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Dynamo-project  -  Werking

Het Dynamo-project werd in leven geroepen door de Vlaamse Sportfederatie vzw als een 
ondersteunend orgaan voor de Vlaamse sportclubs. Er wordt vooral gemikt op het 
vormen en ondersteunen van het bestuurlijk en administratief kader van sportclubs.

Het project is sinds 2014 actief, toch horen we steeds vaker dat kleinere sportclubs 
stoppen met hun werking of een deel van hun fondsen uitbesteden aan externen om hun 
planlasten te verlagen.

1. Het Dynamo-project biedt cursussen aan van boekhouding tot het gebruik van 
Facebook voor sportclubs, dit vaak tegen betaling. 

Hoe komen de tarieven voor deze vormingen tot stand? Vaak moeten clubs 
aangesloten bij erkende sportfederaties initieel niets betalen, maar wel een jaarlijkse 
kost dragen. Waar komt deze kost vandaan?

2. In welk budget voorziet Vlaanderen jaarlijks om de werking van het Dynamo-project 
te verzekeren?

3. Hoeveel erkende sportclubs waren er het afgelopen jaar in Vlaanderen? Graag 
uitgesplitst per provincie.

4. Hoeveel bijscholingsmomenten doet Dynamo op jaarlijkse basis? Hoeveel waren er 
dat in de jaren 2014, 2015 en 2016? Waar werden deze bijscholingen vooral 
ingericht? Graag cijfers per provincie.

5. Kan de minister een top 5 geven van de populairste bijscholingen?

6. Zijn bijscholingen of maatbegeleiding populairder in bepaalde sporttakken? Valt dit te 
verklaren?

7. Het project biedt naast vormingen ook begeleiding aan. 

Hoeveel clubs vroegen in 2014, 2015 en 2016 zulke begeleiding aan? Graag 
uitgesplitst per provincie.

8. Is er in bepaalde streken of sporttakken meer nood aan maatbegeleiding? 
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1. De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt met het Dynamo Project al sinds 2009 
ondersteuning aan sportclubs op vlak van bestuur en administratie. Na een 
proeftuinperiode van vier jaar, werd het Dynamo Project in 2014 structureel verankerd 
binnen de Vlaamse Sportfederatie vzw. Tot op heden hebben meer dan 6.700 
sportclubs een beroep gedaan op de dienstverlening van het Dynamo Project.
Eén van de ondersteuningsvormen van het Dynamo Project, is inderdaad vormingen 
voor clubbestuurders aanbieden. De deelnemers betalen een bijdrage per vorming, 
zoals dat bij vele organisaties gebruikelijk is. De Vlaamse Sportfederatie heeft hiervoor 
bijdragen vastgelegd op basis van een analyse van de kostprijs van een vorming en de 
bijdragen van vergelijkbare vormingen in andere sectoren. Veelal komt de 
sportfederatie waarbij een club aangesloten is of de lokale sportdienst volledig of deels 
tussen in de bijdrage voor de club. Deelname aan vormingen is dus niet gratis, men 
betaalt dus steeds een bijdrage per vorming maar geen jaarlijkse kost. Na het volgen 
van een bijscholing, kunnen deelnemers steeds een evaluatieformulier invullen. Daarin 
wordt ook gepeild naar de tevredenheid over de financiële bijdrage. De voorbije jaren 
lag dat tevredenheidspercentage steeds hoger dan 95%.

2. De ondersteuning van de sportclubs op bestuurlijk en administratief vlak (werking 
Dynamo Project) is een decretale opdracht voor de Vlaamse Sportfederatie vzw.  Voor 
de uitvoering van deze opdracht voorziet Vlaanderen in een jaarlijks budget van 
minstens 500.000 euro.

3. Hieronder vindt u per provincie het aantal sportclubs in 2016, aangesloten bij een 
erkende Vlaamse sportfederatie:

Provincie Aantal sportclubs
Antwerpen 4.879
Limburg 2.311
Oost-Vlaanderen 4.711
Vlaams-Brabant (incl. Brussel-Hoofdstad) 2.861
West-Vlaanderen 3.602
Totaal 18.364

4. In de jaren 2014, 2015 en 2016 organiseerde het Dynamo Project volgende aantallen 
bijscholingsmomenten voor sportclubbestuurders:

Provincie 2014 2015 2016
Antwerpen 42 45 37
Limburg 19 17 12
Oost-Vlaanderen 36 37 39
Vlaams-Brabant (incl. Brussel-Hoofdstad) 33 23 19
West-Vlaanderen 26 23 21
Totaal 156 145 128

Het Dynamo Project organiseert het grootste deel van haar vormingen in 
samenwerking met partners, voornamelijk sportfederaties en sportdiensten. Die 



partners kiezen de locatie waarop een vorming zal plaatsvinden. Het Dynamo Project 
stimuleert hierbij steeds samenwerking tussen partners en zorgt ervoor dat er in elke 
provincie vormingen plaatsvinden. Het aantal vormingen per jaar is de voorbije jaren 
afgenomen, maar het gemiddelde aantal deelnemers per bijscholing stijgt wel (van 
22,5 in 2014 naar 24,6 in 2016).

5. De top 5 meest georganiseerde bijscholingen voor sportclubbestuurders waren in 
2016:

1. Ledenbinding
2. Vrijwilligersbeleid
3. Time management en efficiënt werken
4. Sociale media
5. Website bouwen

Deze top 5 kan jaarlijks variëren, afhankelijk van de noden die het Dynamo Project, 
de sportfederaties en de gemeenten bij hun sportclubs detecteren.

6. We kunnen uit de ervaringen van het Dynamo Project niet concluderen dat 
bijscholingen of maatbegeleiding populairder zijn in bepaalde sporttakken. De mate 
waarin bijscholingen of maatbegeleiding door clubs uit een bepaalde sporttak gevolgd 
worden, wordt beïnvloed door de mate waarin sportfederaties die de sporttak 
aanbieden of gemeenten samen met het Dynamo Project bijscholingen organiseren of 
de informatie over de dienstverlening van het Dynamo Project naar hun clubs 
communiceren.

7. Ziehier een overzicht van het aantal clubs dat de voorbije jaren maatbegeleiding heeft 
aangevraagd.

Provincie 2014 2015 2016
Antwerpen 28 52 49
Limburg 14 16 12
Oost-Vlaanderen 27 33 28
Vlaams-Brabant (incl. Brussel-Hoofdstad) 25 23 29
West-Vlaanderen 24 34 24
Totaal 118 158 142

8. We kunnen uit de ervaringen van het Dynamo Project niet concluderen dat in bepaalde 
streken of sporttakken meer nood is aan maatbegeleiding. De mate waarin 
maatbegeleiding door clubs uit een bepaalde sporttak of streek aangevraagd wordt, 
wordt beïnvloed door de mate waarin sportfederaties die de sporttak aanbieden of 
gemeenten samen met het Dynamo Project maatbegeleiding organiseren of de 
informatie over de dienstverlening van het Dynamo Project naar hun clubs 
communiceren.
De voorbije jaren stijgt het aantal clubs dat maatbegeleiding volgt wel tegenover het 
aantal clubs dat bijscholingen volgt. De reden hiervoor is een bewuste keuze van de 
Vlaamse Sportfederatie vzw om nog meer in te zetten op maatbegeleiding voor 
sportclubs, om hen zo concreet mogelijk te ondersteunen.


