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van BERT MOYAERS
datum: 26 april 2017

aan PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Sportkampen  -  Deelname

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraagnr. 344 van 9 februari 2017 en het antwoord van 
de minister ter zake. Wat uit deze antwoorden opvalt, is onder meer de sterk dalende 
belangstelling voor de sportkampen die in 2016 werden georganiseerd door Sport 
Vlaanderen en het dalend aantal deelnemers via Vakantieparticipatie (afkomstig uit 
gezinnen met een laag inkomen). 

1. Wat zijn de oorzaken van de dalende belangstelling in 2016 voor de sportkampen 
van Sport Vlaanderen?

2. Werd hierover onderzoek verricht?

3. Welke maatregelen werden in 2017 genomen om deze tendens om te buigen?

4. Was deze dalende interesse in 2016 ook merkbaar bij de door Sport Vlaanderen 
gesubsidieerde sportkampen van sportfederaties?

5. a) Kan de minister een gedetailleerd zicht geven van de kostenstructuur 
(verschillende uitgavenverwekkers) in 2016 van een ‘doorsnee sportkamp’ van 
Sport Vlaanderen?

b) In 2015 vermeldde de minister dat de kostprijs voor een internaat sportkamp 
varieerde tussen 208 en 212 euro. De kostprijs voor een externaat sportkamp 
bedroeg 145 euro. 

Is het verschil in kost volledig te wijten aan kostprijs van verblijf?

6. Hoe ziet het algemene kostenplaatje eruit voor een gemiddeld sportkamp (internaat 
en externaat)? Zijn er significante verschillen per sport? Kan de minister een 
gedetailleerd overzicht geven van een van de duurste sportkampen (internaat 
ruiterkamp) en een goedkoper kamp? 

7. Wat is de kostenstructuur (uitgavenverwekkers) in 2016 van een door een 
sportfederatie georganiseerd (en door de minister gesubsidieerd) ‘doorsnee internaat 
sportkamp’? 

8. Ziet de minister grote verschillen met andere sportkampen?

9. Hoeveel bedroegen de gemiddelde subsidies per internaat sportkamp in 2016? 

10. Wat waren de inschrijvingstarieven voor het duurste en het goedkoopste internaat 
sportkamp? 



11. Liggen de subsidies voor bijvoorbeeld ruiterkampen hoger, gezien hun specifieke 
noden?
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1-2.Samen met mijn administratie stel ik inderdaad een daling van het aantal 
deelnemers aan de sportkampen vast. Dit blijkt niet alleen het geval voor de 
sportkampen die door Sport Vlaanderen worden georganiseerd. We stellen vast dat 
deze neerwaartse trend zich ook voordoet bij de gesubsidieerde sportkampen van de 
sportfederaties. Tot op heden gebeurde echter nog geen grondige analyse naar de 
oorzaken van deze dalende trend. Een van de mogelijke oorzaken is wellicht een 
breder vrijetijdsaanbod op de markt. Deze analyse maakt deel uit van de visienota 
centra 2020.

3. Zie vraag 1

4. Om de dalende deelnemerscijfers te doen keren werden er in 2017 een aantal acties 
ondernomen. Er werd sterker ingezet op promotie en communicatie van de door 
Sport Vlaanderen georganiseerde sportkampen.  
- De brochure werd wervend gemaakt doordat alle praktische info naar de website 

werd verschoven en zo aan de brochure een smaakmakend imago werd gegeven. 
- Op de vernieuwde website van Sport Vlaanderen werd via een intuïtievere en 

visuele manier gewerkt om het grote en diverse aanbod aan sportkampen voor te 
stellen. 

- De oplage werd sterk verhoogd naar 40.000 exemplaren (voorheen 8.000) en 
veel ruimer en efficiënter verspreid. 

o Zo krijgt elke kind dat op sportklassen komt een brochure over de Sport 
Vlaanderen sportkampen.  

o Alle deelnemers van de laatste drie jaar kregen een brochure thuis 
gestuurd

o De collega’s van de dienst promotie nemen de brochure mee op 
verschillende evenementen

- De sportkampen worden actief gepromoot op sociale media, voornamelijk op 
facebook.

- Elk Sport Vlaanderen centrum heeft een eigen wervende facebook pagina waarop 
actiefoto’s van de sportkampen en sportklassen worden geplaatst zodat de ouders 
deze kunnen bekijken. 

- Er wordt twee keer een advertentie geplaatst in de Zondag (Roularta groep) over 
de sportkampen. 

- Meerdere topatleten onder contract bij Sport Vlaanderen hebben via hun 
aanwezigheid op enkele sportkampen getracht jongeren te enthousiasmeren voor 
de sportkampen van Sport Vlaanderen. 

5. Ook bij de door Sport Vlaanderen gesubsidieerde sportkampen van de sportfederaties 
stellen we een dalende tendens vast. Het totaal aantal deelnemers (over alle 
federaties heen) daalde van 9.449 deelnemers in 2013 naar 7.180 in 2016 (25%). 
Uiteraard zijn er verschillen per federatie maar de daling werd algemeen zowel bij de 
unisportfederaties als bij de omnisportfederaties vastgesteld.  

6. a) De prijsbepalende factoren voor een sportkamp zijn: 
- Inzet van lesgevers (in functie van aard en niveau van de aangeboden sport) 
- Kost van overhead personeel (Kampleiding) 



- Kost maaltijden 
- Kost overnachting (vnl. wassen lakens) 
- Afschrijving gebruik klein materiaal 
- Waar van toepassing kosten specifiek materiaal (paarden, speedboot, extra 

inhuur busje,…) 
- Algemene overheadkosten van het centrum (infrastructuur, personeel, groot 

materiaal,…). Deze contributiemarge bedraagt tussen de 25% en 50% van de 
totale kostprijs. Een wisselende bezetting op de sportkampen en een streven 
om bepaalde prijsgroepen te kunnen handhaven verklaart de schommeling op 
de contributiemarge. 

b) Het verschil zit hem in maaltijden (geen ontbijt, vieruurtje en avondmaal), 
overnachting en de kosten voor de avondactiviteiten. 

7. Concreet voorbeeld kostenplaatje sportkamp per deelnemer

Kosten 
direct gelinkt aan 
het sportkamp

Sportkamp 
Eventing 
gevorderden 
Kostprijs: 
410 euro per 
deelnemer 

Sportkamp 
Atletiek: 
zevenkamp 
Kostprijs: 212 
euro per 
deelnemer

A

Aantal deelnemers 10 17
Kosten lesgevers 
+ kampleiding 

178 99 De intensiteit en 
niveau van de 
begeleiding bepalen 
het prijsverschil.
Atletiek: 1 begeleider 
per 12  deelnemers
Eventing: 1 begeleider 
per 6 deelnemers en 
de lesgever eventing is 
minimaal B trainer.  

Algemene 
inhuringskosten
(Wasserij, 
zadeldoeken, 
zwembeurt,...) 

15 5

Voeding 50 50
Voeding en 
verzorging 
paarden 

23,3 0

Gebruik specifiek 
materiaal 

5 5

Overheadkosten 
algemeen

138,7 53

8. Ik heb geen inzicht in de prijsberekening van de sportfederaties, omdat de decretale 
subsidiëring zicht enkel beperkt tot de ondersteuning van de gediplomeerde lesgevers 
en, indien er nog een resterend bedrag overblijft, wordt dit op basis van het aantal 
deelnemers verdeeld.

9. Aangezien ik geen inzicht heb in de kostenstructuur van andere sportkampen kan ik 
ook geen verschillen vaststellen. 

10.De gemiddelde subsidies 2016 kan ik pas vanaf 1 juli 2017 meedelen, aangezien mijn 
administratie momenteel de ingekomen dossiers 2016 aan het verwerken is. In 



totaliteit wordt er jaarlijks een bedrag van 500.000 euro op de begroting voorzien om 
de lesgevers van de kampen te subsidiëren.

11.Zie vraag 6

12.Zie vraag 7 en 9  


