
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 609
van VALERIE TAELDEMAN
datum: 30 mei 2017

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

Topsport 2017  -  Subsidies Tennis Vlaanderen

Tennis Vlaanderen is de koepelfederatie van meer dan 450 Vlaams tennisclubs, goed 
voor bijna 150.000 leden. Tennis Vlaanderen wil op een vooruitstrevende en 
bedrijfsmatige manier de prominente plaats die de tennissport in Vlaanderen inneemt, 
bestendigen. 

In het kader van Topsport 2017 werden de subsidies verminderd. 

1. Hoeveel bedraagt de subsidie voor Tennis Vlaanderen in het kader van Topsport 
2017 voor dit jaar?

2. Hoe verhouden deze cijfers zich ten opzichte van vorige jaren?

3. Wat is hiervoor de verklaring/motivering?



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

ANTWOORD 
op vraag nr. 609 van 30 mei 2017
van VALERIE TAELDEMAN

1. Voor de uitvoering van de beleidsfocus Topsport wordt Tennis Vlaanderen in 2017 
ondersteund voor een geraamd totaalbedrag van 708.445 euro: 568.445 euro via 
subsidies topsport (decretaal) en 140.000 euro via werkingsmiddelen topsport 
(uitvoering Topsportactieplan Vlaanderen III).

2. In 2016 bedroeg de totale topsportondersteuning 944.000 euro: 34.500 euro via 
basissubsidies, 520.000 euro via subsidies topsport, 292.500 euro via 
werkingsmiddelen topsport en 96.000 euro via het gemeenschapsoverschrijdend 
project BeGold.
In 2015 bedroeg de totale topsportondersteuning 1.004.500 euro: 49.000 euro via 
basissubsidies, 513.000 euro via subsidies topsport, 292.500 euro via 
werkingsmiddelen topsport en 150.000 euro via het gemeenschapsoverschrijdend 
project BeGold.

3. De daling met 235.555 euro ten opzichte van 2016 is het gevolg van een aantal 
wijzigingen in de regels rond subsidiëring van trainerslonen, een bijsturing van de 
manier van focussen (van focus op structuren naar focus op programma’s met 
potentieel) en een huidig beperkt medaillepotentieel op eliteniveau. 
De reductie van de middelen situeert zich vooral op volgende posten.

Er werden geen jonge tennisspelers weerhouden via het 
gemeenschapsoverschrijdend project BeGold in 2017 en dus kon hier ook geen 
financiële ondersteuning  aan gekoppeld worden(t.o.v. 96.000 euro in 2016 en 
150.000 euro in 2015).

De subsidiëring van de loonkost van de trainers is in het nieuwe decreet bijgestuurd, 
wat voor Tennis Vlaanderen bijdraagt aan de vermindering van de topsportmiddelen. 
Voor de trainers werd 347.352 euro over 7,5 VTE voorzien in 2017 t.o.v. 566.730 
euro over 10 VTE in 2016. Dit is in hoofdzaak te wijten aan:

i. een lagere ondersteuning voor de loonkost van jeugdtrainers topsport, 
aangezien deze vanaf 2017 wordt berekend o.b.v. barema i.p.v. een 
financiering van 55.000 euro per VTE;

ii. een lagere ondersteuning voor de loonkost van trainers in het 
transitieprogramma. In 2017 is er een subsidie voor 1,5 VTE o.b.v. barema 
(i.p.v. een financiering van 2,5 VTE van de reële loonkost via decretale 
subsidies "voorbereiding en deelname IW");

iii. in het prestatieprogramma wordt 1 VTE toptrainers weerhouden (0,5 VTE 
Johan Van Herck en 0,5 VTE Alain De Vos) t.o.v. 2 VTE in de Olympiade Rio. 

Tennis blijft ondanks de daling van de topsportondersteuning, toch bij de 10 best 
gesubsidieerde sportfederaties op het vlak van Topsport.


