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De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media organiseerde op 28 februari 2013 een 
gedachtewisseling met de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begro-
ting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de Grote Sportclubenquête die in het 
voorjaar van 2012 werd georganiseerd.

1. Toelichting van de Grote Sportclubenquête door minister Muyters

Minister Philippe Muyters licht de resultaten van de Grote Sportclubenquête toe. Dit is 
een initiatief  van Bloso en van het Dynamoproject. De communicatie en de promotie 
gebeurden via een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de Vlaamse Sportfederatie, 
het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid en de sportraden en sportdien-
sten van de lokale besturen. De gegevens van de enquête werden aangevuld met data uit 
de sportdatabank van Bloso. Deze databank bevat actuele informatie over 19.211 sport-
clubs, onder meer de contactgegevens, het sportaanbod en de ligging van de accommoda-
tie. Deze informatie wordt aangeleverd door 87 van de 91 erkende Vlaamse sportfederaties 
en door 210 van de 308 Vlaamse gemeenten. 

Alleen de 15.000 clubs met een e-mailadres werden gecontacteerd. Daarvan hebben er 
1749 of 11 percent geantwoord. Bij de verenigingen zonder winstoogmerk ligt de respons-
graad (vijftien percent) duidelijk hoger dan bij de feitelijke verenigingen (7 percent). Bij 
de grote sportclubs ligt de responsgraad (18 percent) hoger dan bij de kleine (7 percent). 
Dat toont aan dat het schaalvoordeel van de grotere clubs ook leidt tot een grotere admi-
nistratieve capaciteit. 

Negentig percent van de clubs zijn unisportclubs, die een enkele sporttak aanbieden, tien 
percent zijn multisportclubs. 43 percent van de clubs is aangesloten bij een recreatieve 
sportclubfederatie en 27 percent bij een gesubsidieerde unisportfederatie. 6 percent van 
de clubs die multisport aanbieden, sluiten zich aan bij verschillende sportfederaties, 3 per-
cent is aangesloten bij een erkende niet-gesubsidieerde sportfederatie en 17 percent is niet 
aangesloten bij een federatie. Dat is vrij veel. De federaties kunnen dus nog bijkomende 
clubs aantrekken. 56 percent van de sportclubs is een feitelijke vereniging, 30 percent een 
vereniging zonder winstoogmerk. Van 14 percent van de clubs is het niet bekend binnen 
welke structuur ze werken. 

Uit de enquête is gebleken dat de sportclubs hun ledenaantal met veertig percent hebben 
zien stijgen tussen 2002 en 2011. Vooral tussen 2008 en 2009 was er een grote stijging, ten 
gevolge van de aansluiting van de Voetbalfederatie Vlaanderen. De kleine daling in 2010 
heeft te maken met administratieve correcties. 84 percent van de sportclubs heeft een con-
stant of  een stijgend aantal leden. Gemiddeld tellen de clubs 82,6 leden. In Vlaanderen 
zijn er echter relatief  veel kleine clubs, onder meer zaalvoetbalclubs, wielerclubs of  vol-
leybalclubs. Clubs aangesloten bij een gesubsidieerde unisportfederatie zijn gemiddeld veel 
groter dan clubs aangesloten bij de recreatieve sportfederaties. De clubs aangesloten bij de 
erkende, niet-gesubsidieerde sportfederaties zijn nog kleiner. 

72 percent van de clubs heeft jeugdleden, maar slechts 50 percent heeft ook een jeugdwer-
king. Bij de grotere sportclubs is dat 82 percent, bij de kleinere slechts 24 percent. Twee 
derde van de sportclubs hebben senioren onder hun leden. Op dit vlak is er geen verschil 
tussen de clubs bij de unisportfederaties en de recreatieve sportfederaties. De meeste clubs 
hebben voldoende leden. Toch doet 67 van de clubs extra inspanningen om leden te wer-
ven. 36 percent van de clubs werkt daarvoor samen met de scholen. De bereidheid om 
specifieke inspanningen te doen voor andere doelgroepen, zoals allochtonen, sporters met 
een handicap, sporters in armoede en senioren, is vrij klein. Slechts 25 percent van de 
clubs doet daar moeite voor. 
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Het gemiddelde budget van de clubs bedraagt 35.000 euro. Bij de grotere clubs ligt het 
inkomen echter merkelijk hoger. De mediaan is 7250 euro. De sportclubs van de uni-
sportfederaties, met een gemiddelde van 61.000 en een mediaan van 25.000, hebben mer-
kelijk hogere inkomsten dan de sportclubs van de recreatieve sportclubfederaties, met een 
gemiddelde van 8000 euro en een mediaan van 2500 euro. De uitgaven bedragen gemid-
deld 37.000 euro. Daar ligt de mediaan op 7700. Bij de unisportfederaties liggen de uitga-
ven merkelijk hoger dan bij de recreatieve federaties. 

Ongeveer de helft van het geld is afkomstig van lidgelden. Andere bronnen van inkomsten 
zijn de wedstrijden en evenementen, sponsoring en kantine. Dat is goed voor drie keer 
twaalf percent. De subsidies zijn in de loop van de jaren belangrijker geworden. Nu zijn ze 
goed voor bijna tien percent van de inkomsten, tegen zes percent in 2003. Zes percent van 
de inkomsten is afkomstig van andere activiteiten zoals tombola’s en taartverkoop. 

De belangrijkste uitgavenposten zijn accommodatie en materiaal. Het lidmaatschap 
van de sportfederatie en de verzekering zijn goed voor bijna een kwart van de uitgaven. 
Veertien percent gaat naar de vergoedingen voor trainers, lesgevers en sporters en twaalf  
percent naar het organiseren van wedstrijden en evenementen. Inzake de uitgaven voor 
trainers en sporters zijn er grote verschillen naargelang de omvang van de club. Clubs die 
aangesloten zijn bij unisportfederaties geven hier ook meer aan uit dan clubs die aangeslo-
ten zijn bij recreatieve sportfederaties. 

Op basis van een extrapolatie zou men uit de enquête kunnen besluiten dat er bij de sport-
clubs 300.000 vrijwilligers actief  zijn. Daarnaast zijn er ook 9000 mensen die op een offi-
ciële manier bezoldigd worden. Hoewel de vrijwilligers erg gewaardeerd worden, slaagt 
men er niet in om voldoende vrijwilligers te vinden. Bestuurders zijn het gemakkelijkst te 
vinden, vrijwilligers voor de kantine het moeilijkst. De clubs geven aan dat ze financieel 
niet in staat zijn om een degelijk personeelsbeleid te voeren. Dat blijkt vooral uit de bezol-
digingsgraad van de trainers. Slechts vijf  percent van de trainers is officieel bezoldigd: 
44 percent werkt volledig onbezoldigd en 51 percent krijgt een vrijwilligersvergoeding. 
In tegenstelling tot de echte vrijwilligers werken de trainers veel meer in een vorm van 
arbeidsrelatie tot het bestuur binnen een bepaald beleid. Ook voor de ondersteuning bij 
de wedstrijden zijn er onvoldoende vrijwilligers. In totaal is minder dan drie percent van 
de medewerkers van de Vlaamse sportclubs bezoldigd.

De minister vestigt de aandacht op de cijfers die aan bod zijn gekomen naar aanleiding 
van de dag van de trainer. Daaruit blijkt dat 44 percent van de trainingen doorgaan zon-
der begeleiding of onder begeleiding van een niet-gekwalificeerde lesgever. De resterende 
trainingen worden geleid door 40 percent van de trainers. De gekwalificeerde trainers 
nemen dus meer trainingsuren op zich dan hun niet-gekwalificeerde collega’s. 

Een kwart van de sportclubs geeft aan dat ze over onvoldoende infrastructuur beschikken. 
Drie kwart is dus tevreden met zijn infrastructuur. Een derde van de clubs zou meer trai-
ningsuren aanbieden en meer leden kunnen werven als ze over meer sportinfrastructuur 
beschikten. Een derde van de uitgaven gaat naar accommodatie en materiaal. 

De minister concludeert dat de meeste clubs voldoende leden hebben. Toch is er meer 
aandacht nodig voor de doelgroepenwerking. Het actieplan Sport voor Allen en de aanzet 
tot strategische structuren voor de sport van kansengroepen waren op dat vlak een stap in 
de goede richting. Grote clubs zijn beter gestructureerd en financieel minder afhankelijk 
van het lidgeld. Ze kunnen een betere jeugdwerking uitbouwen en beschikken over meer 
gekwalificeerde trainers. Voor een professionalisering lijkt een schaalvergroting dus nood-
zakelijk. Het nieuwe decreet Lokaal Sportbeleid voorziet in stimulansen voor schaalver-
groting en professionalisering. 
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Twee derde van de clubs hebben geen financiële problemen. Bij de resterende clubs vergt 
de financiële toestand wel bijzondere aandacht, al vormt dat niet echt een bedreiging voor 
het voortbestaan van de clubs. Een groter probleem is het tekort aan competente vrijwil-
ligers. De kwaliteit van de lokale sportclubwerking probeert men te verhogen via Dynamo 
en via tewerkstelling binnen het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (Vlabus). Ook de 
schaalvergroting kan in dat verband belangrijk zijn. Hoe dan ook zal Vlabus voor de clubs 
steeds belangrijker worden. 

De minister wil blijven inzetten op goed onderhouden, duurzame en functionele sportin-
frastructuur. In dit verband verwijst hij naar het actieplan Sport voor Allen. Hij wil ook 
extra inspanningen leveren voor de bovenlokale sportinfrastructuur. De lokale besturen 
moeten gestimuleerd worden tot investeringen in de lokale sportinfrastructuur. Dit jaar 
zal de minister de lokale besturen oproepen tot de renovatie van de sportvloeren. Volgend 
jaar zal hij zorgen voor stimulansen voor een kwaliteitsvolle lokale infrastructuur. 

2. Vragen van de commissieleden en antwoorden van de sprekers

De heer Johan Sauwens stelt vast dat de enquête zorgt voor een duidelijke momentopname 
van het sportlandschap in Vlaanderen. Hij betreurt echter dat men er niet kan uit opma-
ken wat de trends zijn. Indien daarover gegevens zouden bestaan, dan wil hij daar graag 
over beschikken. De beschikbare gegevens zijn gemiddelden. Zijn er ook cijfers per sport-
tak, per regio en per leeftijdsgroep? Vooral de federaties moeten deze oefening verfijnen en 
daaruit conclusies trekken voor hun werking. De gemeenten zouden een eigen overzicht 
van het sportlandschap moeten maken, dat ook aandacht besteedt aan de trends. 

Er is een vrij groot tekort aan vrijwilligers. Er zijn weinig op niveau betaalde trainers. Het 
terugvallen van de sponsoring is daarbij een kritiek punt. Deze commissie moet het sig-
naal geven dat de gemeenten hun subsidiëring voor de sportclubs niet mogen afbouwen 
bij de opmaak van hun financieel meerjarenplan. 

Indien er in een bepaalde gemeente meerdere clubs zijn binnen eenzelfde sporttak, kan 
men een bundeling overwegen. Men moet echter beseffen dat bij dergelijke fusiebewegin-
gen altijd een deel van de vrijwilligers afhaakt. Vanuit een economisch principe kan men 
ervoor pleiten om enkele kilometer verder in een andere club te gaan sporten. Kleinere 
lokale clubs zijn echter heel belangrijk voor het sociale weefsel in de landelijke gemeenten. 

Deze enquête toont aan dat de sport leeft in Vlaanderen. De sportbeoefening gebeurt niet 
altijd in georganiseerd verband, maar dat hoeft ook niet. In de komende maanden zal de 
commissie wellicht naar deze enquête teruggrijpen voor een diepere analyse. 

Mevrouw Ulla Werbrouck sluit zich aan bij de vraag van de heer Sauwens naar cijfers over 
de verschillende sporttakken. 

De sportclubs hebben het moeilijk om voldoende vrijwilligers aan te trekken. De samenle-
ving verandert en mensen voelen zich minder verbonden met hun sportclub. Volgens deze 
enquête is slechts drie percent van de vrijwilligers en slechts vijf  percent van de trainers 
binnen een sportclub bezoldigd. De meeste sportclubs staan namelijk onder zware finan-
ciële druk omdat de inkomsten uit sponsoring achterwege blijven ten gevolge van de crisis. 
Ook de fiscus is de laatste tijd vrij streng geweest. Het blijft echter belangrijk om te werken 
met gekwalificeerde lesgevers. In dit verband is het statuut van semi-agorale arbeid in de 
sportwereld interessant. 
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Het merendeel van de Vlaamse sportclubs heeft een relatief stabiel ledenaantal. De laatste 
tien jaar zijn meer Vlamingen gaan sporten. De huidige decreten hebben over het alge-
meen een positieve impact. De clubs staan echter onder druk en hebben nood aan zeker-
heid. 

Een vierde van de sportclubs kan geen bijkomende leden werven door de beperkingen van 
hun infrastructuur. In dat verband verwijst mevrouw Werbrouck naar een aantal initia-
tieven van de Vlaamse overheid. Het Vlaams sportinfrastructuurplan moest de behoefte 
aan sportinfrastructuur met 35 percent doen dalen. Het werkelijke resultaat zal wellicht 
ongeveer vijftien percent bedragen. Er werd ook een subsidiereglement ingevoerd voor 
kleinschalige sportinfrastructuur dat bij de lokale besturen op veel succes kon rekenen. 
Daardoor konden ze namelijk een Finse piste aanleggen of  een sportvloer renoveren. In 
het kader van een kerntakendebat moet men echter vaststellen dat zaken als het aanleggen 
van een Finse piste een taak is van de lokale besturen. Bovendien heeft dit de situatie van 
de sportclubs over het algemeen niet veranderd. De Vlaamse overheid moet bijdragen tot 
een beter gebruik van de bestaande sportinfrastructuur. Ze moet ook investeren in top-
sportinfrastructuur. 

Sportclubs zijn dus waardevolle actoren binnen het sportlandschap. Zij vormen de beste 
garantie voor een kwalitatieve sportbeoefening. Er is echter de financiële druk en het 
gebrek aan vrijwilligers. De sportbeoefenaars hechten veel belang aan vrijheid en flexibi-
liteit. Mevrouw Werbrouck hoopt dat de minister de juiste conclusies trekt uit de enquête. 
De suggestie van een omnisportlidmaatschap, waarbij men vlot zou kunnen veranderen 
van club en van sporttak, zal niet gemakkelijk te realiseren zijn. Misschien kan men begin-
nen met een bundeling van de verzekeringen. 

De heer Peter Gysbrechts maakt zich zorgen over de lage graad van administratief bewust-
zijn bij de sportclubs. Bijna 4000 clubs zijn bijvoorbeeld niet bereikbaar via e-mail. Van de 
68 percent van de clubs die een feitelijke vereniging zijn of waarvan de precieze structuur 
onbekend is, moet men zich afvragen of ze in orde zijn met allerlei bepalingen, onder meer 
rond veiligheid en medisch en ethisch correct sporten. Het is dus goed dat de gemeente-
lijke sportdiensten werk maken van informatierondes naar clubs. Hij betreurt ook dat de 
kleinere clubs minder werk kunnen maken van een jeugdwerking. 

Enkele jaren geleden had men het over de gouden driehoek: de samenwerking tussen 
gemeente, sportclub en school. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 36 percent van de 
sportclubs samenwerkt met de plaatselijke schoolgemeenschap, hoewel 53 percent dat 
toch belangrijk vindt. Op dit vlak moet de lokale overheid een faciliterende rol spelen. 

Voor het doelgroepenbeleid is er duidelijk nog veel werk aan de winkel. Blijkbaar moet 
men de clubs nog overtuigen van het belang van een goede mix. 

De vrijwilligerswerking vormt een maatschappelijk probleem. Vrijwilligers worden onvol-
doende beloond. Een blijvende ondersteuning is dus belangrijk. Daarover is iedereen het 
eens. Het gaat niet op dat een enkele partij zich het thema van de vrijwilligers zou toe-
eigenen.
 
De enquête bevestigt dat er nood is aan een grotere professionalisering. Gekwalificeerde 
trainers werken echter niet gratis. Heel wat clubs beschikken niet over de nodige financiële 
middelen. Misschien moet men de clubs daarin steunen. 

Men kan niet sporten zonder sportinfrastructuur. De enquête bevestigt dat er op dat vlak 
een inhaaloperatie nodig is, ook voor de kleine sportinfrastructuur. De heer Gysbrechts 
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wil de minister daarin steunen. Wie daar op lokaal vlak werk van maakt, wordt soms op 
kritiek onthaald. 

Uit de enquête blijkt dat de afhankelijkheid van subsidies verhoogt van 6 naar 9,5 percent. 
Dat heeft te maken met het afhaken van sponsors ten gevolge van de crisis. Een onder-
steuning blijft noodzakelijk. Mensen aan het sporten krijgen kost immers geld. De kosten 
nemen nog toe door het inschakelen van gekwalificeerde trainers. De clubs worden gron-
dig gecontroleerd. De enquête is heel nuttig, maar er is nog werk aan de winkel. 

De heer Steve D’Hulster onthoudt drie elementen uit de presentatie. Het verraste hem dat 
slechts vijftig percent van de clubs aangaf een jeugdwerking te hebben. De grotere clubs 
doen het op dat vlak heel wat beter. Een schaalvergroting zou dus mogelijkheden moeten 
bieden. Ziet de minister nog andere mogelijkheden om de jeugdwerking te stimuleren? 

De vrijwilligerswerking vormt een probleem voor de sportclubs, maar dat is ook bij andere 
verenigingen het geval. Bijna de helft van de inkomsten van de sportclubs bestaat uit lid-
gelden. Dat is een probleem. Het aantal sporters is de voorbije tien jaar met tien percent 
toegenomen, maar de inkomsten van de sportclubs zijn blijkbaar slechts met een percent 
gestegen. 

Wat denkt de minister van de suggestie om een omnisportlidmaatschap in te voeren? 

De heer Jo De Ro merkt op dat er op initiatief van de Vlaamse overheid lokale statistieken 
worden opgemaakt. Het domein Sport ontbreekt evenwel. Om de planlast te beperken 
zou de Vlaamse overheid nu voor het domein Sport informatie willen halen uit de gemeen-
telijke meerjarenplannen. Zo kan de informatie uit dit onderzoek vervolledigd worden. 
Kunnen die gegevens ook gedeeld worden met de gemeenten. Misschien kan men zo ook 
een benchmark met vergelijkbare gemeenten mogelijk maken. 

Gelden deze cijfers alleen voor de vijf  Vlaamse provincies of ook voor Brusselse clubs die 
aangesloten zijn bij Vlaamse sportfederaties?

De heer Jo De Ro informeert of  de minister het een probleem vindt dat zoveel clubs niet 
aangesloten zijn bij een federatie. Misschien moeten de clubs zelf  de voor- en nadelen van 
een aansluiting tegen elkaar afwegen. Het lidmaatschap van de federatie is namelijk een 
belangrijke onkostenpost. 

Het gemiddelde lidgeld bij een Vlaamse sportclub bedraagt blijkbaar 85 euro. Sommige 
Brusselse jongeren gaan echter sporten in de Brusselse rand en andersom. Navraag naar 
de lidgelden bij een zestal basketbal- en voetbalclubs in de noordelijke rand van Brussel 
leert dat bij geen enkele club het lidgeld minder dan 200 euro bedraagt. Nochtans zijn er 
in deze regio ook heel wat kansarmen. In sommige clubs zijn er blijkbaar geen senioren en 
geen allochtonen. Daarom is het nodig om over meer gedetailleerde cijfers te beschikken 
om de cijfers in een juiste context te kunnen plaatsen.

Bij heel wat clubs zijn er mensen uit het onderwijs aan het werk als vrijwilliger of als gedi-
plomeerd trainer. Misschien kan men op dat vlak stimuli inbouwen in het loopbaanpact. 
De contacten tussen sportclub en school verlopen trouwens veel makkelijker als er leer-
krachten actief  zijn in de sportclubs. 

Een aantal afdelingen van het technisch- en beroepssecundair onderwijs in de Brusselse 
regio zet actief  in op voetbal en basket. Daarvoor werken ze samen met de lokale sport-
clubs en met de federaties. Voor anderstalige kinderen is het belangrijk om ook buiten 
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de school in contact te komen met het Nederlands. In de brede rand rond Brussel zijn er 
echter weinig clubs met een goede mix van Nederlandstaligen en anderstaligen. 

De heer Bart Caron merkt op dat de Grote Sportclubenquête wordt aangevuld door de 
presentatie op de website van Bloso, het Agentschap voor de Bevordering van de Licha-
melijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie. Een kleine helft van de clubs 
is aangesloten bij een recreatieve sportfederatie. Dat wijst op een brede sportontwikkeling. 
Is dat een trend, zoals het onderzoek van professor Jeroen Scheerder suggereerde? Bestaat 
er vergelijkbaar materiaal uit het verleden? Een belangrijk percentage van de clubs is niet 
aangesloten bij een erkende sportfederatie. Ziet de minister dat als een probleem? Een aan-
sluiting bij een landelijk erkende sportfederatie is vaak een voorwaarde voor het bekomen 
van een gemeentelijke subsidie. Al bij al lijkt het beter als sportclubs aangesloten zijn bij 
een federatie. Hoe kan men de weerstand daartegen wegnemen?

De heer Caron betreurt de beperkte interesse van de clubs voor een doelgroepenwerking. 
Personen met een handicap, senioren of nieuwe Vlamingen komen onvoldoende aan bod 
binnen de sportclubs. Vooral dat laatste bekommert hem erg. Ook voor de senioren is er te 
weinig aandacht, ondanks de toenemende vergrijzing. Op dit vlak hebben het Vlaamse en 
het lokale beleid een sensibiliserende opdracht.

Is er een daling van het aantal vrijwilligers of  blijft de situatie stabiel? Heeft het beperkt 
aantal vrijwilligers te maken met het ontbreken van een bezoldiging? Uit de enquête blijkt 
dat 95 percent van de trainers onbezoldigd zou werken. Dat lijkt nogal veel. Een betrouw-
baar cijfer is nochtans noodzakelijk, gelet op de noodzaak van een statuut voor trainers. 
Er zijn meer goed opgeleide trainers nodig, maar dat kost geld. 

Bij de schaalvergroting heeft de heer Caron een ambigu gevoel. Alle vormen van georgani-
seerd sporten zijn zinvol, ook de informele groepjes. Kleine sportclubs zijn ook belangrijk 
voor de sociale cohesie. Een professionalisering van de sportclubs vergt echter een zekere 
schaalvergroting. De heer Caron is voorstander van een breed recreatief  sportveld, met 
weinig verplichtingen, maar ook van een professionele structuur die de topsport moet 
bevorderen. Dat is ook de filosofie van het Vlaamse beleid. Hopelijk kan dit onderzoek 
om de vijf  of tien jaar worden herhaald, zodat tendensen zichtbaar worden. Dat is belang-
rijk voor een goede monitoring en voor een goed beleid. 

De heer Kris Van Dijck stelt vast dat slechts twaalf  percent van de clubs hebben geant-
woord op deze sportenquête. Zijn dat niet juist de meest actieve clubs? Krijgt men dan 
wel een correct beeld van het volledige sportlandschap? Zeventien percent van de respon-
denten is niet aangesloten bij een erkende sportfederatie. Dat is een vrij grote groep. Mis-
schien kunnen de clubs die niet bij een federatie zijn aangesloten, wel bereikt worden door 
de lokale besturen. Zij hebben de voorbije jaren ook eigen sportbeleidsplannen opgesteld. 
Steeds meer gemeenten beschikken trouwens over een sportfunctionaris. 

Het bouwen en onderhouden van sportinfrastructuur kost heel wat geld. Gemeenten kun-
nen echter mooie resultaten boeken door kansen te geven aan vrijwilligers. In de gemeente 
Dessel was er enkele jaren geleden bijvoorbeeld vraag naar een BMX-parcours. De 
gemeente heeft dan gronden ter beschikking gesteld van de club. Intussen is dat een floris-
sante club geworden die deze zomer zelfs het Europees kampioenschap BMX organiseert. 
Het is voor de lokale besturen echter niet altijd eenvoudig om de sportinfrastructuur te 
runnen. In dat verband suggereert de heer Van Dijck dat men de clubs niet alleen gebruik 
laat maken van de infrastructuur, maar hen er ook iets laat aan verdienen. De clubs kun-
nen bijvoorbeeld zelf  de cafetaria runnen, op basis van goede afspraken, ook in omnis-
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porthallen waar verschillende clubs actief zijn. Clubs zouden trouwens meer inspanningen 
moeten doen om van elkaar te leren.

Minister Philippe Muyters bedankt de sprekers voor hun vragen en bedenkingen. Hij staat 
achter de suggestie om deze enquête af en toe te herhalen, zodat de trends zichtbaar wor-
den. In 2005 was er een beperkte enquête, maar met andere vragen. Een echte vergelijking 
is dus niet mogelijk. Het is ook weinig zinvol om deelgegevens door te spelen over diverse 
sectoren en groepen. In die gevallen is het aantal antwoorden immers te klein zodat de 
enquête niet langer representatief  is.

De minister betwijfelt of  de sportclubs afhankelijker zijn geworden van subsidies, maar 
kan wel stellen dat de bijdrage van de overheid gestegen is. De Vlaamse overheid werkt 
met enveloppen en niet met externe kostendrijvers. Daardoor weet men niet vooraf  wat 
men zal ontvangen, en dat zorgt voor spanningen. De subsidies worden echter niet afge-
bouwd. 

De sportclubs moeten niet gedwongen worden om te fusioneren. De minister geeft het 
voorbeeld van een minivoetbalcompetitie in de sporthal van een school. Daarbij zijn 
twaalf  ploegen betrokken die niet aangesloten zijn bij een federatie. Dat is een positief  
initiatief, maar de subsidiëring van deze competitie is geen prioriteit. De Vlaamse over-
heid kan bij de subsidiëring beter de nadruk leggen op inspanningen voor het aantrekken 
van een bepaalde doelgroep, voor de uitbouw van een jeugdwerking of voor de kwalifica-
tie van trainers. Misschien zouden die twaalf  clubs beter fusioneren tot een grotere club 
of  ten minste toch gaan samenwerken. Het is echter niet de bedoeling dat de leden van 
gefusioneerde clubs niet langer aan sport doen omdat de afstand tot hun club te groot is 
geworden. Bij de grotere clubs is de kwaliteit van de trainers over het algemeen echter iets 
groter en is er meer aandacht voor de jeugdwerking. Daarom worden fusies gestimuleerd.  

Er zijn reeds een aantal initiatieven genomen om de samenwerking tussen scholen en 
sportclubs te bevorderen, zoals bijvoorbeeld de proeftuinen. Nieuwe sportinfrastructuur 
in de scholen zou bijvoorbeeld ook automatisch opengesteld kunnen worden, zodat een 
meer efficiënte inzet mogelijk wordt.

Het actieplan Sport voor Allen bevat een specifieke maatregel voor het bevorderen van 
de jeugdwerking door schaalvergroting. Binnen de subsidiëring voor de federaties wordt 
de jeugdwerking gezien als een facultatieve opdracht. Alleen clubs of  federaties met een 
jeugdwerking kunnen op bepaalde subsidies een beroep doen.

Het tekort aan vrijwilligers is inderdaad een maatschappelijk probleem. Een benchmark 
kan dus een goed idee zijn. De clubs die niet aangesloten zijn bij een federatie krijgen 
sowieso minder subsidies. Alleen daarom is het reeds interessant dat de clubs zich aanslui-
ten bij een groter geheel. 

De minister hecht veel belang aan sociale inclusie. De grotere clubs besteden daar meer 
aandacht aan en ook de provincies ondersteunen de G-sport. Inzake het doelgroepenbe-
leid zijn er in deze regeerperiode al grote stappen voorwaarts gezet. 

Slechts elf  percent van de sportclubs heeft de enquête ingevuld, en wellicht waren dat 
inderdaad de beter georganiseerde clubs. Als dit onderzoek over vijf  jaar herhaald wordt, 
dan moet men nagaan hoe het bereik ervan vergroot kan worden. De suggesties van de 
heer Van Dijck voor de relatie tussen sportclubs en lokale besturen zijn waardevol. De 
minister zal ze in elk geval overmaken aan zijn eigen gemeente. 
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De heer Bart Caron preciseert dat zijn opmerking over de doelgroepen niet alleen betrek-
king had op het Vlaamse beleid. Ook de lokale besturen en de federaties moeten daartoe 
gestimuleerd worden. Hij beseft wel dat het realiseren van een echte integratie een werk 
van lange adem zal zijn. 

De heer Johan Sauwens verwijst naar de wetenschappelijke studie ‘Vlaanderen Sport! Vier 
decennia sportbeleid en sportparticipatie’. Deze studie van onder andere professor Jeroen 
Scheerder geeft een aantal trends weer in het Vlaamse sportlandschap. De heer Sauwens 
stelt voor om de auteurs hun studie te laten voorstellen in de commissie. 

De heer Steve D’Hulster vraagt of  de vragenlijst van het onderzoek ook online beschik-
baar is. Dat kan nuttig zijn voor het lokale niveau. 

De minister deelt mee dat hij graag bereid is om de vragenlijst door te spelen. Het Dyna-
moproject dat mee het initiatief  nam tot dit onderzoek, heeft dat trouwens al voorgesteld 
aan de gemeenten. Het is ook mogelijk om eigen vragen toe te voegen aan de vragenlijst. 
De heer Steve D’Hulster deelt mee dat hij de vragenlijst al eens opgevraagd heeft via een 
schriftelijke vraag die intussen gepubliceerd is op de website van het Vlaams Parlement. 
Het ware echter nuttig indien ze ruimer opvraagbaar en consulteerbaar zou zijn.

De heer Philippe De Coene dankt de minister voor de toelichting van de Grote Sportclub-
enquête.

Philippe DE COENE,
voorzitter

Bart CARON,
verslaggever


