Vlaams
Sportinfrastructuurplan.
Dit ambitieuze Vlaams Sportinfrastructuurplan dat ik uitwerkte moet een massale inhaalbeweging
tot stand brengen inzake sportinfrastructuur. Door een partnerschap met de lokale besturen – en
door middel van de methode van de alternatieve financiering – wordt in de loop van de volgende
jaren (2007 – 2011) de nood aan sportinfrastructuur voor liefst 35% weggewerkt. Alles samen
goed voor een investeringsbedrag van in totaal 225 miljoen EUR (!), meteen de grootste
investering ooit inzake sportinfrastructuur in Vlaanderen.
Om dit grootschalige sportinfrastructuurplan mogelijk te maken en uit te voeren wordt een Vlaams
sportinfrastructureel investeringsfonds opgericht. Dit sportinfrastructuurfonds zal instaan voor
zowel het ontwerp, de bouw, de financiering als het onderhoud van de talloze
sportinfrastructuurprojecten die de volgende jaren zullen worden gerealiseerd. Dit
sportinfrastructuurfonds wordt opgericht door enerzijds private investeerders (die 75% van het
startkapitaal inbrengen, goed voor 16,875 miljoen EUR) en anderzijds de Vlaamse overheid (die
instaat voor 25% van het kapitaal, goed voor 5,625 miljoen EUR).
Dit sportinfrastructuurfonds zal de geselecteerde (ver)bouwprojecten realiseren en deze – in ruil
voor een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding – op lange termijn ter beschikking stellen van
de aanvragers (gemeente – en/of provinciebesturen). Ook hier stimuleer ik de lokale besturen fors
om de benodigde sportinfrastructurele investeringen aan te gaan: de Vlaamse overheid subsidieert
30% van deze beschikbaarheidsvergoeding, de overige 70% is ten laste van de lokale besturen. De
lokale besturen kunnen hiervoor op hun beurt samenwerkings – en dus ook
financieringsovereenkomsten sluiten met partners uit de onderwijssector en/of private partners. Op
die manier kunnen voor in totaal 225 miljoen aan investeringen in nieuwe of te renoveren
sportinfrastructuur worden gerealiseerd.
Naast een eenmalige inbreng van 5,625 miljoen EUR kapitaalsinbreng in het
sportinfrastructuurfonds verkreeg ik van de Vlaamse regering jaarlijks 7,5 miljoen EUR nieuwe
middelen op zijn begroting om de jaarlijkse tussenkomst vanuit de Vlaamse overheid in de
beschikbaarheidsvergoeding te garanderen.
Via een forse impuls van 225 miljoen EUR kan de volgende jaren de bestaande achterstand inzake
sportinfrastructuur voor 35% weggewerkt worden, wat een enorme duw in de rug betekent voor het
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sport voor allen beleid in Vlaanderen. Alle achterstand wegwerken in deze legislatuur is
onmogelijk (al wordt met het sportinfrastructuurfonds een instrument gecreëerd die dit op termijn
zeker mogelijk moet maken). In deze fase wordt daarom gekozen voor vier soorten projecten:
• De nieuwbouw en renovatie van eenvoudige sporthallen.
• De nieuwbouw en renovatie van multifunctionele sporthallen.
• De nieuwbouw van kunstgrasvelden voor ploegsporten.
• De nieuwbouw en renovatie van zwembaden.
Al naargelang de projectgrootte kunnen de 225 miljoen EUR investeringsmiddelen in theorie leiden
tot 50 à 550 dossiers. Zo zouden er via het Vlaams Sportinfrastructuurplan – bij wijze van
voorbeeld – 80 sporthallen, 15 zwembaden en 75 kunstgrasvelden in Vlaanderen kunnen worden
gerealiseerd. Het zijn de nieuw verkozen lokale besturen die de lokale noden zullen detecteren, en
die zo de concrete inzet van de 225 miljoen EUR mee zullen bepalen.
De gerealiseerde sportinfrastructuurprojecten dienen bij voorkeur meerdere gebruikers ten goede te
komen: sportclubs, individuele sportbeoefenaars, scholen, gemeenten, enz. Er zal ook speciale
aandacht gaan naarde toegankelijkheid en naar het rationeel energieverbruik, zodat de Vlaamse
overheid met haar energiezuinige sportinfrastructuur een concrete voorbeeldfunctie kan vervullen
bij de realisatie van de Kyoto-doelstellingen. Er zullen tot slot ook duidelijke architecturale criteria
worden uitgewerkt waaraan de sportinfrastructuur van de toekomst dient te voldoen.
Nu ik de principiële goedkeuring door de Vlaamse regering van het Vlaams Sportinfrastructuurplan
heb verworven, zal het principe achter deze inhaalbeweging voor sportinfrastructuur via
alternatieve financiering door middel van een ronde langs lokale besturen bekend gemaakt worden.
De lokale besturen (gemeenten, provincies, VGC) zullen gevraagd worden een hoofdstuk te wijden
aan hun plannen inzake sportinfrastructuur in het sportbeleidsplan dat ze krachtens het nieuwe
decreet op het lokale sportbeleid in de loop van 2007 dienen op te maken.
Het fonds gaat niet enkel over bakstenen, maar ook over bouwstenen en stapstenen in het
uittekenen van het sportlandschap. Daarom streven we er naar om eindelijk een coherte spreiding
en invulling van het sportinfrastructuurlandschap na te streven en te realiseren. Belangstelling en
medewerking vanwege lokale besturen is erg belangrijk, maar mag niet leiden tot het uit het oog
verliezen van een degelijk spreidingsplan m.b.t. specifieke sportinfrastructuur. Het
bewerkstellingen van een bepaalde hiërarchie van infrastructuuruitbouw binnen een regio of
provincie, waarbij op termijn een logisch opleidingsverhaal en doorverwijsverhaal binnen
sportdisciplines mogelijk gemaakt wordt, is mede een belangrijke leidraad en uitgangspunt van de
infrastructurele inhaaloperatie. “

4.6.2 Bloso-centra
Het kunnen beschikken over functionele en goed uitgeruste sportinfrastructuur is een belangrijk
instrument in de uitvoering van het sportbeleid. Met de investeringsdotatie die het Bloso elk jaar
ontvangt worden de 13 Bloso-centra kwalitatief verder uitgebouwd en gerenoveerd.
De kerntaken van de Bloso-centra werden opgenomen in het decreet van 7 mei 2004
(omvormingsdecreet Bloso-VOI – Iva rp).
Voor de Bloso-centra werden 2 kerntaken bepaald:
• de organisatie van sportkampen en sportklassen
• het uitbouwen en ter beschikking stellen van de Bloso-centra aan sportfederaties, sportclubs,
sportdiensten, topsporters en individuele sportbeoefenaars, onder meer voor de organisatie van
trainingen en stages op alle niveaus.
Het hoofddoel is d.m.v. een effectief en efficiënt gebruik te streven naar een maximale bezetting in
functie van het vervullen van deze kerntaken.
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De 13 Bloso-centra worden intensief gebruikt voor Bloso-organisaties (sportkampen, sportklassen,
VTS-cursussen) en voor organisaties van derden (stages, trainingen, belangrijke sportmanifestaties
en evenementen, schoolsportdagen, bedrijfssportdagen).
De Bloso-sportkampen worden georganiseerd tijdens de schoolvakantieperiodes. Zij hebben naam
en faam verworven door hun kwaliteit en hun degelijkheid. Het Bloso is op dit vlak de trendsetter.
Het aantal deelnemers steeg van 8.100 in 2001 naar 9.700 in 2006. Het bezettingspercentage
evolueerde van 80% in 2001 naar ruim 97% in 2006.
Tijdens het schooljaar worden in de Bloso-centra in samenwerking met de koepelorganisaties uit
het onderwijs sportklassen georganiseerd. Een sportklas is een schoolse extra-muros-activiteit, die in
internaat wordt georganiseerd in een Bloso-centrum, van maandagvoormiddag tot vrijdagnamiddag.
Naast de gewone onderwijsvakken (natuurkunde, geschiedenis e.d.) onder leiding van de leraarklastitularis, doen de leerlingen minimum 2 u/dag aan sport. De sportactiviteiten staan onder leiding
van gediplomeerde Bloso-lesgevers.
De bezetting met sportklassen steeg van 15.600 leerlingen in het schooljaar 2000-2001 tot ruim
17.500 leerlingen in het schooljaar 2005-2006 (+ 1.900).
In 2006 werden in de Bloso-centra 130 VTS-cursussen georganiseerd met 2.500 deelnemers. Dit
zijn 15 cursussen en 200 cursisten méér dan in 2005.
In de Bloso-centra vinden belangrijke Vlaamse, nationale en internationale wedstrijden en
evenementen plaats. Meer en meer clubs en federaties organiseren in de Bloso-centra trainingen
en stages voor topatleten en beloftevolle jongeren. Tenslotte maken ook plaatselijke clubs en
individuele sporters gebruik van de Bloso-centra.
Het totaal aantal overnachtingen in de Bloso-centra steeg van 119.000 in 2001 tot 150.000 in 2006
(+26%).
In 2006 werd het gerenoveerde sporthotel van het Bloso-centrum Blankenberge in gebruik
genomen en werd in het Bloso-centrum Brugge gestart met de bouw van een
openluchtwielerbaan.
Zoals in voorgaande jaren werden bij de uitbouw van de Bloso-centra in 2006 diverse
investeringssamenwerkingsakkoorden afgesloten met andere publieke en private partners (te
Blankenberge, Brugge, Genk, Gent, Hofstade en Waregem).
In 2006 werden met een investeringsdotatie van 4.396.000 euro volgende grote
infrastructuurwerken in de Bloso-centra aangevangen of gerealiseerd: de omgevingsaanleg in Genk
en in Hofstade, de aanleg van een openlucht wielerbaan te Brugge en de renovatie van de
zuidvleugel van het geklasseerde strandgebouw in Hofstade.
De bouw en de renovatiewerken van de overnachtingsaccommodaties in Blankenberge werden
beëindigd. Aldus wordt dit Bloso-centrum verder uitgebouwd tot een voor Vlaanderen uniek
uitgerust sportgehandicaptencentrum. Zoals dit het geval is in Groot-Brittannië, Frankrijk en
Canada zullen in Blankenberge in de toekomst diverse doelgroepen van sportieve gehandicapten
hun sport op optimale wijze kunnen beoefenen.
De bouw van het sporthotel in Waregem, gestart in 2005, werd in 2006 verder gezet. Dit
sporthotel zal in het voorjaar 2007 in gebruik genomen worden. Door de aangepaste
accommodaties zal dit ruitercentrum ook optimaal bruikbaar zijn voor gehandicapten. Hierdoor
zullen voor deze doelgroep specifieke therapeutische activiteiten in relatie met paarden, verder
ontwikkeld kunnen worden.
Het “Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx” in Gent werd in februari 2006 in gebruik genomen.
Ook startten in het najaar 2006 de werken voor een toptrampolinehal te Gent. Samen met de reeds
gerealiseerde accommodaties (o.a. “Topsporthal Vlaanderen”, de topgymnastiekhal, het sporthotel
en het “Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx”) werd in de “Blaarmeersen” in Gent een voor
Vlaanderen uniek (top-)sportcentrum gerealiseerd met internationale uitstraling.
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4.6.3 Ruimtelijke ordening
Op basis van een behoeftestudie en na analyse van locaties die door de provincies werden
voorgesteld zijn 7 terreinen erkend op gewestelijk niveau als “Permanente omlopen met
trainingsfaciliteiten voor lawaaierige sporten”. Het betreft locaties in de provincies Limburg en
Antwerpen, waarvoor een maatschappelijk draagvlak bestaat. In Vlaams Brabant, Oost- en WestVlaanderen konden de provinciale voorstellen niet weerhouden worden bij gebrek aan zo’n
maatschappelijk draagvlak (gemeten aan het advies van het plaatselijk college van burgemeester en
schepenen). Er is wel het engagement genomen om in Vlaams Brabant, West- en Oost-Vlaanderen
naar minstens één dergelijk terrein te blijven zoeken, om te kunnen beantwoorden aan de reële
behoefte die er bestaat om dergelijke sporten in het algemeen en motorcross in het bijzonder te
kunnen beoefenen.
Ook voor golf is een dergelijke behoefteanalyse uitgevoerd. Daar zijn voorlopig 11 locaties
geselecteerd naar mogelijke uitbreiding van bestaande of inplanting van nieuwe terreinen voor niet
lawaaierige buitensporten. Deze selectie wordt voorgelegd aan een technische werkgroep die de
voorstellen verder zal onderzoeken aan de hand van een reeks criteria inzake ruimtelijke ordening
en leefmilieu om te komen tot een voorstel van erkenning. Tevens werd het Bloso, in opdracht van
de Vlaamse regering, aangesteld als voorzitter van een technische werkgroep die belast wordt met
het onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten voor de inplanting van bijkomende
golfterreinen of de uitbreiding van bestaande courts.
Intussen wordt ook gewerkt aan een inventarisering van de bestaande en een behoeftebepaling van
de nodige extra ruimte voor andere “natuurgebonden” sporten. Deze oefening is reeds
gedeeltelijk gemaakt aan de hand van gegevens, bezorgd door de betrokken federaties en zal
worden gekoppeld aan een volledige inventarisering van alle sportinfrastructuur in Vlaanderen.
Met die gegevens kan dan het RSV 2020 worden voorbereid, in functie van de inkleuring van het
nodige recreatiegebied ten behoeve van sportbeoefening.
In uitvoering van het actieplan Sport voor Allen zal het Bloso einde 2006 de procedure opstarten
om een expert Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu aan te werven die zal belast worden met de
studie en opvolging van deze beleidsvelden in relatie tot sport. Bovendien zal deze expert als taak
hebben om de partners op de verschillende bestuursniveaus en de betrokken sportactoren te
begeleiden in deze beleidsvelden die een belangrijk voorwaardenscheppend instrument zijn bij de
sportbeoefening.

4.6.4 Subsidies bovenlokale sportinfrastructuurprojecten
Op de begroting van de afdeling Jeugd en Sport werd in 2006 één bovenlokaal
sportinfrastructuurproject gesubsidieerd via basisallocatie 52.01. Het betreft de tweede fase van het
sporthotel te Elsene waarvoor een subsidie werd toegekend van 458.000 euro. Het betreft een
bovenlokaal project dat zich situeert in Brussel.
Volgende topsportinfrastructuurprojecten of bovenlokale sportaccommodaties werden in 2003 en
2004 via de FFEU-kredieten ondersteund en bevinden zich anno 2006 in de afwerkingsfase of
werden voltooid:
• Een atletiekcentrum in Zuid-Limburg
• Een toptrampolinehal in Gent
• Het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent
• Een gehandicaptencentrum in Blankenberge.
• Een topsporthal te Antwerpen
• Een regionaal atletiekcentrum in Kapellen
• De uitbouw van het auto- en motocircuit in Zolder
• Een sportcentrum in Sint-Gillis-Dendermonde
• Een gymcentrum in Vlamertinge.
De andere projecten bevinden zich in de ontwerp- of aanbestedingsfase:
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Een regionale Vlaamse sportinfrastructuur Brussel-Noord
Een wildwaterbaan in het Bloso-domein van Hofstade
De overkapping van de ijsbaan in Herentals
De uitbreiding van een indoorkliminfrastructuur in Puurs
Een topsporthal in Maaseik.

4.7 Het voeren van een voorwaardenscheppend en integraal topsportbeleid
In 2006 werd verder uitvoering gegeven aan het Topsportactieplan Vlaanderen 2016, opgesteld
door de Stuurgroep Topsport in april 2004.
De eerste fase (2005-2008) van het Topsportactieplan Vlaanderen 2016 werd verder uitgevoerd:
Een structurele verhoging van de topsportsubsidies aan de Vlaamse topsportfederaties (via het
uitvoeringsbesluit Topsport) voor wat betreft de voorbereiding en deelname aan internationale
wedstrijden en de topsportscholen.
Het verder invullen van de Pool van Toptrainers i.f.v. de concrete noden per sporttak.
Stand van zaken in de POOL VAN TOPTRAINERS 2006
Laurent Buffard
Gerrit Beltman
Wim Van De Ven
Peter Moreels
Stefaan Obreno
Carlos Prendes
Claudio Gewehr
Jan De Brandt
Wieslaw Blach
Marc De Hous

Basketbal
Gymnastiek
Atletiek
Atletiek
Zwemmen
Kajak
Volleybal
Volleybal
Judo
Tennis

14/02/2006-30/09/2008
01/05/2006-31/12/2008
01/02/2006-31/12/2008
01/09/2006-31/08/2008
01/08/2005-31/12/2008
01/11/2005-31/12/2008
01/08/2006-31/12/2008
01/11/2005-31/12/2008
01/02/2006-31/12/2008
01/02/2006-31/08/2008

Begeleiding en ondersteuning van de topsportfederaties inzake talentdetectie en talentontwikkeling,
topsportervolgsysteem, trainingstechnische begeleiding, plannen en periodiseren, digitale
beeldvorming, mentale begeleiding en medisch-paramedische begeleiding
Het Bloso ondersteunde de topsportfederaties in functie van hun specifieke noden en behoeften via
verschillende projecten op het vlak van bewegingsanalyse, rughygiëne, houdingsperceptie en –
sturing, plannen en periodiseren, sportpsychologie en letselpreventie. Binnen deze projecten wordt
de kennis en expertise binnen de topsportfederaties en topsportscholen verhoogd. Hierbij gaat
speciale aandacht uit naar het bestendigen van deze kennis door het opstellen van sportspecifieke
cursussen over de betrokken onderwerpen, electronische oefeningenlijsten, … De afdeling
Topsport van het Bloso stelt daarbij waar nodig gespecialiseerde software of apparatuur ter
beschikking van de topsportfederaties.
Bloso zet sinds het schooljaar 2004-2005 in samenwerking met een externe softwarefirma een
digitale trainingsagenda in t.b.v. leerllingen/topsporters en individuele topsporters. Met dit
instrument kunnen ze online de trainingen van de (leerlingen)topsporters opmaken en de dagelijkse
feedback van de (leerlingen)topsporters opvolgen. De afdeling Topsport van Bloso onderzocht aan
de hand van de feedback van de topsportfederaties samen met de softwareontwikkelaar de
mogelijkheden voor optimalisering van het product. Eind 2006 werden verschillende verbeteringen
aangebracht die de topsportfederaties nieuwe mogelijkheden boden.
In 2006 werd binnen de Task Force Topsport de structuur bepaald van het topsportervolgsysteem.
Aansluitend hierbij startte de afdeling Topsport Bloso samen met de informaticacel van het Bloso
met de ontwikkeling van dit Topsportervolgsysteem. Dit project stelt topsportfederaties in staat
relevante gegevens in de ontwikkeling van topsporters (prestaties, testresultaten,
lichaamskenmerken, seizoensindeling, informatie over begeleiders, opname in nationale selecties,
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…) op te volgen en te vergelijken met normwaarden en met de gegevens van andere (kandidaat)
topsporters (vb. internationale elite). Dit stelt hen in staat (kandidaat) topsporters gerichter te gaan
detecteren en hun ontwikkeling gerichter te sturen. Daarnaast beoogt het systeem een grote
administratieve vereenvoudiging voor de topsportfederaties en de andere actoren in het
topsportbeleid (Bloso, topsportmanager, BOIC). De topsportfederaties zullen via dit systeem veel
efficiënter informatie kunnen doorgeven. Aanvragen voor een topsportstatuten A, B of een statuut
Topsportbelofte lager onderwijs, voor de statuten elitesporters en beloftevolle jongere zullen
eenvoudig online kunnen worden aangevraagd en beheerd. Dit geldt ook voor voor contracten
binnen het Tewerkstellingsproject Topsport en het Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs. Een
werkgroep werd samengesteld uit personeel van de afdeling Topsport van het Bloso, de
topsportexpert van de Vlaamse Gemeenschap en het BOIC.
In 2006 werd eveneens binnen de Task Force Topsport het project ‘Sportpsychologische
begeleiding in sportfederaties en/of topsportscholen’ opgestart in samenwerking met de Vrije
Universiteit Brussel. Binnen dit project kunnen topsportfederaties beroep doen op een doctor in de
sportpsychologie met jarenlange praktijkervaring om de trainers en de sportpsycholo(o)g(en)
waarmee ze samenwerken te ondersteunen. De ondersteuning omvat zowel bijsturing in de praktijk
als het gezamenlijk opmaken van een sportspecifieke ontwikkelingslijn sportpsychologie als basis
voor de werking van de topsportfederatie inzake sportpsychologische begeleiding. Bloso
informeerde de topsportfederaties via twee dagvullende infosessies in januari en februari 2006. Het
project werd opgestart bij de Vlaamse Atletiekliga, de Vlaamse Judofederatie, de Vlaamse
Tafeltennisliga, de Vlaamse Tennisvereniging, de Vlaamse Volleybalbond en de Vlaamse
Zwemfederatie. Daarnaast financierde Bloso verder de bestaande werking van sportpsychologen
binnen de topsportscholen.
Binnen het Bloso-project letselpreventie/performance-stability werden in 2006 de Vlaamse
Volleybalbond, de Vlaamse Tennisvereniging, de Vlaamse Basketbalbond, de Vlaamse
Handbalvereniging, de Vlaamse Atletiekliga, de GymnastiekFederatie Vlaanderen, de Vlaamse
Badmintonliga, de Vlaamse Vereniging voor Golf (eigen kosten), de Vlaamse Taekwondobond en
de Vlaamse Tafeltennisliga begeleid. De paramedici en medici (sportartsen en
sportkinesitherapeuten) werkzaam binnen de sportfederaties en topsportscholen kregen specifieke
bijscholingen in het opstellen van een persoonlijk motorisch bilan en het opstellen en begeleiden
van een blessurepreventieprogramma van (kandidaat) topsporters. Dit gebeurde aan de hand van de
internationaal hoog aangeschreven opleiding Performance-stability, via individuele bijsturing in de
praktijk en bijsturing in groep door een domeinexpert met jarenlange ervaring.
Bloso ontwikkelde en informatiseerde in 2004 een gestandaardiseerde bevraging in verband
met talentdetectie en talentontwikkeling, gesteund op wetenschappelijke inzichten en
topsportexpertise. Op basis hiervan lichte Bloso in 2006 de werking inzake talentdetectie en
talentontwikkeling door van de Vlaamse Badmintonliga, de Vlaamse Roeiliga, de Vlaamse
Zwemfederatie en de Vlaamse Tafeltennisliga. Zowel inzake de inhoudelijke werking als de
praktijkwerking werden suggesties voor optimalisering gedaan en prioriteiten in deze
optimalisering geduid. De resultaten van de doorlichting werden met de coördinator topsport en een
lid van de raad van bestuur van de sportfederatie besproken en de hieruit afgeleide werkpunten
dienden opgenomen te worden in het actieplan Topsport 2007 van de betrokken topsportfederaties.
Op advies van de Task Force Topsport werd in september 2006 beslist om een halftijdse
coördinator Topsport voor de Vlaamse Ski en Snowboard Federatie (VSSF) te financieren
voor de periode 1/9/2006-31/12/2008, met als opdrachten : het coördineren en invullen van de
training in en buiten de topsportschool voor de nieuwe leerlingen/topsporters snowboard (in het
schooljaar 2006-2007 werden voor het eerst statuten voor snowboarders uitgereikt, de VSSF heeft
hiervoor als niet-topsportfederatie geen recht op subsidies) en het voorbereiden van de aanvraag
(per 1 september 2008) om in de nieuwe Olympiade 2009-2012 als topsportfederatie erkend te
worden voor de sporttak snowboard.
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De coördinator Topsport van de Vlaamse Liga voor Gehandicaptensport (aangesteld in 2005) zal
nog in 2006 een specifiek project voor de voorbereiding van Vlaamse topsporters met een
handicap op de Paralympics uittekenen.
De topsportmanager startte in 2006 gesprekken op i.v.m. de invulling van de na-carrière van
topsporters, enerzijds door de gesprekken naar aanleiding van de aangepaste sportspecifieke
opleiding voor ex-topsporters en anderzijds door de private sector te betrekken voor de
mogelijkheden op de niet-sportmarkt.
Tevens werd er een (top)sportfonds opgericht.
Ondanks het feit dat ik meer middelen voor de sport heb weten te verzamelen, blijft er nog steeds
een groot tekort om een optimaal (top)sportbeleid te voeren. Daarom heb ik in 2006 een Vlaams
(top)sportfonds opgericht in samenwerking met privaatinitiatiefnemers. Via de organisatie van een
aantal campagnes, acties, evenementen, projecten, activiteiten, … worden er extra middelen voor
de sport gegenereerd. De ondersteuning door ex-topsporters zorgt voor een breed draagvlak.
Het fonds wil samen met haar ex-topsporters Vlaanderen en haar atleten helpen een betere plaats te
veroveren op het gebied van topsport en topprestaties. Het is onaanvaardbaar dat Vlaamse atleten
hun streven naar topprestaties (op Europees en wereldvlak) niet zouden kunnen realiseren omwille
van geldgebrek en/of een gebrek aan materiële steun.
Het fonds ondersteunt daarom, op zoveel mogelijk manieren, atleten op weg naar hun topprestaties.
Natuurlijk zullen niet enkel gevestigde topatleten kunnen rekenen op de steun van het fonds. Ook
verantwoorde initiatieven die het ontdekken en ontwikkelen van talenten op jeugdige leeftijd
mogelijk maken, zullen kunnen rekenen op de steun van het fonds vermits hier de basis ligt voor
het uitbouwen van een gezonde topsportpiramide.

In een eerste fase wordt gedacht aan de projecten:
• “talentdetectie”: Talent tijdig ontdekken en topsportmentaliteit verbeteren staat centraal. Door
de spreiding over Vlaanderen kan de naambekendheid van het fonds gerealiseerd worden.
• “sportwetenschappelijke begeleiding optimaliseren”: Hiervoor wordt gedacht aan een
samenwerkingsverband met de KU Leuven, de Vrije Universiteit Brussel, de U. Gent en
externe experts. Dergelijk project straalt degelijkheid uit waardoor achteraf gemakkelijker
middelen kunnen aangetrokken worden.
Tevens zal gedacht worden aan atletenprojecten die geen steun krijgen via het reguliere
subsidiëringsysteem.

4.8 Het vrijwaren van de integriteit van de sport op alle niveaus
4.8.1 Vrijwaring van de integriteit van de jeugdsport
Ik heb Panathlon en de Vlaamse Sportfederatie vzw aangezocht om samen te werken rond de
bekendmaking en implementatie van de “Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport” in
Vlaanderen. Hiervoor organiseerden zij alvast op 7 juni ’06 in mijn opdracht het symposium
‘Sport op Jongerenmaat”. Op dit symposium staken sportfederaties, scholen, overheidsinstanties,
media en sponsors, de koppen bij elkaar in vijf werkgroepen. Elke werkgroep formuleerde op basis
van de Panathlon Verklaring een aantal aanbevelingen die zij als sector wil nemen om de
verklaring te kunnen toepassen. Inhoudelijk werd het symposium voorbereid door een
programmacomité (vertegenwoordigers van VSF, Panathlon, VTS, Kabinet Sport, BOIC,
Kinderrechtencoalitie, Kinderrechtencommissariaat, Vrije Universiteit Brussel, KULeuven,…). De
Stichting Vlaamse Schoolsport en de VUB voerden een kortlopend onderzoek uit bij de jongeren in
de vorm van een enquête en bezorgde op het symposium een "sport-rapport". De praktische
organisatie van het symposium gebeurde via een managementcomité (VSF, Panathlon). Voor de
aankondiging van het symposium ontvingen de belangrijkste organisaties in de vijf bovenvermelde
sectoren een postkaart met de vraag ‘Moet sport op maat van elke jongere?’. Deze postkaart moest
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hen al voor de eerste keer bewust maken van het belang van de Panathlon Verklaring, hierop
volgde een uitnodigingsbrief voor het symposium en een brochure met uitgebreide informatie.
Hiervoor werd een passend logo en bijhorende huisstijl ontwikkeld. Daarnaast werd in dezelfde
huisstijl ook de website Sport op Jongerenmaat gerealiseerd (www.sportopjongerenmaat.be). Via
deze site werd bijkomende informatie gegeven betreffende het symposium en kon ook worden
ingeschreven voor deelname aan het symposium. De resultaten uit het symposium zullen worden
gebundeld in een digitale symposiumpublicatie en aan de deelnemers worden bezorgd. Deze
publicatie zal ook te downloaden zijn van op website. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het
centrale thema tijdens de Dag van de Trainer die plaatsvindt op zaterdag 16 december ’06, luidt:
“Maximale participatiekansen voor jongeren”. Bij de bepaling van het eerste product door de VSF
werkgroep dient hiermee zeker rekening te worden gehouden.
In het kader van het symposium sport op jongerenmaat ( 7 juni 2006) werden in de werkgroep
overheden de vaak voorkomende ethische problemen in de jeugdsport besproken.
Zes thema’s werden vanuit twee invalshoeken behandeld:
• Een gezond sportbeleid op jongerenmaat:
 Preventie van letsels en overbelasting
 Medische en paramedische begeleiding
• Het creëren van maximale participatie- en ontwikkelingskansen voor alle jongeren:
 Gezonde en veilige sportomgeving
 Grenzen aan de jeugdsport
 Tolerantie drop-out versus maximale participatie
 Bevorderen van fairplay
Voor de verschillende niveaus werden vanuit de werkgroep beleidsaanbevelingen geformuleerd.
In het opleidingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool wordt reeds bijzondere aandacht besteed
aan een ethisch verantwoorde omkadering van jongeren. Zo worden op de verschillende niveaus
concrete tips en informatie gegeven inzake hoger vermelde thema’s. Ten behoeve van alle
geïnteresseerde Initiators, Trainers B / A worden er ook lezingen over ethiek georganiseerd.

4.8.2 Het promoten van gezonde sportbeoefening en lichaamsbeweging
Als Vlaams minister van Sport gaf ik aan mijn administratie de opdracht om de nodige initiatieven
te nemen om de regelgeving medisch verantwoord sporten te evalueren en het huidige decreet
Medisch Verantwoord Sporten volledig in overeenstemming te brengen met de reglementering van
het Wereldantidopingagentschap (WADA).
Deze opdracht past in de beleidsnota Sport 2004-2009 waarin onder meer gesteld wordt dat:
Sport moet eerst en vooral gezond zijn, maar moet ook fair blijven. Een efficiënt en transparant
antidopingbeleid moet verder uitgebouwd worden door een voortdurende communicatie met en
sensibiliseren van alle sportbeoefenaars. Een doeltreffende samenwerking op nationaal en
internationaal vlak op basis van bilaterale overeenkomsten en internationale conventies draagt
daartoe bij. De dopingbestrijding in Vlaanderen moet dan ook, en in het bijzonder voor de
elitesporters, verder op één lijn gebracht worden met de aanpak van het
Wereldantidopingagentschap, de Raad van Europa en de UNESCO.
Hierbij heb ik geopteerd voor een gefaseerde aanpak van de aanpassing van de interne regelgeving
waarbij tevens gebruik werd gemaakt van de techniek van de reguleringsimpactanalyse.
In 2006 werd het al in 2005 voorbereide uitvoeringsbesluit Medisch Verantwoord Sporten van
kracht.
De belangrijkste veranderingen betroffen wijzigingen op het vlak van een efficiëntere
dopingbestrijding. Doelstelling hierbij is om, zoals hoger vermeld, gefaseerd de internationaal
geldende normen die opgesteld zijn door het Wereldantidopingagentschap (WADA) te integreren
in Vlaanderen zodat de Vlaamse regelgeving volledig conform is met de internationale code van dit
WADA. Dit is bijvoorbeeld al het geval door het volledig overnemen in Vlaanderen van de
internationale dopinglijst, opgesteld door het WADA.
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Het uitvoeringsbesluit van 16 december 2005 is in werking getreden op 1 januari 2006. De
oprichting van een expertencommissie medisch verantwoord sporten werd hierin opgenomen. Die
commissie, bestaande uit artsen, oordeelt over het al dan niet verlenen van toestemmingen wegens
therapeutische noodzaak. Net zoals iedereen kunnen sportbeoefenaars immers ziek worden
waardoor zij specifieke medicijnen moeten innemen. Als de middelen die zij moeten innemen op
de lijst van verboden middelen staan vermeld, kan een toestemming wegens therapeutische
noodzaak de sportbeoefenaar tijdelijk toestemming geven om de benodigde medicijnen in te
nemen.
Bij ministerieel besluit werden de leden van de expertencommissie benoemd en werd de procedure
voor de behandeling van de aanvraag tot toestemming wegens therapeutische noodzaak vastgelegd.
Dit nieuwe initiatief werd begeleid door een uitgebreide informatiemailing . Alle artsen en
sportfederaties in Vlaanderen werden geïnformeerd en ontvingen folders en affiches.
Op 8 maart 2006 werden alle sportfederaties uitgenodigd op een communicatiedag. De
vertegenwoordigers van de sportfederaties werden geïnformeerd omtrent een aantal belangrijke
wijzigingen in het dopingbeleid waaronder het initiatief ‘toestemming wegens therapeutische
noodzaak’.
Inzake dopingcontroles werd een DVD ‘wie sport moet weten waar de lijn ligt’ ontworpen. Op
deze DVD wordt de volledige procedure van een dopingcontrole beschreven. De DVD werd
voorgesteld op de navorming ten behoeve van de erkende controleartsen, verpleegkundigen en
kinesitherapeuten in juni 2006.
De Panathlon Verklaring over Ethiek in de Jeugdsport vertaalt een aantal kinderrechten uit het
Verdrag inzake de Rechten van het Kind naar de sport toe. In de Panathlon Verklaring staan
beleidsaanbevelingen geformuleerd voor de diverse actoren die betrokken zijn in de sport en een
verantwoordelijkheid dragen in de aspecten die de fysieke en psychische integriteit van de jonge
sporter bepalen. Op het symposium “Sport op jongerenmaat” dat op 7 juni 2006 werd
georganiseerd, werden deze beleidsaanbevelingen omgezet in concrete actiepunten voor de
betrokken actoren.
Vanuit de invalshoek gezond sportbeleid op jongerenmaat werden volgende actiepunten
voorgedragen:
De sportmedische keuring veralgemenen voor alle kinderen in alle sporttakken door deze te
koppelen aan het medische schooltoezicht met het afleveren van een sportattest;
Richtlijnen opmaken met betrekking tot de ethische aspecten van de sport voor medici, paramedici,
trainers en begeleiders actief in de jeugdsportbegeleiding;
Meldpunt(en) oprichten voor overtredingen tegen de ethische richtlijnen en code.
Om de Vlaamse sporter optimaal te informeren rond medisch verantwoord sporten worden er twee
websites ter beschikking gesteld van de sportbeoefenaar.
De website www.dopinglijn.be informeert de sportbeoefenaar op het vlak van dopingbestrijding.
De website dopinglijn wordt regelmatig herwerkt. Via mail kunnen alle actoren in kennis worden
gesteld van de dopingreglementering in Vlaanderen.
De aanvraagformulieren voor het bekomen van een ‘toestemming wegens therapeutische
noodzaak’ zijn eveneens beschikbaar.
Via de website www.gezondsporten.be worden gezonde sportbeoefening en lichaamsbeweging
gepromoot. De belangrijkste onderwerpen op de website zijn training, letselpreventie,
sportvoeding, blessures en sportmedische keuring.
Na overleg met de vechtsportfederaties in het voorbereidingsproces van het besluit over de
risicovechtsporten werd in de definitie van risicovechtsport rekening gehouden met de finaliteit van
de sport. Een risicovechtsport wordt gedefinieerd als een sport waarbij het intentioneel toedienen
van slagen of stoten is toegestaan en waarbij het de intentie is om de tegenstander uit te schakelen
door het verminderen van de fysieke of psychische integriteit via toegelaten technieken.
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De Vlaamse Regering keurde in 2006 een aantal besluiten goed met bepalingen over medisch
verantwoorde sportbeoefening bij de deelname van minderjarigen aan sportmanifestaties in
bepaalde sporttakken en meer bepaald wat de sporttak motorrijden – discipline motorcross betreft.
Met het oog op de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek op het vlak van
dopingbestrijding werden twee projecten van het erkende dopinglaboratorium in Gent financieel
ondersteund. Het betrof onder meer onderzoek naar de fysico-chemie van anabolica en uitbreiding
van de detectiemethode.
Voor de sportmedische keuring en begeleiding van getalenteerde sportbeoefenaars wordt aan 5
erkende keuringscentra een jaarlijkse tegemoetkoming verleend. Deze bestaat uit een vaste
toelage en een variabele toelage van 250 € op jaarbasis per getalenteerde sportbeoefenaar. De
keuringscentra bewaren de gegevens van deze sporters in een uniform elektronisch dossier. De
variabele toelage verzekert beloftevolle jongeren van hoogstaande sportmedische keuring en
begeleiding in functie van de gezondheid van de jonge sporter. De standaardprotocollen voor
medische keuring en begeleiding van getalenteerde sporters werden sinds hun introductie in
november 2004 een eerste keer geëvalueerd. Hieruit bleek vooral het belang van een goede
samenwerking van de erkende keuringscentra met topsportscholen en topsportfederaties.
Er werd gestart met de opmaak van een visietekst betreffende het keuringsbeleid in Vlaanderen
waarin gezocht wordt naar mogelijkheden om de dienstverlening op gebied van sportmedische
keuring en begeleiding nog te verbeteren.
Naast deze toelage kan er ook een projecttoelage verleend worden aan de erkende en
gesubsidieerde keuringscentra. Deze toelage werd in 2006 door een centrum aangevraagd.
De beleidsontwikkelingen inzake sport en medisch verantwoorde sportbeoefening werden
opgenomen in de Beleidsrapportage Sport als wetenschappelijke onderbouwing van het
sportbeleid.
De Coördinatieraad Medisch Verantwoord Sporten is een overlegorgaan tussen de
gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met als doel een hechtere
samenwerking tot stand te brengen tussen de gemeenschappen op het vlak van de medisch
verantwoorde sportbeoefening. De Vlaamse Regering heeft op 14 juli 2006 een nieuwe
vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap benoemd.
Op 19 oktober 2005 werd tijdens de 33° bijeenkomst van de Algemene Conferentie van de
UNESCO de Internationale conventie tegen doping in de sport unaniem goedgekeurd. Deze
conventie werd mee onderhandeld door de betrokken Vlaamse vertegenwoordigers en zorgt voor
een wettelijk kader waarbinnen alle regeringen maatregelen kunnen nemen om doping uit de sport
te bannen.
In overleg met mijn collega’s van Onderwijs en Welzijn heb ik een werkgroep geïnstalleerd rond
“sportgeneeskunde”. Deze werkgroep heeft als opdracht:
• een verbeteringstraject voor te stellen voor de opleiding sportgeneeskunde
• een afstemming tot stand te brengen met de overige Europese landen
• de mogelijkheid te onderzoeken om een eigen nomenclatuur te realiseren.
Deze werkgroep, onder leiding van Dr. A. Debruyne, bestaat verder uit :
• 2 afgevaardigden per universiteit met een opleiding geneeskunde (1 geneeskunde, 1 sport);
• 1 afgevaardigde per kabinet (sport, onderwijs en volksgezondheid);
• 1 afgevaardigde VVS;
• 1 afgevaardigde Medisch Verantwoord Sporten.
Eind 2006 verwacht ik de conclusies van de werkgroep.
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4.9 Overige actiepunten
4.9.1 Het ontwikkelen en uitbouwen van internationale betrekkingen op het gebied
van sport
Ook in 2006 bleef Zuid-Afrika een Vlaamse prioriteit in de internationale betrekkingen.
De positieve evaluatie van de verschillende sportprojecten in het kader van het cultureel akkoord
Vlaanderen – Zuid-Afrika heeft ertoe geleid dat het werkprogramma in 2006 werd verlengd
(Johannesburg mei 2005).
Het Free State Project dat kadert in een rechtstreeks samenwerkingsprogramma Vlaanderen –
Vrijstaat op het gebied van de sport werd voortgezet en verder uitgebouwd. Ik kende een subsidie
van maximaal 100.000 euro toe, voor een periode van een jaar. Volgende projectthema’s komen
aan bod:
• Het opzetten van een Strategisch Plan Sport & Sportieve Recreatie voor de provincie Vrijstaat;
• De ontwikkeling van een opleidings- en trainingsprogramma “Sport Education and Training”;
• Het uitwisselen van atleten, coaches en experten;
• “Sport voor Allen”-opleidingscursussen verzekeren;
• Belangrijke sportmanifestaties via uitwisseling van expertise, materiële en financiële inbreng
mogelijk maken;
• Hoogtestages werden voorzien voor Vlaamse topatleten in Bloemfontein (1.500m hoogte)
waarbij toptrainers van hun aanwezigheid aldaar gebruik maken om voor de regionale coaches
ter plaatse clinics te organiseren. In maart/april 2006 gingen atleten van de Vlaamse
Atletiekliga op stage in Bloemfontein en in oktober 2006 wordt er opnieuw een drieweekse
stage voor de Vlaamse atleten georganiseerd.
•
De uitwisseling van expertise tussen het Bloso en Zuid-Afrika i.v.m. de Gordel en de Cape Argus
Classic werd geconcretiseerd door de aanwezigheid van de Zuid-Afrikaanse organisatoren van de
Cape Argus Classic (40.000 deelnemers) op de Gordel op 3.9.2006.
15 Vlaamse topatleten van de VAL gingen op 3-weekse hoogtestage in Bloemfontein in april 2006
en in oktober 2006.
De Vlaamse toptrainers die deze atleten begeleidden tijdens deze stages organiseerden ter plaatse
clinics ten behoeve van de plaatselijke Zuid-Afrikaanse trainers.
Concrete bijdragen in verband met sportkaderopleiding werden geleverd door de Vlaamse
Trainerschool aan het Free State and Science Institute, specifiek rond de ontwikkeling van
opleidings- en trainingsprogramma’s.
In 2006 werden ook verdere uitwisselingen gedaan van coaches en scheidsrechters in rugby en in
korfbal.
Dit samenwerkingsprogramma kadert mede in het cultureel akkoord Vlaanderen – Zuid-Afrika en
wordt uitgewerkt in overleg en samen met het Bloso. De positieve evaluatie van dit project leidt
ertoe om een verlenging in 2007 toe te staan.
Ter voorbereiding van een samenwerkingsakkoord met Marokko werd opdracht gegeven om een
omgevingsanalyse uit te voeren die de actuele situatie op het veld en de noden en behoeften in
kaart brengt. Deze omgevingsanalyse zal als kader gehanteerd worden bij de opmaak van een
samenwerkingsakkoord dat het beste aansluit bij de verwachtingen en de mogelijkheden van beide
partners en dat een duurzame en positieve samenwerking bewerkstelligt. Het resultaat van deze
omgevingsanalyse zal tegen eind 2006 aangeleverd worden.

4.9.2 Evaluatie van het decreet van 13 juli 2001 op de sportfederaties
In 2006 heb ik een evaluatie laten opmaken van het decreet van 13 juli 2001 houdende de
erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties
voor de sportieve vrijetijdsbesteding door de Vlaamse Sportraad, de VSF, het Bloso en de
topsportmanager.
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Het Bloso heeft de evaluatie gemaakt vanuit haar dagdagelijkse ervaring met de uitvoering van het
decreet en dit gedurende de periode van de inwerkingtreding van het decreet (1 januari 2002) tot op
heden (4 jaar). De VSF heeft de evaluatie uitgevoerd bij het werkveld zelf d.m.v. een schriftelijke
bevraging en diverse groepsvergaderingen met de sportfederaties.
Het decreet heeft gezorgd voor een transparante indeling van de sportfederaties met een rationele
indeling in unisport- en recreatieve sportfederaties en met een eigen subsidieregeling voor de
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.
Het decreet heeft gezorgd voor meer professionaliteit, voor een betere kwaliteit in de werking van
de sportfederaties en voor juridische en financiële rechtszekerheid voor de sportfederaties. Ook de
Vlaamse sportraad en de Vlaamse Sportfederatie pleiten voor een globaal behoud van het decreet.
Uit de evaluatie van het Bloso is wel gebleken dat de uitvoeringsbesluiten vatbaar zijn voor
aanpassingen. Zo heeft het Bloso op basis van de evaluatie concrete voorstellen gedaan om
vereenvoudiging en administratieve verlichting door te voeren op het vlak van de bepalingen
opgelegd m.b.t. het beleidsplan, de vijf basisopdrachten van de sportfederaties en de bepalingen
m.b.t. de boekhoudkundige verplichtingen. Ook de Vlaamse sportraad en de Vlaamse
sportfederatie pleiten voor de aanpassing van het algemeen uitvoeringsbesluit en de
uitvoeringsbesluiten Jeugdsport en Sportkampen, er is van hen uit ook de vraag naar meer
administratieve verlichting en het verzoek naar nog meer begeleiding van het Bloso.
Voor wat betreft de uitvoeringsbesluiten Jeugdsport en Sportkampen heeft het Bloso op basis van
haar evaluatie concrete voorstellen gedaan om deze uitvoeringsbesluiten te heroriënteren. In het
kader van het huidige uitvoeringsbesluit Jeugdsport werden in 2006 door slechts 21 sportfederaties
projecten ingediend. De in het uitvoeringsbesluit opgenomen normen en criteria blijken moeilijk
bereikbaar voor heel wat sportfederaties.
Het Bloso stelt m.b.t. de facultatieve opdracht jeugdsport een volledig nieuwe benadering voor
waarbij sportfederaties gesubsidieerd worden om jeugdsportfondsen op te richten binnen de
sportfederaties. De middelen van het jeugdsportfonds vloeien naar de sportclubs in ruil voor het
uitvoeren van projecten die de sportparticipatie in de club verhogen of voor projecten die de
kwaliteit van de jeugdsport in de club verbeteren.
Voor wat betreft het uitvoeringsbesluit Sportkampen wordt door het Bloso voorgesteld om het
uitvoeringsbesluit te heroriënteren door sportfederaties de mogelijkheid te bieden om zowel voor
hun eigen leden (drop-out tegengaan) als voor nieuwe leden (promotiemiddel)
internaatsportkampen te laten organiseren. Een hele administratieve vereenvoudiging kan worden
doorgevoerd en een hele reeks normen en criteria kunnen worden opgeheven door sportfederaties
enkel nog te subsidiëren voor het aantal uren sport die worden aangeboden door gekwalificeerde
lesgevers in internaatverband en dit gedurende een minimum aantal uren per dag.
De topsportmanager gaf zijn voorstellen via zijn “Actieplan topsport 01/09/05 – 28/02/09”.
In de loop van de zomer 2006 heb ik een audit bevolen van de werking van de sportfederaties met
het oog op het aanpassen/herschrijven van het decreet of haar uitvoeringsbesluiten.
Hierbij zal ook de nodige aandacht besteed worden aan richtlijnen/maatregelen om:
het aantal vrouwelijke coaches te verhogen;
inzicht te verwerven in de verhouding van het aantal mannen en het aantal vrouwen als trainers;
de participatie van vrouwen aan bestuursorganen en commissies van de sportfederaties (zowel op
Vlaams als op provinciaal niveau) te bevorderen

4.9.3

Personeelsaudit Bloso

Eind 2005 heb ik opdracht gegeven aan de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA)
om bij het Bloso een personeelsaudit uit te voeren met een dubbele opdracht:
• bepalen hoeveel personeelsleden het Bloso nodig heeft om zijn decretale opdrachten uit te
voeren, met andere woorden een personeelsplan opstellen;
• berekenen hoeveel de personeelskost voor het noodzakelijke personeelseffectief bedraagt.
Vermits de IAVA nog geen praktijkervaring had met personeelsaudits werd voor deze opdracht
ook een privaat bureau (CC Consulting) ingeschakeld.
Vermits het eindresultaat van deze personeelsaudit, enerzijds, belangrijk was voor de
operationalisering van de IVArp Bloso ingevolge BBB uiterlijk op 1 april 2006 en, anderzijds, met
het oog op de budgetcontrole 2006 een bevestiging moest bieden voor de weddekredieten die het
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Bloso voor 2006 had gevraagd, werd een strakke timing van 4 maanden opgelegd om deze audit uit
te voeren.
Het eindrapport van de IAVA dateert van 23 maart 2006 en geeft volgende eindresultaten:

Inzake het personeelsplan:
De IAVA telde bij het Bloso 534 VTE’s die in december 2005 budgettair ten laste waren. Deze
budgettaire VTE’s werden omgezet in een startformatie van 572 betrekkingen. Deze startformatie
werd door de Vlaamse regering goedgekeurd op 31/03/2006.
Vermits de IAVA in zijn eindrapport 544 VTE’s voorstelt, nml. + 14 VTE’s in de Bloso-centra en
– 4 VTE’s in het hoofdbestuur, zou het personeelsplan Bloso minimaal 582 (+ 10 VTE’s)
formatiebetrekkingen moeten tellen. Uiteraard zijn hierin geen betrekkingen vervat ingevolge
nieuw beleid (2007).
Inzake de weddekredieten:
De IAVA heeft eveneens een berekening gemaakt van de totale kostprijs voor de to be situatie, op
basis van de kostprijs van de startformatie van 1/04/2006. Deze bedraagt volgens de IAVA
25.233.527,82 euro, het Bloso had voor 2006 een weddekrediet van 25.360.000 euro geraamd.
Vermits oorspronkelijk slechts 24.446.000 euro werd toegekend heb ik aan de Vlaamse Regering,
na de budgetcontrole, een bijkomend krediet van 914.000 euro voor 2006 aangevraagd. Dit werd
door de Vlaamse regering integraal toegekend.

4.9.4 Het wetenschappelijk steunpunt “Sport, Beweging en Gezondheid”
Het Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid loopt net als de andere beleidsrelevante
steunpunten af eind 2006. Het steunpunt werd geëvalueerd op zijn beleidsrelevantie. De
eindrapporten van thema III (interventiestudies ter promotie van fysieke activiteit) en thema IV
(prevalentie van sportletsels) worden eind 2006 opgeleverd. Naast rapportering van de resultaten
bevat het eindrapport ook beleidsadvies en beleidsrichtlijnen.
Aan het wetenschappelijk Steunpunt ”Sport, Beweging en Gezondheid” werd de bijkomende
opdracht gegeven om alle (overheids)geldstromen in de sport in kaart te brengen. De rapportering
hiervan wordt eveneens verwacht in het najaar van 2006.
Tenslotte zal dit steunpunt ook:
• een aanvang nemen met de actualisering van de bestaande infrastructuurnormen en met het
opstellen van nieuwe normen inzake specifieke openluchtsportinfrastructuur,
• het ruimtebeslag van openluchtsportinfrastructuur in Vlaanderen in kaart brengen.

4.9.5 Het sportschuttersdecreet
Door het van kracht worden van de federale wapenwet op 9 juni 2006, moet de Vlaamse
Gemeenschap binnen de zes maanden bij decreet de voorwaarden vastleggen tot het bekomen van
een sportschutterslicentie. In het najaar van 2006 wordt dit decreet voorbereid, zodat Vlaanderen in
regel is met de wapenwet. Dit decreet beoogt een evenwicht tussen het aan banden leggen van
verkoop, handel en transport van wapens enerzijds en anderzijds het recht van de gekwalificeerde
en bijgevolg gelicentieerde sportschutters om hun sport te beoefenen.
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BELEIDSOPTIES EN -INITIATIEVEN 2007

5.1 Het optimaliseren van het sportklimaat en het verhogen van de
(beleids)erkenning van (de grote maatschappelijke betekenis van) sport
door de Vlaamse overheid.
Dit vergt een permanente aandacht. In 2007 zal ik voornamelijk aandacht besteden aan:
•

•

•

•

•

•

•

het voorbereiden en opzetten van experimenten m.b.t. de brede school met een sportaanbod; In
2007 voorzien we een budget voor de ondersteuning van een aantal proefprojecten. Het gaat
om projecten die een voorbeeldfunctie moeten hebben. Tegelijk maken we werk van de
uitbouw van een referentiesite op het web, waar ruimte is voor het ontsluiten van goede
praktijkvoorbeelden, het creëren van een platform voor ervaringsuitwisseling en het lanceren
van nieuwe beleidsinitiatieven.
het samen met Sporta opzetten van een fietsbeweegcampagne; voor de derde maal op rij plant
Sporta een fietsbeweegcampagne bij niet geoefende fietsers. Deze bestaat uit het promoten van
de fietssport en uit het informeren over trainingsmogelijkheden en – methoden en mondt uit in
de Ventourist/Ventousiast-actie op de Mont Ventoux in juni. Vorig jaar namen ongeveer 2000
mensen hieraan deel. Ook dit jaar zal ik de (actieve) peter zijn van deze campagne;
het voortzetten van de onderhandelingen met de Federale overheid m.b.t. fiscale stimuli voor
de sport (o.a.het fiscaal aftrekbaar maken van investeringen in fitnessinfrastructuur, -apparatuur
of -abonnementen voor personeelsleden van bedrijven; de BTW-verlaging voor de bouw van
sportinfrastructuur, …);
het oprichten van een jeugdopleidingsfonds voor jeugdvoetbal: aangezien de gesprekken met
de KBVB geen perspectieven hebben geboden op korte termijn, zal ik mijn
verantwoordelijkheid nemen en rechtstreeks met diverse en uiteenlopende clubs werken om
hen te helpen om het jeugdvoetbal te optimaliseren. De meer dan 30% van de sportende jeugd
in Vlaanderen, kan en mag ik immers niet links laten liggen. De nodige garanties zullen
worden ingebouwd dat het geld effectief besteed wordt aan de opleiding van de jeugd en niet
doorgesluisd wordt naar de eerste ploeg. Ondertussen blijf ik ijveren voor een splitsing van de
KBVB, ditmaal echter door de clubs als gesprekspartner te nemen en niet meer de KBVB zelf;
sportcheques: Voor de uitvoering van het KB stellen we een gefaseerd plan van aanpak voor,
waarin
volgende
aspecten
de
aandacht
krijgen:
-gecoördineerd overleg met de verschillende bevoegde overheden om tot coherente lijsten van
organisaties die de sportcheques aanvaarden te komen, met respect voor de bevoegdheid van
iedere overheid. Het opzet zal zijn om de lijst zo ruim mogelijk te houden. Dit biedt het
voordeel dat zo veel mogelijk operatoren binnen het toepassingsgebied van de cheques vallen
en dat de actoren binnen het sportieve veld maximale autonomie krijgen voor zelfregulering.
Bijkomend voordeel is dat de gebruiker van de cheque deze zo breed mogelijk kan gebruiken
volgens eigen behoefte en wensen.
het nastreven van een volwaardig statuut voor de trainer waarin de bekomen kwalificatie via
een erkende opleiding gekoppeld wordt aan een fiscaal en sociaalrechterlijk trapsgewijs
vrijgesteld bedrag aan loon. De onderhandelingen met de Federale Regering zijn volop aan de
gang. Deze maatregelen zouden het zwartgeldcircuit in de sportsector ernstig moeten inperken,
de rechtszekerheid voor de trainers, lesgevers en clubs verhogen en het streven naar kwaliteit
blijvend onderhouden;
sportpromotie is een belangrijke kritische succesfactor om de sportparticipatie van de Vlaamse
bevolking te doen toenemen en te verhogen. Sinds het begin van deze regeerperiode werk ik, in
samenwerking met alle actoren, aan een sportpromotiecampagne op Vlaams niveau. Belangrijk
is het initiatief tot bevordering van de media-belangstelling van sporten die minder onder de
media-aandacht komen. Daartoe werd door mijn diensten een co-productie aangegaan met de
VRT voor de co-realisatie van een reeks van wekelijkse televisieprogramma’s over sport,
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Vlaanderen Sportland. Dit initiatief vraagt, na gerealiseerd te zijn in 2005 en 2006, blijvende
aandacht en bijzondere financiële middelen in 2007. Met Vlaanderen Sportland wordt het
belang van de sport in de samenleving benadrukt. Het programma vestigt bewust de aandacht
op Sport voor Allen, Sport en Jongeren, Topsport en de sportparticipatiebevorderende
voorbeeldfunctie ervan, de maatschappelijke dimensies ten aanzien van het verenigingsleven
en de economische stimuli via de sportsector.
Gezien het belang dat ik in de beleidsbrief Sport hecht aan de bevordering van de positieve
uitstraling van Vlaanderen door middel van sport en belangrijke sportmanifestaties, zal ik in
2007 de sportcommunicatie verder ontwikkelen.
het verderzetten van een campagne om uitingen van racisme in voetbalstadions tegen te
gaan;
het aanpassen van de beleidsvoering m.b.t. vrijwilligerswerk. In 2005 maakte de federale
overheid wettelijk werk van een aantal aspecten van het vrijwilligerswerk. In dit kader gaf ik in
samenwerking met de Vlaamse minister van Welzijn opdracht tot een verkennend en
adviserend onderzoek m.b.t de verzekerings- en aansprakelijkheidsaspecten van de vrijwilligers
als individu en het vrijwilligerswerk als werkomgeving. Dit onderzoek zal in 2006
verschillende verzekeringspolissen, cases en bestaande beleidsinstrumenten onderzoeken,
screenen en hierover een toegankelijke informatiebrochure voorbereiden. Tegelijkertijd levert
dit onderzoek concrete adviezen aan de Vlaamse overheid over eventuele relevante
beleidsvoering. Dit alles kader ik in mijn beleidsvoering om de toenemende administratieve,
juridische en financiële druk op het verenigingsleven beter te beheersen en te counteren.
het nemen van concrete maatregelen i.v.m. billijke vergoeding en SABAM. Het
Regeerakkoord vermeldt een aantal concrete engagementen vanwege de Vlaamse overheid
m.b.t de Billijke Vergoeding en SABAM. Deze engagementen zijn ingegeven door de
administratieve en financiële lasten die door deze beide aspecten worden veroorzaakt voor o.a.
sportclubs. Ik heb de voorbije maanden contact genomen met een aantal belangrijke
beheersvennootschappen (Sabam, Uradex en Simim), met de gemeentebesturen (via VVSG) en
met het informeel overlegplatform van de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport. Daarbij trek ik
de volgende conclusies. Het is duidelijk dat de beheersvennootschappen belangrijke
verbeteringen aan hun communicatie, hun informatie en hun inningsystemen hebben
aangebracht. De respectieve websteks zijn sterk verbeterd, er zijn tariefsimulatoren en er zijn
heel wat bilaterale overlegmomenten met subsectoren. Voor de Billijke Vergoeding zijn de
uitbetalingen aan de artiesten, zij het met grote vertraging, gestart. Het overleg met deze
beheersvennootschappen is nog volop lopende, want er zijn nog een aantal onbeantwoorde
vragen. De VVSG gaf een belangrijk signaal, want heel wat gemeentebesturen hebben de
kosten en administratie voor de Billijke Vergoeding geïncorporeerd in de tarieven voor het
verenigingsleven. Dit betekent dat het probleem van financiële en administratieve lasten
gedeeltelijk is opgelost. Het is mij daarbij niet duidelijk in welke mate dat de gemeentebesturen
hun tarieven verhoogden. De berichten hieromtrent zijn niet eenduidig. Vanuit de veldsectoren
is de probleemstelling nog niet haarscherp geformuleerd. Het staat buiten kijf dat er nog tal van
wrijvingen en onduidelijkheden blijven, zowel op het administratieve als financiële vlak. Er
blijven ook enkele specifieke probleemgebieden, o.a de kleinschalige straat- en buurtfeesten,
de feestjes in verenigingslokalen en zeker ook de zgn. tentfuiven. Maar de kwantiteit noch de
kwaliteit van deze knelpunten zijn bekend, zodat een oplossing hier niet voor de hand ligt. Al
deze vaststellingen brachten mij tot de volgende voorlopige vaststellingen. Er is duidelijk nood
aan een veel duidelijkere probleemstelling, zowel van de veldactoren als van de
beheersvennootschappen. Hiertoe zal ik op korte termijn zelf een gesprekstafel regisseren,
waarop de betrokken partijen, in overleg en samen- of tegenspraak een concrete analyse
kunnen maken. In een volgende fase kan dan gewerkt worden aan een aantal mogelijke
concrete beleidsdaden vanwege de Vlaamse overheid. Ik wil hierbij zeker de rechten van de
betrokken scheppende en uitvoerende kunstenaars blijven respecteren maar toch in gepaste
mate en in overleg met mijn collega-ministers die ook bij deze probleemstelling betrokken zijn,
de engagementen van het Regeerakkoord uitvoeren.
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5.2 Het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit door het streven naar een
geoptimaliseerde structuur voor de sport met duidelijk afgebakende
beleidsverantwoordelijkheden
5.2.1 Het creëren van een eigen Vlaams Sport voor Allen-model
In mijn beleidsnota sport werd de intentie opgenomen om na een inhaalbeweging op het vlak van
topsport in de eerste helft van de legislatuur, in de periode 2006-2009 de nadruk te leggen op de
verdere uitbouw van het sport voor allen beleid. Het “Overlegplatform Sport voor Allen” werd
opgericht om dit beleid mee vorm te geven aan de hand van een actieplan. De actieplannen van de
4 deelwerkgroepen werden in consensus goedgekeurd door alle partners in april 2006 en
vervolgens aan mij voorgesteld. Het plan bevat een zeer divers scala aan maatregelen rond
infrastructuur, kaderopleidingen, het lokaal sport voor allen-beleid en sportpromotie op het
Vlaamse vlak.
Omdat het geheel van maatregelen dat werd voorgesteld meer dan 32 mio euro nieuw geld vereist,
gespreid over drie jaar, besliste ik advies te vragen aan de Vlaamse Sportraad over de inhoud en
prioriteiten binnen het Actieplan Sport voor Allen.
De decretale verankering van Vlabus is een andere aanbeveling uit het actieplan. Ook deze
maatregel heb ik in het voorontwerp van decreet op het lokaal en regionaal sport voor allen-beleid
voorzien. Voor 2007 voorzie ik een pilootproject ism. Vlabus waarin gekwalificeerde lesgevers ter
beschikking worden gesteld van sportclubs.
Een ander voorbeeld is het tv-programma “Vlaanderen Sportland”. Dit wordt goed bevonden en
continuering wordt geadviseerd door het overlegplatform. Elders in deze beleidsbrief vindt u terug
hoe dit zal gebeuren.
De vraag naar meer middelen om het aanbod aan sportinfrastructuur uit te breiden werd ook
gesteld in het Actieplan Sport voor Allen. Het infrastructuurproject dat ik samen met de lokale
overheid en privépartners plan en dat ook elders in deze beleidsbrief aan bod komt, zal daarop
inspelen.
Intussen werd het decreet voor het VCOS opnieuw gestemd en zal in 2007 werk gemaakt worden
van een beheersovereenkomst met deze nieuwe structuur voor de onderwijsgebonden sport.
Ik wens in 2007 ook te starten met de voorbereiding van een tweede jeugdolympiade in het
olympische jaar 2008. Dit massa-evenement zet jongeren aan tot sportparticipatie en biedt
tegelijkertijd een kans om talent te detecteren en verder te begeleiden naar topsport.
Voor het verder uitwerken van de detailinvulling van mijn Sport voor allen-beleid voor 2007 en
volgende, wil ik echter wachten op het advies van de Vlaamse Sportraad. Het idee van een
grootschalige sportpromotiecampagne voor een bijzondere doelgroep(50+) en van experimentele
projecten zoals brede school zijn mij zeker genegen, maar zoals vermeld wacht ik daarvoor nog op
het advies van de sportraad en zal ik keuzes moeten maken over waarin ik de hogere budgetten
voor sport investeer.
Om uitvoering te kunnen geven aan de beleidsnota sport en het Strategisch Plan voor Sport in
Vlaanderen, is het niet alleen nodig om bestaande initiatieven te ontwikkelen, maar ook om
innovatieve aspecten mogelijk te maken. Hiervoor geef ik kansen aan (piloot)projecten.
De vzw De Rand zal in 2007 voor een laatste maal een projectsubsidie krijgen; vanaf 2008 wordt
deze structureel verankerd binnen het decreet op het lokaal sportbeleid.
Ook de vzw Voeren Sport zal in 2007 een laatste maal via de experimentele middelen betoelaagd
worden. Gesprekken worden opgestart met de lokale beleidsverantwoordelijken om de overgang
naar inbedding in het decreet lokaal en regionaal sport voor allen-beleid voor te bereiden. Eens dit
decreet operationeel is, is een structurele toelage à rato van 1,5 euro per inwoner voorzien in 2008
en van 2,3 euro per inwoner vanaf 2009.
De vzw Rode Antraciet vraagt sinds lang een garantie op een meer structurele ondersteuning van
het project en een uitbreiding zodat de verbreding van het programma naar andere regio’s en
gevangenissen, waar de noden eveneens zeer hoog zijn, mogelijk wordt. In 2007 wordt verder werk
gemaakt van het uitschrijven van een participatiedecreet en er wordt onderzocht in hoeverre de
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sociaal-culturele, maar ook sportieve werking van de Rode Antraciet hierin kan opgenomen
worden.
Voor sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke initiatieven voorzie ik binnen het
sportbeleid een totaal subsidiebedrag van 749.000 euro (Voeren, De Rand, Buurtsport, project
gedetineerden, experimentele initiatieven,…). Ik wil dit beleid m.b.t. deze projecten van de
voorgaande jaren in 2007 verder zetten voor een totaal van 449.000 euro.
Tevens voorzie ik 300.000 euro om bijkomende vernieuwende sportimpulsprojecten op te
starten.
Ook in 2007 maak ik werk van een project dat maatschappelijke integratie door sport beoogt.
Het project “Kort op de bal” zal na het voorbereidend jaar 2006 in 2007 echt op het spoor worden
gezet. De vzw “Jeugd en stad” zal zorgen voor het aanwerven van een coördinator, coaches en
pedagogische begeleiders die het sportieve, educatieve en tewerkstellingsprogramma verder zullen
invullen. Ook FC Brussels zal gestimuleerd worden om naast de zeven bestaande clubs zijn
schouders te zetten onder dit project.
Ik wens het project ook te linken aan de uitbouw van een aantal jeugdopleidingscentra in voetbal
rondom grote clubs her en der in Vlaanderen, zoals elders in mijn beleidsbrief vermeld. Dit is
belangrijk met het oog op het uitwisselen van expertise rond omgaan met kwetsbare jongeren
enerzijds en rond sporttechnische know how voor het begeleiden van beloftevolle jeugdspelers
anderzijds.
Ik onderzoek in 2007 of de lokale ex-DAC-ers die vrijkomen, ingeschakeld kunnen worden in deze
voetbalprojecten. Op die manier koppel ik sociale economie aan sport en integratie.

5.3 Het creëren van een eigen Vlaams topsportmodel
Het actieplan met vijf (5) strategische en twee en tachtig (82) operationele doelstellingen dat de
topsportmanager uitschreef in Augustus 2005 en waarmee het sporttakspecifiek Vlaams
topsportmodel en het topsportactieplan moeten gerealiseerd worden, zal zoals voorzien verder
afgewerkt worden. Overleg met de Stuurgroep Topsport, de Task Force Topsport en andere
topsportactoren ad hoc gekozen ifv het te bespreken dossier zal, waar nodig, gepland worden.
In 2006 werd de aanmaak van het meetinstrument van de externe “audit van de sportfederaties
(erkende sportfederaties + federaties waarvan sport op de sporttakkenlijst) en het decreet van 13
juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties,
de koepelorganisaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding” opgestart. In 2007
zal de audit effectief plaats hebben en zullen de besluiten geformuleerd worden (tegen einde april
2007). Enerzijds zal de kwaliteit van de topsportwerking van iedere federatie objectief worden
gemeten en bijgestuurd maar anderzijds worden er ook aanbevelingen verwacht om de wijze van
subsidiëren van de federaties te optimaliseren.
Het uitbouwen van een Vlaams talentdetectieproject en het opdrijven van de
sportwetenschappelijke begeleiding van onze talenten en topsporters zullen naast de audit alle
aandacht krijgen.
De projecten “Pool Toptrainers” en “ABCD 2012 - 2016” moeten naast andere projecten de
zwakke schakels in de huidige topsportwerking verder wegwerken
De werking van het Vlaams Coachesplatform zal verder uitgebouwd worden zodat de Vlaamse
trainers regelmatig de kans krijgen om ervaringen uit te wisselen en de kennis van experts
aangeboden krijgen.
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In 2007 moet de inhoud van een cursus toptrainer uitgetekend worden en dit in samenwerking
met de VTS en de Vlaamse universiteiten met een opleiding lichamelijke opvoeding en
sportwetenschappen. Deze cursus moet ook de ex-topsporters kunnen opleiden voor het
trainerscircuit. Ook moeten de mogelijkheden voor een project “na-carrière” uitgetekend worden.
Het project “Jeugdopleidingscentra voetbal” is een integraal jeugd- en sportproject voor 10 tot 18
jarigen met voetbaltalent. Het zal gerealiseerd worden in samenwerking met een achttal
topvoetbalclubs in de verschillende Vlaamse provincies, waarin ook andere voetbalclubs uit de
brede omgeving kunnen participeren. Die centra moeten een modelfunctie vervullen in de
opleiding en begeleiding van jong voetbaltalent. De Vlaamse overheid neemt zo ook een
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op deze manier wordt immers een grote groep jongeren
bereikt die door de voorlopige weigering van de KBVB om zich aan te passen aan de voorwaarden
gesteld in het decreet van 13 juli 2001, op de erkenning en subsidiëring van federaties, niet
structureel kunnen ondersteund worden.
Voor de start van dit project in 2007 wordt een bedrag van 1 700 000€ gereserveerd. De bedoeling
is hiermee een opleidingsprogramma aan te bieden ondersteund door gediplomeerde trainers.
Bedoeling is dat de clubs waaraan de opleidingscentra gekoppeld worden, mee investeren in deze
projecten.
Flankerend aan dit programma zal vanuit het Vlaams Sportinfrastructuurplan dat in juni werd
goedgekeurd door de Vlaamse regering, geïnvesteerd worden in de aanleg van kunstgrasvelden
voor deze jeugdopleidingscentra.
Het jeugdopleidingsfonds dat ik heb aangekondigd, moet een middel zijn om voetbalclubs ertoe
aan te zetten opnieuw degelijk en verantwoord te investeren in jeugdwerking. Door het decreet op
de niet betaalde sportbeoefenaar is de vrije overgang van sportlui van de ene naar de andere club
gegarandeerd. Omdat als gevolg daarvan veel clubs hun inspanningen op het vlak van
jeugdwerking als niet meer rendabel beschouwden zijn die ook afgebouwd. Het opleidingsfonds
moet het mogelijk maken die inspanningen te honoreren, zonder dat de vergoeding die de club
ontvangt gekoppeld is aan een transfer, wel aan de jaren kwalitatieve opleiding die een jongere
genoten heeft. Dit wordt gemeten aan de hand van objectieve en eenvoudige criteria zoals het
inzetten van gediplomeerde trainers en beschikbare infrastructuur. Naast een bedrag van 600 000€,
afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap is het de bedoeling dat de clubs hierin ook participeren.

5.4 Overleg en wetenschappelijke onderbouwing
Bij de voorbereiding van de tweede generatie steunpunten beleidsgericht onderzoek spelen de
reorganisatie van de Vlaamse overheid, de nieuwe bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse
Regering en nieuwe onderzoeksnoden een belangrijke rol. In deze context besliste de Vlaamse
Regering om voor de periode 2007-2011 één nieuw steunpunt te voorzien voor de beleidsvelden
Cultuur, Jeugd en Sport.
Het steunpunt heeft als missie om op basis van wetenschappelijk onderzoek het Vlaamse cultuur-,
jeugd- en sportbeleid te ondersteunen. Het steunpunt vervult twee onderzoeksopdrachten, ten eerste
een geïntegreerd survey-onderzoek voor cultuur-, jeugdwerk- en sportparticipatie, vervolgens een
aantal onderzoeksopdrachten in de velden cultuur, jeugd en sport.
Het steunpunt zal onderzoek doen m.b.t. onder meer talentdetectie en kwaliteitsmeting van
topsportactoren, socio-economische aspecten van sport en fysieke activiteit, behoeften
sportinfrastructuur.
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5.5 Sportparticipatie verhogen via een doelgericht sport voor allen beleid
Het nieuwe decreet voor het lokale en provinciale sportbeleid vormt één van de belangrijkste
onderdelen van mijn sport-voor-allen beleid en een belangrijk complement voor het topsportbeleid
dat stilaan op volle kracht komt. Het sportbeleid op Vlaams niveau vraagt immers een toepassing
op het plaatselijke en regionale niveau. Lokale en provinciale besturen leggen nu reeds eigen
beleidsprioriteiten inzake sport. Hierbij kiezen zij hun eigen beleidsdoelstellingen en creëren ze
zelf instellingen, diensten en voorzieningen. Ook de Vlaamse overheid formuleert doelstellingen
voor het lokale en provinciale sportbeleid, gekoppeld aan een aanvullende financiering en dit met
de hoop dat zoveel mogelijk gemeente- en provinciebesturen hierop zullen inspelen.
Meer bepaald wil het Vlaamse sportbeleid via een hechte samenwerking met gemeente- en
provinciebesturen zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen stimuleren, uitnodigen, begeleiden en
ruimte bieden tot actieve sportbeoefening. De doelstellingen en methoden richten zich op een
stevige vernieuwing en verbetering. Dit betekent dat er aandacht is voor een gevarieerd
sportaanbod: in de diversiteit aan disciplines, in de aard van de organisatie en de begeleiding, in de
graad van specialisering, in de competitiviteit, in de mate van formalisering en institutionalisering
en met aandacht voor de territoriale spreiding, voor de toegankelijkheid van het aanbod, voor
diverse aandachtsgroepen, enz. Hierbij spelen de sportverenigingen een centrale, maar geen
exclusieve rol. Het plaatselijke verenigingsleven is voor de Vlaamse overheid omwille van vele en
diverse redenen een centraal aandachtspunt. Het geheel van de hier voorgestelde beleidsvoering
wordt voorbereid en uitgevoerd in intensieve dialoog, overleg en samenwerking met de betrokken
overheden en particuliere actoren. Om dit alles te kunnen realiseren is een gevoelige verhoging van
de subsidiemiddelen voorzien met meer dan 10 miljoen euro. Het nieuwe decreet zou in voege
treden in 2007. De beleidssubsidies worden voorzien vanaf 2008 (voor een totaal bedrag van meer
dan 11 miljoen euro) en in 2009 komt daar voor de impulssubsidies voor gemeenten 4,8 miljoen
euro extra bij, wat het totaal op ± 16 miljoen euro brengt.
In 2009 worden zo 9 miljoen beleidssubsidies + 4,8 miljoen impulssubsidies gegeven voor 308
gemeenten, 1,2 miljoen beleidssubsidies voor de provincies en 0,8 miljoen voor de VGC. In 2006
worden 193 sportdiensten gesubsidieerd voor een bedrag van 6.176 miljoen euro.
Veel activiteiten in de sportwereld zijn particulier initiatief. In de mate dat deze activiteiten kaderen
binnen de doelstellingen van mijn beleidsnota Sport, kan financiële ondersteuning worden
verleend. De initiatieven kunnen zowel een Vlaams, nationaal en bovenlokaal als een internationaal
karakter hebben. Meer bepaald belangrijke massa- en recreatieve sportmanifestaties of grootse
sportacties die aanzetten tot meer en beter sporten, verdienen ondersteuning indien zij aan de
vooropgestelde normering en criteria voldoen. Het is de bedoeling deze manifestaties beter te
ondersteunen en te begeleiden, gelet op het groeiende succes van de acties onder het label
“Sportend Vlaanderen”.
De concrete invulling van de sportpromotie acties zullen in overleg met het Bloso nog bepaald
worden.
Naast de jaarlijkse actie “Sporttak in de Kijker” zal met de Vlaamse sportfederaties
samengewerkt worden voor de organisatie van 5 evenementen met name de “Watersportdag”, de
“Zomer Sportpromotietoer”, “Vlaanderen Wandelt” het “Megabeachvolleyfestival” en het “Vlaams
recreatief indoor badmintonfestival”. Aan deze verschillende evenementen zullen een 30-tal
Vlaamse sportfederaties hun medewerking verlenen.
Via de samenwerking met de provinciale sportdiensten en VGC zullen in elke provincie Doe-aanSportbeurzen, Seniorensportdagen en provinciale Jeugdsport en familiale sportevenementen
georganiseerd worden.
Wat de jeugdsport betreft zal met het Centrum voor Onderwijsgebonden Sport via het Vlaams
Bureau Schoolsport een nieuwe actie schoolsport voor het basis en secundair onderwijs in
september 2007 worden opgestart. Daarnaast zullen de schoolsportevenementen zoals de Gordel
voor Scholen en de Vlaamse Veldloopweek e.a. verder georganiseerd worden.
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Ten behoeve van de recreatieve sportbeoefenaars wordt in het kader van “lichte sportinfrastructuur
sport en natuur”, in samenwerking met de lokale en provinciale overheden, de uitbouw van een
beperkt maar kwalitatief hoogstaand netwerk van permanent bewegwijzerde mountainbikeroutes
verdergezet. Vanaf 2007 zal een vernieuwd concept van fit-o-meter parkoersen, in een groene
omgeving, gepromoot worden bij de gemeentelijke sportdiensten.

5.6 Kwaliteit van het sportaanbod verbeteren in hoofde van alle actoren en
op alle niveaus
5.6.1 Samenwerking met de sportfederaties
Het decreet van 13 juli 2001 met betrekking tot de sportfederaties wordt in 2007 verder uitgevoerd
(6de jaar). In 2007 zullen vermoedelijk 66 sportfederaties (34 unisportfederaties en 32 recreatieve
sportfederaties) gesubsidieerd worden. Bij deze 66 gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties zullen
vermoedelijk 317 voltijdse equivalenten gesubsidieerd worden.
17 Vlaamse sportfederaties hebben voor 2007 een aanvraag gediend voor de facultatieve opdracht
jeugdsport, 17 Vlaamse sportfederaties hebben een aanvraag ingediend voor de facultatieve
opdracht sportkampen en 21 Vlaamse sportfederaties hebben een aanvraag ingediend voor de
facultatieve opdracht prioriteitenbeleid.
Op de Bloso begroting 2007 is er voor de uitvoering van het decreet op de sportfederaties
(exclusief topsport) een globaal bedrag van 18.019.000 euro ingeschreven. Dit is een stijging met
799.000 euro t.o.v. 2006.

5.6.2 Samenwerking met lokale besturen
Voor 2007 wordt opnieuw een stijging verwacht met 5 nieuwe sportdiensten in categorie C
(gemeenten met minder dan 20.000 inwoners).
2 reeds erkende sportdiensten zullen in 2007 voor de eerste keer of opnieuw gesubsidieerd worden.
2 reeds erkende en gesubsidieerde gemeentelijke sportdiensten verhogen voor 2007 van categorie
waardoor per gemeentelijke sportdienst een voltijds equivalent meer in aanmerking kan genomen
worden voor de subsidieberekening. 4 reeds gesubsidieerde gemeentelijke sportdiensten hebben de
intentie om voor 2007 een bijkomend voltijds equivalent aan te vragen. Naast de gemeentelijke
sportdiensten blijven de 5 provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie erkend en gesubsidieerd. In 2007 zal het aantal erkende sportdiensten dus
vermoedelijk stijgen tot 204 (+5) waarvan 200 gesubsidieerd (+7).
Rekening houdend met deze bijkomende nieuwe te subsidiëren gemeenten wordt op de Bloso
begroting voor 2007 een subsidiebedrag voorzien van 6.454.000 euro zijnde een stijging met
270.000 euro t.o.v. de begroting 2006.

5.6.3 Begeleiding Vlaamse sportfederaties
Voor 2007 blijft het aanbieden van bijscholingen i.v.m. het implementeren van integrale
kwaliteitszorg ook een aandachtspunt. Hierbij worden in functie van de noodwendigheden telkens
andere facetten van het kwaliteitsbeleid uitgediept.
Ten behoeve van de sportfederaties zullen ook bijscholingsmogelijkheden gegeven worden
omtrent het voeren van hun boekhouding en het gebruik hierbij van het door het Bloso vastgesteld
rekeningstelsel. Bij de controle en analyse van de financiële verslagen over het jaar 2005 is
immers gebleken dat er bij heel wat Vlaamse sportfederaties nood is aan begeleiding bij het voeren
van hun boekhouding en bij het correct toepassen van het door het Bloso aangereikt
rekeningstelsel. Dit blijkt ook uit het toenemend aantal vragen die hierover vanuit de
sportfederaties aan het Bloso worden gesteld.
Ook feed-back geven op de door de sportfederaties gevoerde beleid via bespreking van de
beleidsplanning staat voor 2007 op de agenda.
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5.6.4 Begeleiding gemeentelijke en provinciale sportdiensten en sportdienst van
VGC
Terwijl het decreet van 1995 op de sportdiensten zijn laatste jaar ingaat start normaliter vanaf 2007
ook het nieuwe decreet lokaal en regionaal sportbeleid. Het decreet op het lokaal en regionaal
sport voor allen beleid als middel om én de besturen én de sportclubs te ondersteunen in hun sport
voor allen werking obv. kwaliteitscriteria vormt een zeer belangrijk onderdeel van mijn Sport voor
allen-beleid. De geplande extra middelen uit de meerjarenbegroting vormen een stevige impuls. Na
de goedkeuring van het decreet en de uitvoeringsbesluiten in het najaar 2006 zullen de gemeenten,
provincies en de VGC in 2007 starten met de opmaak van hun sportbeleidsplan. Ik voorzie in 2007
ook het aanzienlijk bedrag van 800.000 euro om gemeenten te coachen bij de opmaak van hun
sportbeleidsplan. Teneinde de besturen en de sportraden wegwijs te maken in de concrete
uitvoering van dit decreet zullen in het voorjaar 2007 informatiesessies georganiseerd worden en
zal het Bloso administratieve richtlijnen en formulieren uitwerken ten behoeve van de besturen. In
samenwerking met het kabinet, het ISB, de VVSG en de VVP zal het Bloso de opdracht krijgen om
regionale infosessies te organiseren over het Vlaams Sportinfrastructuurfonds.

5.6.5 De Vlaamse Trainersschool
De Vlaamse Trainersschool zal in 2007 de volgende klemtonen leggen:
Permanente remediëring van het opleidingsaanbod:
- Met de afdeling topsport, de topsportmanager en het BOIC de sportfederaties begeleiden bij de
uitbouw van de ontwikkelingslijnen van de verschillende sporttakken waarbij prioritair aandacht
besteed wordt aan de sporten die door de Vlaamse regering op de topsportlijst zijn gezet.
- Drempelverlagende maatregelen uitbouwen teneinde (ex-)topsporters en toptrainers naar de
sportkaderopleidingen toe te leiden via aangepaste cursussen voor de algemene en sportspecifieke
gedeelten.
- Opstarten van de uitbouw opleidingsniveau 4 waarbij via gespecialiseerde clinics en bijscholingen
over sportspecifieke en trainingstechnische onderwerpen Trainers A voorbereid worden om
sporters op internationaal niveau te begeleiden.
- Uitbouwen van een specifieke module “topsportgerichte jeugdtraining” (aansluitend op de
opleiding trainer A) voor de opleiding van hooggespecialiseerde jeugdtrainers topsport.
- Verdere uitbouw van opleidingen die een integratie beogen van de sportspecifieke opleidingen
naar de verschillende doelgroepen (sporters met een handicap, senioren, recreatie, …).
- Aandacht voor een kwaliteitsvolle didactische en audiovisuele ondersteuning bij de
sportkaderopleidingen.
- In samenwerking met de afdeling topsport, het Boic en de topsportmanager het Vlaams
Coachesplatform uitbouwen.
- Verdere uitbouw van het Publicatiefonds Vlaamse Trainersschool.
- Het intensief promoten van de sportkaderopleidingen van de VTS.

5.7 Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid
5.7.1 In Vlaanderen
Via het Steunpunt “Cultuur, Jeugd en Sport” zullen de behoeften inzake sportinfrastructuur
worden geïnventariseerd. De Bloso-inventaris van de 18.500 sportaccommodaties in Vlaanderen
zal in 2007 verder worden geactualiseerd. Zo kunnen evoluties in verband met sportaccommodaties
in Vlaanderen en sportinfrastructuurbehoeften worden opgevolgd.
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5.7.2 Bloso-sportcentra
Ook in 2007 zal in functie van het vervullen van de kerntaken van de Bloso-centra door een
effectief en efficiënt gebruik van de Bloso-sportinfrastructuur een maximale bezetting worden
nagestreefd.
De bezetting van de Bloso-sportkampen zal in 2007 verder worden geoptimaliseerd, zowel wat de
programmatie, de sporttechnische programma’s als de omkadering met gekwalificeerde lesgevers
betreft. Het hoge bezettingspercentage van 2006 (97%) zal worden gehandhaafd.
Het streefdoel inzake sportklassen voor het schooljaar 2006-2007 is 18.500 deelnemers, o.m. door
een volledige exploitatie van het gerenoveerde sporthotel van het Bloso-centrum Blankenberge en
de ingebruikname van de nieuwe overnachtingsaccommodatie van het Bloso-centrum Waregem.
De Bloso-centra zullen ook in 2007 zo frequent en effectief mogelijk worden ingeschakeld in de
werking van de VTS. Streefdoel is de organisatie van 140 cursussen met 3.000 deelnemers.
Verwacht wordt dat het totaal aantal overnachtingen in 2007 verder zal stijgen (boven de 150.000),
o.m. door de volledige exploitatie van het gerenoveerde sporthotel van het Bloso-centrum
Blankenberge en de ingebruikname van de nieuwe overnachtingsaccommodatie van het Blosocentrum Waregem.
In 1990 bedroeg het exploitatieverlies (exclusief personeel, investeringen en grote
onderhoudswerken) van de Bloso-centra nog 90 miljoen Bef. Nadien is het exploitatieverlies
stelselmatig verminderd en de voorbije jaren werd zelfs een positief resultaat behaald. In vier jaar
tijd zijn de inkomsten met meer dan 1 miljoen euro gestegen. In 2005 bedroeg het positief saldo
460.000 euro (exclusief personeel, investeringsafschrijvingen en grote onderhoudswerken), voor
2006 wordt een positief saldo verwacht van ongeveer 620.000 euro. Ook voor de daaropvolgende
jaren wordt verwacht dat de extra inkomsten ruimschoots de extra uitgaven zullen overtreffen.
De accommodaties in de meeste Bloso-centra zijn de laatste jaren kwalitatief verbeterd. Blosocentra zoals te Herentals, Gent, Genk, Oordegem, Woumen en weldra ook te Blankenberge zijn
ingrijpend gerenoveerd.
In het Vlaamse sportlandschap vormen zij hoe langer hoe meer een begrip en vervullen zij een
voorbeeldfunctie. Desondanks blijven er “probleemcentra” waar bij gebrek aan middelen of
omwille van externe problemen (stedenbouw, discussies met natuursector…) de infrastructuur in
zijn totaliteit of in belangrijke deelaccommodaties niet meer aangepast zijn aan de actuele
(sport-)behoeften. Dit is o.m. het geval te Hofstade, Nieuwpoort, Brugge, Waregem en Willebroek.
Voor de eerstvolgende 8 jaar (2007-2014) werd een investeringsprogramma voor de Blosocentra opgemaakt. Hierbij werd rekening gehouden met:
• de kerntaken van de Bloso-centra
• een maximale exploitatie
• een permanent onderhoud
• wijzigende sporttendensen (bijv. inzake topsportscholen, de aanleg van een publieke golf,…)
• mogelijkheden tot samenwerking met externe partners.
Dit investeringsprogramma wordt in totaal geraamd op een bedrag van 42.960.000 euro, voor alle
Bloso-centra samen. Er wordt uitgegaan van een investeringsparticipatie van “derden” ten belope
van ± 14.900.000 euro.
Met de realisatie van dit 8-jarenprogramma zullen alle Bloso-centra op een optimale wijze
uitgebouwd zijn en zullen zij de regionale en Vlaamse uitstraling bezitten die bij de oprichting
ervan werd beoogd.
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Het investeringsplan 2007 voor de uitbouw/renovatie van de Bloso-centra legt het accent op de
verdere kwaliteitsverbetering van de infrastructuur, waardoor een maximale exploitatie wordt
nagestreefd. Het kadert volledig in het vooropgestelde 8-jarenprogramma (2007-2014) voor de
Bloso-centra.
Aldus beoogt de voltooiing van het sporthotel in Waregem, de uitbreiding van het sporthotel in
Genk en de bouw van bijkomende stallen te Woumen, een permanente en meer optimale
jaarbezetting. Met de verdere renovatie van de openluchtsportvelden én de omgevingsaanleg in het
Bloso-centrum in Blankenberge, wordt dit centrum uitgebouwd tot hét Bloso-centrum in
Vlaanderen waarin sportieve gehandicapten op een optimale wijze hun sport kunnen beoefenen.
Zoals voorgaande jaren zal in 2007 bijzondere aandacht geschonken worden aan structurele
renovaties die een verbetering beogen van het imago en de kwaliteit van bepaalde
deelaccommodaties in sommige Bloso-centra o.a. de aanleg van een wildwaterbaan op de verkrotte
site van het voormalig openluchtzwembad in Hofstade, de renovatie van het dak van de ijshal in
Liedekerke én diverse omgevingswerken. Bovendien worden weloverwogen projecten gerealiseerd
die nauw aansluiten bij door sportfederaties vooropgestelde sportactiviteiten (o.a. toptrampolinehal
in Gent, de bouw van een gymnastiekhal te Brugge en de afwerking van de openluchtwielerbaan in
Brugge).
Met het oog op een energiezuinig beleid wordt de openluchtijsbaan in Herentals overdekt.
Zoals de voorbije jaren zal bij de realisatie van deze sportinfrastructuurprojecten maximaal worden
samengewerkt met andere partners. Aldus wordt een financiële inbreng beoogd voor de realisatie
van o.m.:
•
•
•
•
•
•

de wielerbaan te Brugge (vanwege de stad Brugge, Wielerbond Vlaanderen vzw en de Vlaamse
regering);
de wildwaterbaan te Hofstade ( vanwege de Vlaamse regering en Monumenten en
Landschappen);
de overkapping van de openluchtijsbaan te Herentals (vanwege de Vlaamse regering en de stad
Herentals);
de bouw van een gymnastiekhal in Brugge (vanwege de provincie West-Vlaanderen en de stad
Brugge);
de bouw van een toptrampolinehal in Gent (vanwege de Vlaamse regering, de provincie OostVlaanderen, de stad Gent en Gymfed vzw);
de omgevingsaanleg van het sporthotel te Waregem (vanwege de stad Waregem).

In het kader van het door de Vlaamse regering principieel goedgekeurde Vlaams
Sportinfrastructuurplan worden 4 Bloso-projecten in aanmerking genomen om via de beoogde
DBFM-constructie te worden gerealiseerd:
•
•
•
•

een tenniscentrum te Hasselt;
een sporthal te Willebroek;
een golfbaan te Willebroek;
een loods te Hofstade-Zemst.
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5.8 Het voeren van een voorwaardenscheppend en integraal topsportbeleid
5.8.1 Algemeen
Het uitbouwen van een Vlaams talentdetectieproject moet talenten tijdig ontdekken en van de juiste
sporten laten proeven zodat het talent de voorkeursport op een correcte manier kan kiezen. Dit
project moet ook garant staan voor een correcte instroom in de topsportscholen.
De projecten “Pool Toptrainers”, “ABCD 2012 - 2016” en “Sportwetenschappelijke begeleiding
van talenten en topsporters” moeten de instroom naar de topsportscholen mee bewaken maar
moeten er vooral voor zorgen dat de talenten in de topsportschool, de beloftevolle jongeren van de
transitperiode en de elitesporters optimaal begeleid worden.
De input van alle topcoaches en experts in het Coaches Platform moet onze coaches zowel op het
vlak van talentdetectie, talentontwikkeling als het begeleiden van elitesporter op internationaal
niveau brengen.
Het project “na-carrière” moet twee mogelijkheden aanbieden 1) een opleiding tot trainer en 2) een
opleiding / begeleiding buiten de sport. Hierdoor zal de relatie met de topsporters verbeteren en zal
het Vlaams topsportklimaat zeker verbeteren.

5.8.2 Decretale topsportsubsidies
De dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring van Topsport in het kader van
het decreet op de sportfederaties bedraagt in 2007 5.194.000 euro.
Deze dotatie wordt aangewend voor de aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor
topsportscholen (1.621.000 euro), voor de aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties
Topsport (3.039.000 euro), voor de aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (WK, EK en
WB in Vlaanderen) (237.000 euro) en voor de aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties
voor voorbereiding en deelname van Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, Wereldspelen,
Paralympics en EYOD (297.000 euro).
Dit is een verhoging met 73.000 euro t.o.v. de begroting 2006.
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor Topsportscholen (1.621.000 euro).
Vanaf het schooljaar 2006-2007 worden er door 16 sportfederaties 18 sporttakken (atletiek,
badminton, basketbal, golf, gymnastiek, handbal, judo, ski, snowboard, taekwondo, tafeltennis,
tennis, triatlon, duatlon, volleybal, voetbal, wielrennen en zwemmen) in de verschillende
topsportscholen aangeboden. Het spreekt voor zich dat ook na de schooluren intens getraind wordt.
Daarnaast wordt voor deze leerlingen door de school in specifieke studiebegeleiding voorzien.
Om in een studierichting topsport te kunnen inschrijven dienen de leerlingen over een
topsportstatuut te beschikken dat wordt uitgereikt door de selectiecommissie van het
topsportconvenant en dit op basis van strenge selectiecriteria. In deze selectiecommissie zetelen
vertegenwoordigers van de betrokken sportfederatie, het BOIC, het Bloso en de topsportmanager.
Om een topsportstatuut te bekomen moet men door de sportfederatie voorgedragen worden bij de
selectiecommissie. Het topsportstatuut geeft bovendien recht op een aantal dagen gewettigde
afwezigheid voor stages, wedstrijden en tornooien die begeleid worden door de sportfederatie.
Het onderwijsgedeelte binnen deze specifieke “Topsport”-studierichtingen wordt gefinancierd door
het departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.
Het gedeelte topsport binnen het onderwijscurriculum dient integraal gefinancierd te worden door
de sportfederaties. Dit zijn alle kosten voor trainers, begeleiders, verplaatsingen, huur
sportinfrastructuur, enz.
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In het Topsportactieplan Vlaanderen werd een verhoging vooropgesteld van de decretale
subsidiëring van de topsportscholen teneinde de 12 naschoolse uren topsporttraining en een
uitbreiding naar de middenschool mogelijk te maken.
De eerste stappen in de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen werden gezet in 2005 en
2006 door een verhoging van het krediet met respectievelijk 603.000 en 333.000 euro. In 2007
wordt dit krediet niet verhoogd.
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties Topsport (3.039.000 euro)
Deze subsidies zijn bestemd voor de geselecteerde sporttakken en de desbetreffende Vlaamse
unisportfederaties voor de voorbereiding van en de deelname aan internationale wedstrijden door
Vlaamse topsporters, met name de elitesporters en de beloftevolle jongeren.
Het Topsportactieplan Vlaanderen stelt een verhoging voor van de decretale subsidies topsport
voor de topsportfederaties waarbij het maximum krediet per categorie (I, II, III, IV en aparte
categorie gehandicaptentopsport) wordt verhoogd.
In 2006 werd het krediet verhoogd met 560.000 euro t.o.v. 2005. In 2007 wordt het krediet met
73.000 euro verhoogd.
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (WK, EK, en WB in Vlaanderen)(237.000 euro)
De subsidiëring van de Vlaamse unisportfederaties die internationale competities in het
Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad organiseren, maakt deel uit
van het integraal Vlaams topsportbeleid.
Voor de financiering van de organisatie van deze competities komt het Bloso tegemoet in de door
de unisportfederatie gedragen kosten voor een bedrag van maximum 25.000 euro voor
Wereldkampioenschappen, maximum 12.500 euro voor Europese Kampioenschappen en maximum
6.200 euro voor Wereldbekerwedstrijden. Die bedragen worden jaarlijks aangepast aan het cijfer
van de gezondheidsindex.
Een subsidiebedrag van 237.000 euro wordt voorzien, dit is eenzelfde bedrag als in 2006.
Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding deelname van Vlaamse
topsporters aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en EYOD (297.000 euro)
De subsidies worden toegekend op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van
de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (art. 15, 3°).
Voor de financiering van de voorbereiding en deelname van Vlaamse topsporters aan Olympische
Spelen, Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen en Wereldspelen komt het Bloso in een
niet-Olympisch jaar voor een totaal bedrag van minstens 248.000 euro tegemoet in de hiervoor
door de unisportfederaties gedragen kosten. In een Olympisch jaar wordt dit bedrag opgetrokken
tot minstens 744.000 euro.
Vermits 2007 een niet-Olympisch jaar is wordt een krediet van 297.000 euro voorzien. Voor de
voorbereiding wordt op 181.000 euro gerekend, voor deelname op 116.000 euro. Dit is een status
quo i.v.m. 2006.

5.8.3 Werkingsmiddelen topsport
De uitvoering van het Topsportactieplan zal in 2007 worden verder gezet:
• Het optimaliseren en professionaliseren van de topsportstructuur binnen de topsportfederaties
• Het realiseren van een trainingscentrum voor elke topsporttak ( met geïntegreerde
topsportschool binnen het trainingscentrum)
• Het realiseren van een tewerkstellingsproject jeugdtrainers ifv talentscouting, talentdetectie en
talentontwikkeling
• Het verder scherper stellen van de selectiecriteria (topsportbeloften, leerlingen/topsporters,
beloftevolle jongeren en elitesporters) op basis van de ontwikkelingslijn per sporttak/discipline
• De uitbreiding van de Pool van Toptrainers tot 25 VTE toptrainers
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Het uitwerken van een specifiek project voor de Olympische ploegsporten
Het verder uitbouwen van het platform van toptrainers
Het verder zetten van de begeleiding en ondersteuning van de topsportfederaties inzake
talentdetectie en talentontwikkeling, topsportervolgsysteem, trainingstechnische begeleiding,
plannen en periodiseren, digitale beeldvorming, mentale begeleiding, medisch-paramedische
begeleiding,
In 2007 zal het Bloso de topsportfederaties met topsportscholen begeleiden bij het in gebruik
nemen van de nieuwe versie van de digitale trainingsagenda. Zowel het praktisch gebruik als
inhoudelijke aspecten van de planning en interpretatie van de feedback van de leerlingen
worden behandeld.

In 2007 gaat Bloso verder met de ontwikkeling van het Topsportervolgsysteem en start de
informaticacel – ondersteund door externe informatici - met de bouw van het systeem. De
opgerichte werkgroep, bestaande uit personeelsleden van Bloso en BOIC en de topsportexpert van
de Vlaamse Gemeenschap, bewaakt de vooruitgang en de leden van de werkgroep rapporteren
binnen de organisaties waartoe ze behoren. De topsportfederaties worden bevraagd in het kader van
de ontwikkeling en begeleid bij de voorbereidingen tot het opstarten van het systeem.
In 2007 zal het Bloso de werking van het project Sportpsychologische begeleiding in
samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel verder zetten bij de Vlaamse Atletiekliga, de
Vlaamse Judofederatie, de Vlaamse Tafeltennisliga, de Vlaamse Tennisvereniging, de Vlaamse
Volleybalbond en de Vlaamse Zwemfederatie. Op basis van de noden en interesse van de
topsportfederaties wordt het project bij andere topsportfederaties opgestart.
In 2007 zal Bloso het project letselpreventie/performance-stability verderzetten. De paramedici
en medici (sportartsen en sportkinesitheratpeuten) werkzaam binnen de sportfederaties en
topsportscholen krijgen binnen dit project specifieke bijscholingen in het opstellen van een
persoonlijk motorisch bilan en het opstellen en begeleiden van een blessurepreventieprogramma
van (kandidaat) topsporters.
Dit project wordt in 2007 uitgebreid met een proefproject ‘Sportverzorging / Letselregistratie’. In
dit proefproject wordt één sportkinesitherapeut dagelijks voor een beperkte duur ter beschikking
gesteld van één topsportschool (waarbinnen verschillende topsportscholen participeren). In die tijd
registreert hij de opgetreden letsels in een systeem dat Bloso ter beschikking stelt. Dit systeem zal
worden geoptimaliseerd en in het Topsportervolgsysteem ter beschikking worden gesteld aan alle
topsportfederaties. De bekomen informatie – een sportspecifieke en leeftijdsspecifieke
letselepidemiologie binnen de verschillende topsportscholen - wordt gebruikt om letselpreventie
gericht bij te sturen. Daarnaast voert de sportkinesitherapeut de noodzakelijke sportverzorging uit:
eenvoudige handelingen als het verzorgen van een schaafwonde of het aanleggen van tape, die
anders de beschikbare tijd voor echte paramedische verrichtingen (sportkinesitherapie) beperken en
de kwaliteit ervan hypothekeren. Na evaluatie wordt het project bijgestuurd en desgevallend ter
beschikking gesteld aan alle topsportscholen.
Aan de hand van een gestandaardiseerde en geïnformatiseerde bevraging in verband met
talentdetectie en talentontwikkeling, gesteund op wetenschappelijke inzichten en topsportexpertise,
zal het Bloso in 2007 de bevraging bij nog niet geëvalueerde topsportfederaties (Vlaamse
Atletiekfederatie, Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga, Vlaamse Basketballiga, GymnastiekFederatie
Vlaanderen en Vlaamse Volleybalbond) uitvoeren en begeleiden. Waar gewenst zullen
doorgelichte topsportfederaties beroep kunnen doen op de afdeling Topsport voor het optimaliseren
van hun praktijkwerking inzake talentdetectie en talentontwikkeling.

5.8.4 Ondersteuning topsportevenementen
De oefening, ingezet in 2006, om de topsportevenementen concreet te evalueren op
topsportgehalte, kansen voor beloftevolle jongeren, uitstraling voor Vlaanderen en administratieve
correctheid zal verder door gezet worden.
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Ook zal er gepoogd worden om naast de klassieke evenementen een aantal evenementen aan te
moedigen die over het ganse jaar lopen en zo dus zorgen voor een permanente invloed op het
(top)sportklimaat en continue uitstraling van Topsport Vlaanderen.
Organisatoren zullen moeten weten dat het label Topsport Vlaanderen niet zo maar kan verkregen
worden maar dat er de nodige kwaliteit moet tegenover geplaatst kunnen worden.

5.8.5 Werkgelegenheidsprojecten Topsporters
Tewerkstellingsproject Topsporters
Op 31/12/2006 lopen de meeste lopende contracten af. Op basis van een evaluatie en het al dan niet
bereiken van de resultaatsverbintenis kunnen de bestaande contracten al dan niet verlengd worden
gekoppeld aan concrete prestatieobjectieven voor 2007 en 2008. Uiteraard kunnen in de loop van
het jaar nieuwe kandidaten voorgedragen worden door de sportfederaties. De topsporters in
Olympische disciplines dienen in 2007 en begin 2008 te voldoen aan de selectiecriteria voor
deelname aan de Olympische Spelen in Beijing 2008. I.f.v. een optimale voorbereiding en
deelname aan de Olympische Spelen worden de contracten met de “zekerheden” op selectie voor
twee jaar vastgelegd, tot 31/12/2008.
De federaties die voor hun topsporters en beloftevolle jongeren tewerkstellingscontracten
aanvragen, slagen er meer en meer in om de prestatielijnen vereist voor een tewerkstellingscontract
bij de Vlaamse Gemeenschap concreter in te vullen, waardoor de toewijzing objectiever en
eenvoudiger kan verlopen.
In 2007 moet een hervorming gerealiseerd worden waardoor volgende vier doelstellingen worden
bereikt:
Het basisloon moet bepaald worden volgens het niveau van de atleet (niet volgens diploma). Er
zal dus een groeiproces in het loon ingebouwd worden zodat progressies in de topsportcarrière
kunnen beloond worden.
De prestaties op belangrijke competities (OS, WK, EK, Wereldspelen, …) moeten met een premie
beloond worden.
Het perfecte sporttechnische programma en de perfecte omkadering moeten voor de atleet prioriteit
krijgen op het tewerkstellingscontract. Dit moet via het groeiproces van de
tewerkstellingscontracten gerealiseerd worden.
De atleten met een tewerkstellingscontract moeten het topsportklimaat ondersteunen en dus bereid
zijn om een return te geven aan Vlaanderen.
Hiervoor zullen de nodige afspraken met de minister van Werk worden gemaakt maar zal er ook
overleg opgestart worden met de beloftevolle jongeren en elitesporters zodat ze begrijpen waarom
deze wijzigingen ingevoerd worden. Sporters moeten immers beseffen dat het normaal is dat er
doelstellingen moeten nagestreefd worden en dat er een return aan het Vlaams (top)sportklimaat
moet gegeven worden wanneer men in aanmerking wil komen voor een tewerkstellingscontract.
Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs
Voor het academiejaar 2006-2007 zijn tot op heden reeds 14 studenten/topsporters opgenomen in
het Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs. Er zijn nog een aantal aanvragen in behandeling
waardoor het aantal nog kan toenemen. De definitieve lijst wordt afgesloten op 1 december 2006.
De lijst is momenteel als volgt samengesteld :
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OVERZICHT TOPSPORTSTUDENTENPROJECT HOGER ONDERWIJS 2006-2007
begindatu
Topsporter
Topsportfederatie
Categorie Topsporter
einddatum
m
Berings Eline
Vlaamse Atletiekliga vzw
Beloftevolle jongere 1/10/2006 30/09/2007
Cauwenbergh
Nederlandstalig
Kano Beloftevolle jongere 1/10/2006 30/09/2007
Olivier
Verbond vzw
Croes Peter
Vlaamse Triatlon en Duatlon Elitesporter
1/10/2006 30/09/2007
Liga vzw
Dekeyser Kristof Vlaamse Roeiliga vzw
Elitesporter
1/10/2006 30/09/2007
D'Haene Wouter
Nederlandstalig
Kano Elitesporter
1/10/2006 30/09/2007
Verbond vzw
Gysel Pieter
Vlaamse
Beloftevolle jongere 1/10/2006 30/09/2007
Shorttrackvereniging vzw
Gillis Lore
Vlaamse Volleybalbond vzw Beloftevolle jongere 1/10/2006 30/09/2007
Horemans
Vlaamse Volleybalbond vzw Beloftevolle jongere 1/10/2006 30/09/2007
Gwendoline
Mariën Hanna
Vlaamse Atletiekliga vzw
Elitesporter
1/10/2006 30/09/2007
Maveau Barbara
Vlaamse Atletiekliga vzw
Beloftevolle jongere 1/10/2006 30/09/2007
Mertens Tim
Wielerbond Vlaanderen vzw Beloftevolle jongere 1/10/2006 30/09/2007
Van Damme Anja Vlaamse Volleybalbond vzw Beloftevolle jongere 1/10/2006 30/09/2007
Van
Holsbeke Vlaamse Schermbond vzw
Beloftevolle jongere 1/10/2006 30/09/2007
Seppe
Vyncke Miek
Vlaamse Triatlon en Duatlon Elitesporter
1/10/2006 31/10/2007
Liga vzw
Participatie in het ABCD-project jonge topsporttalenten 2012-2016
Enkel voor volleybal is de financiering voor 2007 reeds goedgekeurd voor 40.000 euro. Voor de
goedgekeurde en lopende projecten inzake Tafeltennis, Tennis, Gymnastiek, Zwemmen, Roeien,
Skiën en Wielrennen (bi-communautair project) waarvoor de financiering werd goedgekeurd tot
eind 2006, dient de ABCD-commissie, na tussentijdse evaluatie van de voorbije periode 2005 en
2006, de financiering opnieuw goed te keuren. Daarnaast zullen in 2007 bijkomende Vlaamse
projecten worden goedgekeurd.

5.9 Het vrijwaren van de integriteit van sport op alle niveaus
5.9.1 Vrijwaring van de integriteit van de jeugdsport
Binnen de VSF wordt een werkgroep Sport en Ethiek opgericht. Deze zal worden samengesteld uit
afgevaardigden van sportfederaties. Daarnaast is het de bedoeling deze werkgroep wanneer nodig
uit te breiden met externe experten zoals bijvoorbeeld leden uit de Panathlon clubs, experten uit de
jeugdsector, afgevaardigden uit VTS, medewerkers van mijn kabinet,…De bedoeling is om vanuit
deze werkgroep een aantal concrete tools te ontwikkelen en hiermee gevolg te geven aan de
aanbevelingen die werden geformuleerd tijdens het symposium. Concreet denken we hierbij aan
het ontwikkelen van een code of conduct – model voor de SF, de oprichting van een meldpunt,
brochures betreffende de problematiek voor de ouders, trainers, jeugdige sporters,…met tevens
aandacht voor de genderproblematiek.
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5.9.2 Het promoten van gezonde sportbeoefening en lichaamsbeweging
Voor het realiseren van een gezond sportbeleid op jongerenmaat zal verder gebouwd worden op de
thema’s en de beleidsaanbevelingen van het einddocument overheden van het ‘Sport op
jongerenmaat’ symposium.
Deze aanbevelingen betreffen een veralgemeende sportmedische keuring gekoppeld aan het
medisch schooltoezicht, een ethische code voor medische en andere begeleiders in de jeugdsport en
een meldpunt voor schendingen van de kinderrechten.
Vlaanderen zal het WADA via de Raad van Europa verder financieel ondersteunen en zal in 2007
in het kader van de internationale harmonisering, de reglementering van WADA volledig
overnemen in al zijn wetgeving.
Hierdoor wordt de Vlaamse Gemeenschap door WADA erkend als een nationale
antidopingorganisatie en een volwaardige internationale partner die meewerkt aan de mondiale
dopingbestrijding.
Het besluit over de risicovechtsporten kan pas ingang vinden na de inwerkingtreding van het
vernieuwde decreet op de medisch verantwoorde sportbeoefening. De gevolgen van deze nieuwe
regelgeving worden duidelijk en tijdig gecommuniceerd aan de vechtsportfederaties. De timing
voor de inwerkingtreding is 01/01/2008.
Naast een vaste en een variabele toelage kan aan de erkende keuringscentra een projecttoelage
worden verleend voor onderzoek in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening. Het
bedrag van deze projecttoelage is afhankelijk van de omvang van het onderzoeksproject. In
aanvulling van de consensustekst sportvoeding over voedingsbegeleiding bij getalenteerde
sportbeoefenaars zal een projecttoelage worden toegekend voor het ontwikkelen van een on-line
voedingsdagboek.
De website www.gezondsporten.be zal verder geactualiseerd worden met relevante sportmedische
en sportwetenschappelijke informatie, om de promotie van gezonde sportbeoefening te
ondersteunen.
De vernieuwing van het decreet Medisch Verantwoord Sporten zal het mogelijk maken om ook de
Vlaamse regelgeving qua disciplinaire procedures inzake doping volledig in overeenstemming te
brengen met de internationale WADA code.
Op dit ogenblik is Vlaanderen al volledig in overeenstemming met de WADA-code voor
dopinglijst, de procedure van monsterneming, de controles buiten wedstrijdverband en
toestemming wegens therapeutische noodzaak. Door het nieuwe decreet, het sluitstuk van
hervormingen in het dopingbeleid, zal ook de disciplinaire afhandeling en bestraffing van
sporters volledig conform de WADA-code gebeuren.

de
de
de
de

De belangrijkste uitgangspunten van dit vernieuwde decreet Medisch Verantwoord Sporten
kunnen als volgt worden samengevat:
• totaal vangnet voor alle sportbeoefenaars;
• actieve beleidsinbreng van de overheid inzake de NADO-opdrachten (NADO staat voor
‘Nationale Antidopingorganisatie’);
• onderverdeling van de sport in enerzijds breedtesport en anderzijds elitesport;
• actieve beleidscontrole op het vlak van tuchtrecht voor breedtesporters ( behandeling door
onafhankelijke, maar bij decreet ingestelde, disciplinaire organen);
• passieve beleidscontrole op het vlak van tuchtrecht voor elitesporters (behandeling door
onafhankelijke, op basis van het decreet erkende, maar op initiatief van de sportverenigingen
opgerichte disciplinaire organen);
• geharmoniseerde aanpak en streven naar eenvormigheid in de benadering van breedtesport
respectievelijk elitesport, tegen de achtergrond van de WADA-code;
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nieuwe bepalingen en begrippen inzake doping, dopingpraktijken en dopingtuchtstraffen op
basis van de WADA-code;
depenalisering van overtredingen van antidopingregels gepleegd door sporters.

Het huidige uitvoeringsbesluit medisch verantwoord sporten van 16 december 2005 zal eveneens
volledig in overeenstemming gebracht worden met het reeds vernieuwde ontwerp van decreet
medisch verantwoord sporten. In het bijzonder zal een regeling uitgewerkt worden voor de sporters
die tot de elitegroep behoren. Die elitesporters hebben twee belangrijke verplichtingen:
• om dopingcontroles buiten wedstrijdverband mogelijk te maken, moeten zij een
lokalisatieformulier invullen;
• als zij om medische redenen een bepaalde stof moeten nemen die op de dopinglijst voorkomt,
moeten zij samen met hun arts een aanvraag tot toestemming wegens therapeutische noodzaak
opsturen naar een onafhankelijke commissie van artsen. Die commissie zal dan beslissen of de
toestemming al dan niet verleend wordt.
Op die manier kan het aantal controles buiten competitie gevoelig opgedreven worden. Doel hierbij
is om een derde van het totale aantal dopingcontroles buiten competitie uit te voeren.
Hierdoor zal in 2007 alle regelgeving in overeenstemming zijn met de WADA-code en de nog door
Vlaanderen te ratificeren internationale conventie van de Unesco tegen het dopinggebruik in de
sport.
De ontwikkelingen aangaande de dopingbestrijding op internationaal vlak zal ik verder nauwgezet
laten opvolgen. Concreet zal dit gebeuren via samenwerking met de deskundigen van het WADA,
binnen de opvolgingsgroep doping van de Raad van Europa, de Conferentie der partijen van de
Unesco en door deelname aan de wereldconferentie van het WADA in Madrid van 15 tot 17
november 2007.

5.10 Internationaal engagement
In het verleden heeft Vlaanderen een grote voortrekkersrol gespeeld op het internationale forum, en
het is mijn ambitie om deze rol verder te zetten. Dit dient zowel op het multi- als op het bilaterale
vlak te gebeuren, bv. door deelname aan de vergaderingen van de Europese Unie, de
vergaderingen en de ministerconferenties van de Raad van Europa, internationale
themaconferenties, werkvergaderingen binnen het kader van de culturele akkoorden en de
(sub)commissies Sport, de bilaterale eigen commissies Sport, enz….
Door op het internationale niveau aanwezig te zijn en samen te werken met de internationale
partners, willen we voeling houden met wat er in de internationale sportwereld evolueert. Ook de
relaties tussen de drie gemeenschappen worden via wederzijdse contacten en ontmoetingen van de
respectieve beleidsverantwoordelijken onderhouden en ontwikkeld.
Er werd een rechtstreeks “samenwerkingsproject” getekend tussen de ministers bevoegd voor Sport
in Vlaanderen en in de provincie Vrijstaat in Zuid-Afrika. Hierdoor wordt ondersteuning gegeven
aan de ontwikkeling van een “strategisch plan voor de sport” voor de Vrijstaat, aan de uitbouw van
een “train the trainer” programma. Dit project zal ook in 2007 worden gecontinueerd .
Het is immers noodzakelijk om de internationale contacten en uitwisselingen te onderhouden. Dit
maakt niet alleen mogelijk dat, door de internationale competities en confrontaties, het niveau van
de eigen Vlaamse atleten stijgt, het geeft ook gelegenheid op het beleidsmatige vlak ervaringen op
te doen, kennis van expertise uit te wisselen, opleidingsinitiatieven voor beleidsmensen en atleten
te ontwikkelen.
Eén van de prioriteiten van het Vlaamse buitenlands beleid is de ontwikkeling van de relaties met
Zuid-Afrika, zo ook op het vlak van sport. Concreet vullen we dit in door een aantal projecten in
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het kader van het Cultureel Akkoord, het samenwerkingsakkoord Vlaanderen – Vrijstaat op gebied
van Sport en projecten in het kader van “samenwerkingsontwikkeling”.
Vlaanderen heeft een rechtstreeks “samenwerkingsproject” ondertekend met de provincie Vrijstaat
in Zuid-Afrika. Wij ondersteunen hiermee de ontwikkeling van een “strategisch plan voor de sport”
voor de Vrijstaat, aan de uitbouw van “train the trainer” cursussen en aan opleiding van coaches en
ZAF-atleten. Daarenboven kunnen Vlaamse topatleten op geregelde basis hoogtestages meemaken
in Vrijstaat en er met zeer hoogstaande omkaderingsmogelijkheden hun toptraining vervolmaken in
aangepaste trainingsfaciliteiten.
Participatie van atleten, begeleiders en beleidsmensen aan belangrijke internationale initiatieven en
evenementen mogelijk maken, evenals ondersteuning van de organisatie van dergelijke
internationale evenementen, congressen, initiatieven die aan topsport gelinkt zijn, is eveneens een
van de opdrachten die ik met de beschikbare financiële middelen wil waarmaken.
Ook in 2007 blijft Zuid-Afrika daarbij een Vlaamse prioriteit in de internationale
samenwerkingsontwikkeling.
Het ontwikkelen en uitbouwen van internationale betrekkingen op het gebied van sport blijft de
nadruk leggen op de uitwisseling van expertise, van trainers en coaches die de andere partij een
meerwaarde kunnen bieden.
Een voorstel van werkprogramma voor 2007 wordt momenteel door beide partijen besproken en is
in volledige overeenstemming met de bepalingen van het Samenwerkingsverdrag tussen
Vlaanderen en Zuid-Afrika van 27 november 2000.
Het uitgangspunt blijft de uitwisseling van expertise, kennis, ervaring, trainers, coaches,
scheidsrechters en specialisten in de verschillende domeinen op sportgebied en waarbij voor
Vlaanderen het Bloso en de Vlaamse Trainerschool hun specifieke expertise ter beschikking stellen
van Zuid-Afrika op voet van gelijkheid en wederzijds respect.
Het Vlaamse sportbeleid en het Bloso sluiten zich volledig aan bij de algemene visie over
samenwerkingsontwikkeling en het concept “Capacity Building” in de sport.
In 2007 zal verder gegaan worden met een trainingsinitiatief (grass root level) voor kleine groepen
vrijwilligers (leraars) die reeds beschikken over een minimale pedagogische basisopleiding en die
betrokken zijn bij het lokale sportbeleid om hen een intens en versneld trainings- en
opleidingsprogramma voor regionale Sport voor Allen managers te geven tijdens vormingsweken.
Deze vormingsweken hebben een multiplicatoreffect naar de Sport voor Allen begeleiding
(Teaching the teacher) en betekenen een maximaal rendement aan een minimale financiële kost.
Gelijkaardige initiatieven werden reeds gerealiseerd, met groot succes, in 2003 en 2005.
In 2007 zullen verdere uitwisselingen inzake expertise gebeuren in de sporten rugby, tennis,
atletiek en korfbal.
De Zuid-Afrikaanse en de Vlaamse regering zijn bereid om het bijzonder samenwerkingsproject
met de Vrijstaat verder te ondersteunen en te ontwikkelen. In dit kader zal de Vlaamse
Trainerschool verder samenwerken voor de uitbouw van het Free State Sport and Science Institute.
In het kader van het topsportprogramma zullen verdere initiatieven genomen worden waarbij
hoogtestages zullen voorzien blijven in Bloemfontein ten behoeve van Vlaamse topatleten uit
verschillende sportdisciplines. Telkens wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de
begeleidende Vlaamse topcoaches ter plaatse clinics te laten organiseren ten behoeve van lokale
Zuid-Afrikaanse trainers en coaches.
De kritische succesfactoren en de coördinatie, afstemming en uitvoering van de daarvoor opgezette
“strategische projecten” zijn in belangrijke mate bepalend voor de realisatie van een optimaal
sportbeleid. Een adequaat sportbeleid wordt onderbouwd door gedegen wetenschappelijk
onderzoek (beleidsvoorbereidend-, beleidsondersteunend-, behoeften-, sportparticipatie- en
toegepast sportwetenschappelijk onderzoek), enz… De resultaten worden gebruikt om het
sportbeleid sturend en corrigerend te laten optreden. De Vlaamse Regering beschikt hiermee ook
over een instrument om de kwaliteit van de sportbeoefening te verbeteren en de (top)sportprestaties
te helpen verhogen.
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Op basis van de omgevingsanalyse die eind 2006 zal afgerond zijn, zal ik een
samenwerkingsakkoord met Marokko laten voorbereiden met het oog op een duurzame en (voor
beide partners) positieve samenwerking.

5.10.1 Overleg en wetenschappelijke onderbouwing
Op basis van een brede raadpleging van de sportactoren en op basis van de zelfevaluatie van het
Steunpunt werd een lastenboek uitgewerkt. Het nieuwe Steunpunt “Cultuur, Jeugd & Sport” zal
onderzoeksopdrachten uitvoeren waarin onder meer aandacht zal worden besteed aan de volgende
thema’s:
• Studie rond het economisch belang van de sport, met aandacht voor het kwantificeren van dit
economisch belang, analyse van de tewerkstelling in de sport, de lidgelden in de sportclubs, de
besteding van de Vlaamse families m.b.t. sport;
• Evaluatie van de efficiëntie van gemeentelijke subsidiereglementen;
• Jaarlijks aanleveren van cijfermateriaal i.v.m. de Vlaamse beleidsindicatoren;
• (On)mogelijkheden van een drempelverlagend sportaanbod voor kansarme jongeren;
• Brede school;
• Stand van zaken m.b.t. de mate van professionalisering van sportclubs en –federaties;
• De na-carrière van topsporters;
• Talentdetectie in topsport;
• Effectevaluatie van sportpsychologische begeleiding;
• Evolutie van het Vlaams topsportbeleid;
• Behoeftenonderzoek sportinfrastructuur.
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DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

In het voorjaar van 2006 werd een concept voor één strategische adviesraad voor de bevoegdheden
cultuur, jeugd, sport en media ontwikkeld. Dit concept speelt in op de doelstellingen van het
kaderdecreet terzake, maar komt tegelijkertijd tegemoet aan de vragen van de (vele) betrokken
veldactoren, niet in het minst deze uit het sterk ontwikkelde maatschappelijke middenveld.
Het voorliggende concept bestaat uit één algemene strategische adviesraad, als rechtspersoon, met
hierin vier sectorraden, nl. sociaal-cultureel werk (jeugd en volwassenen), kunsten en erfgoed, sport
en media. De samenstelling is een combinatie van experts en middenveldvertegenwoordigers. Dit
concept werd recent algemeen positief geadviseerd door de nog bestaande raden. In de komende
maanden zal dit concept verder naar een ontwerpdecreet verwerkt worden, zodat de Strategische
Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media in 2007 volledig operationeel wordt.

7

OPVOLGING RESOLUTIES EN MOTIES VLAAMS PARLEMENT

7.1 Resoluties
Er zijn 2 resoluties in behandeling.
Op 6 juli 2006 werd een voorstel van resolutie ingediend betreffende een duurzaam ondersteunend
en flankerend beleid voor het vrijwilligerswerk in de jeugd-, sport- en cultuursector.
Op 29 maart 2006 werd een voorstel van resolutie ingediend betreffende de splitsing van de
Koninklijke Belgische Voetbalbond en de oprichting van een Vlaamse voetbalbond.
Vermits ze allebei nog in behandeling zijn, worden ze niet op genomen in de beleidsbrief.

7.2 Met redenen omklede moties
Er zijn tijdens het Parlementair zittingsjaar 2005-2006 geen met redenen omklede moties
goedgekeurd.
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BESLUIT
In de beleidsnota sport (2004 – 2009) formuleerde ik als Vlaams minister van Sport 8 strategische
en 111 operationele doelstellingen.
Van deze operationele doelstellingen werden er reeds tweeëntwintig (22) volledig gerealiseerd.
Vijfentwintig (25) werden reeds opgestart en zullen in de loop van dit parlementaire jaar (2006 –
2007) zijn afgerond.
Vijfenvijftig (55) werden reeds opgestart en dienen blijvend te worden nagestreefd.
Negen (9) zullen nog dit kalenderjaar worden opgestart.
Hiermede kan ik besluiten dat ik aardig op schema zit om mijn ambitieuze beleidsnota in de
praktijk om te zetten.
Het parlementaire jaar 2006 – 2007 zal evenwel een cruciaal jaar worden waarin een aantal
fundamentele operationele doelstellingen dienen te worden gerealiseerd, o.m.:
• de operationalisering van het Vlaams Sportinfrastructuurfonds;
• de beheersovereenkomst met het Bloso;
• de implementatie van het nieuwe decreet op het lokale en regionale sportbeleid;
• het jeugdopleidingsfonds en de jeugdopleidingscentra voor voetbal;
• de verdere uitvoering van het topsportactieplan;
• de opstart van het Sport voor Allen-actieplan;
• de evaluatie van de (top)sportfederaties in hun (top)sportwerking;
• de installatie van het Wetenschappelijk Steunpunt CJS teneinde het sportbeleid
wetenschappelijk te kunnen sturen en ondersteunen.

Evolutie beleidskredieten sport 2004-2009 :
+ 51%
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Evolutie Topsport Budget +153%
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In de meerjarenbegroting is er voorzien dat in 2008 nog 9.746.000 Eur en in 2009 9.446.000 Eur
supplementair zal toegevoegd worden. Aldus zal het budget sport gedurende mijn regeerperiode
gestegen zijn van 73.130.000 Eur tot 110.231.000 Eur of met andere woorden, een stijging van 51
%. Hierbij hou ik dan nog geen rekening met de kapitaalsinbreng (5.625.000 Eur) in de DBFMvennootschap voor sportinfrastructuur en met het budget voor de subsidiëring van de ter
beschikkingsstellingsvergoeding (1.500.000 Eur in 2009 die zal stijgen tot 7.500.000 Eur de
daaropvolgende jaren).

De uitvoering van al mijn plannen vergt de inzet van velen. Daarvoor bij voorbaat mijn hartelijke
dank.

Bert Anciaux
Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel

______________________

Bert Anciaux

Beleidsbrief Sport 2007

67

69

Stuk 971 (2006-2007) – Nr. 1

INVULLING BELEIDSNOTA :
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
A = volledig afgewerkt/doelstelling gerealiseerd
A negatieve beslissing = afgewerkt maar bewust niet uitgevoerd
B = afronding verwacht tegen mei 2007
C = lopend
D = nog te starten
1. Het optimaliseren van het sportklimaat
Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

SD
parlementair debat
4 lestijden LO
leermeester LO
brede school
fiscale stimuli

Status
C
C
C
C
C

2. Het verhogen van de (beleids)erkenning van (de grote maatschappelijke betekenis van) sport
door de Vlaamse overheid
Nr.
2.1.
2.2.

SD
Verhoging overheidsbudget
Bewustmakingscampagne belang van
sport
Bewustmakingscampagne van kwaliteit
van sport
sportcheques voor participatie
verlaging van lasten op arbeid

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Status
A
D
D
C
D

3. Het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit door het streven naar een geoptimaliseerde
structuur voor de sport met duidelijk afgebakende beleidsverantwoordelijkheden.
Nr.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

SD
Coördinatie
Eigen Vlaams SvA-model
Sportbeleid in BHG
Omvormingsdecreet van het Bloso
Erkenning BOIC
Vlaamse Interfederale van BOIC
Ex-atleten en univ. in Stuurgroep
Convenant tussen de partners
Task Force Topsport

Bert Anciaux

Status
B
B
C
A
C
C
A
C
A
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3.10
3.11.
3.12.

70

Topsportmanager voorzitterschap
A
Topsportmanager
contract
met A
resultaatsverbintenissen
Wetenschappelijk
onderbouwing
via B
beleidsvoorbereidende en –evaluerende cel

3.13.
3.14.

4. De sportparticipatie verhogen via een doelgericht sport voor allen beleid.
Nr.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

SD
Actieplan Sport voor Allen
Campagne sporten in de club
Sportpromotieplan
Promotie-actie seniorensport
Verankering buurtsport

Status
B
B
B
C
B

5. De kwaliteit van het sportaanbod verbeteren in hoofde van alle actoren en op alle niveaus.
Nr.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

SD
Professionele ondersteuning vrijwilligers
Sportinfrastructuur van scholen openstellen
Stimuleren sportclubs
Naschoolse kinderopvang
Grotere sportclubs
Begeleiding sportfederaties
Sportopleidingscheques
Kwaliteitslabels

Status
C
C
C
C
C
C
C
C

6. Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid.
Nr.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

SD
Sportinfrastructuur subsidiëren
Prioriteiten FFEU-middelen

Status
B
A

7. Het voeren van een voorwaardenscheppend en integraal topsportbeleid.
Nr.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

SD
Implementeren topsportactieplan
Voorwaardenscheppend subsidiebeleid
Actieplan jeugdopleiding in voetbal
Implementatie actieplan KBVB
Splitsing KBVB
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Status
C
B
B
C
C
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7.7.
8. Het vrijwaren van de integriteit van de sport op alle niveaus.
Nr.
SD
Status
Vrijwaring van de integriteit van de jeugdsport
8.1.
Ethische code jeugdsport
A
8.2.
Drempelverlagende initiatieven kansarme B
jongeren
Het promoten van gezonde sportbeoefening en lichaams-beweging
8.3.
Promoten van meer beweging en sport
C
8.4.
Performant sportmedisch keuringsbeleid
C
8.5.
(doping) onderzoek van bloedstalen
C
8.6.
Spijtoptanten
C
8.7.
Sportmedische keuring
C
8.8.
Opleiding sportgeneeskunde
B
8.9.
8.10.

Invulling beleidsnota : kritieke succesfactoren
1. Ondersteuning van de sportclubs als bouwstenen van de sport
Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

KS
Fusies clubs
Sportpromotie in de clubs
Gemeentelijk subsidiereglement
Professionele ondersteuning vrijwilligers
Vermijden versnippering en concurrentie
Versterken relatie school-sportclub
Opleidingen clubtrainers
Competitie en recreatie

Status
D
B
B
C
D
C
C
C

2. Verhoging van de kwaliteit van de sportbegeleiding in het algemeen en in de sportclub in het
bijzonder, met prioritaire aandacht voor de jeugd.

Nr.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

KS
VTS
laten
erkennen
opleidingsverstrekker
Sportopleidingscheques
Sportkaderopleiding voor jeugdtrainer

Status
als A
C
C

3. Heroriëntering en professionalisering van het lokaal en provinciaal sportbeleid in functie van het
doelgericht sport voor allen beleid
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Beleidsbrief Sport 2007

70

Stuk 971 (2006-2007) – Nr. 1

Nr.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

72

KS
Nieuw decreet lokaal sportbeleid
Evaluatie De Rand en Voeren sport

Status
B
A

4. Professionalisering en het ontwikkelen van een partnership met de sportfederaties.
Nr.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

KS
Begeleiding sportfederaties
Evaluatie decreet sportfederaties

Status
C
B

5. Herwaardering en ondersteuning van het vrijwilligerswerk in de sport.
Nr.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

KS
Eigen statuut voor sporttrainers
BTW-problematiek in de sport
Decretale erkenning VLABUS

Status
D
D
B

6. Aandacht voor doelgroepen en diversiteit in de sport.

Nr.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

KS
Prioriteitenbeleid personen met handicap
Strategisch plan etnische minderheden
Sportpromotie-actie seniorensport

Status
A
B
C

7. Het erkennen en ondersteunen van de school- en studentensport als een kwaliteitsvolle schakel in
het doelgericht sport voor allen beleid.
Nr.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

KS
Implementatie decreet schoolsport
Optimalisering FOLLO-project
Bredeschoolconcept

Status
B
B
C

8. Het verder stimuleren van een planmatige aanpak van de infrastructuurinplanting en –uitbouw en
van het optimaal gebruik van de aanwezige sportinfrastructuur (ook in scholen).

Nr.
KS
Status
De Vlaamse regering zal er naar streven :
8.1.
Openstellen schoolsport-infrastructuur
C
8.2.
Betaalbare sportvoorzieningen
A
8.3.
Gebruik privé-sportinfrastructuur
C
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Vrijstelling
onroerende
voorheffing C
sportinfrastructuur
Extra middelen voor sportinfrastructuur
A

9. Erkenning van het belang van sport en bewegen door het departement Volksgezondheid
Nr.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

KS
Samenwerking met gezondheidssector
Stimulerend beleid door Volksgezondheid

Status
C
C

10. Gelijke behandeling van de verschillende sporten in de media
Nr.
10.1.
10.2.
10.3.

KS
“Vlaanderen sportland”

Status
A

11. Onderhandelingen aanknopen i.v.m. het beter afstemmen van de noden van de sport met andere
beleidsdomeinen i.v.m. ruimtelijke ordening en leefmilieu.
Nr.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

KS
Sportsector laten vertegenwoordigen
Meer oppervlakte voor sport RSV
Permanente
omlopen
gemotoriseerde
sporten
Beleidsmatige
en
wetenschappelijke
voorbereiding RSV

Status
A
B
B
B

11.5.
11.6.

12. Implementatie van het Actieplan Topsport Vlaanderen 2016.
Nr.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10
12.11
12.12
12.13

KS
Verhoging subsidies
Optimalisering tosportscholen
Objectivering selectiecriteria
Uitbreiding topsportstudenten-project
Pool toptrainers
Jeugdtrainers
Begeleiding topsportfederaties
Specifieke opleiding toptrainer
Project olympische ploegsporten
Project Paralympics
Bundelen wet. expertise
Ondersteuning topsportmanifestaties
Actieplan na-carrière
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Status
A
A
B
C
C
D
C
C
C
C
B
C
C
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74

12.14
12.15

13. Het opstellen van een specifiek actieplan voor de jeugdwerking van voetbalclubs.
Nr.
13.1.
13.2.
13.3.

KS
Regeling opleiding jeugdvoetballers
Fiscale stimuli jeugdbegeleiding
Uniforme
overgangsregeling
(opleidingsvergoeding)

Status
C
D
C

13.4.
13.5.

14. Het stimuleren en ondersteunen van beleidsvoorbereidend en toegepast sportwetenschappelijk
onderzoek.
Nr.
14.1.
14.2.
14.3.

KS
Steunpunt sport
Studiedienst sport WVC
Rapportage sport

Status
A
C
A

15. De splitsing van de resterende unitaire sportbonden.
Nr.
15.1.
15.2.
15.3.
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KS
Splitsing KBVB

Status
C
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INVULLING BELEIDSNOTA : OVERIGE ACTIEPUNTEN
1. Onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een eventuele kandidaatstelling voor de
organisatie van de Olympische Spelen in Vlaanderen.

Nr.
1.1.
1.2.
1.3.

OA
Uitsluitsel kandidaatstelling

Status
A neg.besl.

2. Het ontwikkelen en uitbouwen van internationale betrekkingen op het gebied van sport.
Nr.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

OA
Nieuw samenwerkingsakkoord ZA
Samenwerkingsakkoord Marokko

Status
A
C

3. Het heroriënteren van de Lottogelden naar het Vlaams beleidsniveau.
Nr.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

OA
In kaart brengen geldstromen
Bundelen alle overheidsmiddelen
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A
C
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