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Dynamo-project  -  Werking (2)

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag nr. 549 van 4 mei 2017 over de werking van het 
Dynamo-project. In het antwoord van de minister werd melding gemaakt van een 
stijging van het aantal clubs dat een maatbegeleiding aanvraagt.

1. Het aantal clubs dat een maatbegeleiding aanvraagt, stijgt volgens het antwoord in 
vergelijking met het aantal clubs dat een bijscholingsmoment volgt. 

Aan de hand van welke gegevens trekt de minister deze conclusie? Kan hij dit 
aantonen met een grafiek/cijfertabel? Graag cijfers per provincie.

2. Welke clubs vroegen een maatbegeleiding aan? Graag cijfers per provincie.

3. Wat zijn de pijnpunten die het meeste naar voren komen uit de maatbegeleiding?

4. Hoe groot zijn de clubs die een maatbegeleiding aanvragen?

5. Het project werkt nauw samen met sportfederaties en sportfunctionarissen. 

Heeft de minister een lijst van lokale sportfunctionarissen die al met het Dynamo-
project hebben samengewerkt? Beschikt de minister over een lijst van alle 
sportfunctionarissen in Vlaanderen per gemeente?



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

ANTWOORD 
op vraag nr. 653 van 15 juni 2017
van BERT MOYAERS

1-2.Ter verantwoording van de subsidiëring dient de Vlaamse Sportfederatie vzw jaarlijks 
een rapportering in. De ondersteuning van de sportclubs op bestuurlijk en 
administratief vlak (werking Dynamo Project) is een decretale opdracht voor de 
Vlaamse Sportfederatie vzw welke uitgebreid aan bod komt in het werkingsverslag 
dat deel uit maakt van deze jaarlijkse rapportering. 
Specifiek met betrekking tot de maatbegeleiding van de sportclubs rapporteert de 
Vlaamse Sportfederatie vzw volgende cijfers (deze cijfergegevens kwamen eerder al 
aan bod in het antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 549 van 4 mei 2017):

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

Specifiek voor de bijscholingsmomenten beschik ik over de volgende cijfers:

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

We kunnen een licht dalende trend vast stellen in het aantal bijscholingsmomenten. 
Voor de maatbegeleidingen zien we echter ten opzichte van 2014 een sterke stijging. 
De Vlaamse Sportfederatie vzw zet recent sterker in op deze maatbegeleiding voor 
sportclubs om hen zo efficiënt mogelijk te ondersteunen. 

3. Binnen de maatbegeleiding komen vooral volgende problematieken naar voren:

- Complexe of onduidelijke wetgeving;

 Problematiek rond vergoedingen: het gebrek aan een adequaat statuut 
om trainers en begeleiders in de sport te vergoeden. Men ervaart ook 
sterke regionale verschillen op niveau van de fiscale diensten, waardoor 
onduidelijkheid verder in de hand gewerkt wordt. 

 Vzw-wetgeving: vzw-sportclubs ervaren moeilijkheden om hun 
oprichtingsdocumenten of bestuurswijzigingen te publiceren in het 
Belgisch Staatsblad. Enkele jaren geleden werd deze tool e-griffie.be 
opgericht met als doel deze administratie te vereenvoudigen, maar de tool 
laat vandaag nog louter toe om een vzw op te richten, niet om wijzigingen 
door te voeren.



 Boekhouding en fiscaliteit: ook terugkerende administratie zoals het 
voeren van een boekhouding, het indienen van de jaarrekening, aangifte 
in de rechtspersonenbelasting, aangifte roerende voorheffing… is voor vele 
vrijwillige clubbestuurders ongekend terrein waarvoor ondersteuning nodig 
is.

- De stijging van de administratieve last om een club draaiende te houden 
(algemene administratie, administratie met betrekking tot de opmaak van 
subsidiedossiers, ledenlijsten, beleidsplannen, privacy wetgeving, … );

- Het tekort aan sportinfrastructuur;

- Het tekort aan vrijwilligers. Het zijn al te vaak dezelfde personen die een hele 
club draaiende houden. 

Het Dynamo Project ondersteunt sportclubs waar mogelijk in deze problematieken 
met brochures en tools, bijscholingen, een helpdesk en maatbegeleiding. Wanneer 
de wetgeving geen adequate oplossing voorziet is het echter niet altijd evident om 
een oplossing te bieden. Het gebrek aan een adequaat statuut voor trainers en 
begeleiders is daar een goed voorbeeld van. In ‘het semi-agoraal statuut’ of nog ‘het 
statuut vrijetijdswerk’ waar ik me al enige tijd voor inzet, zie ik alvast een oplossing 
voor deze problematiek. 

4. Over de grootte van de clubs die beroep doen op het Dynamo Project worden geen 
statistieken bijgehouden. Over het algemeen kan er wel gesteld worden dat dit zowel 
grote als kleine clubs zijn.

5. De Vlaamse Sportfederatie vzw beschikt over een overzicht van alle gemeenten en 
sportregio’s die sinds 2009 tot op heden al met het Dynamo Project op één of andere 
manier hebben samengewerkt rond sportclubondersteuning. In totaal betreft het 
over 164 unieke gemeenten of sportregio’s. 
Mijn administratie beschikt sinds 2016 niet langer over een actuele lijst van alle 
sportfunctionarissen in Vlaanderen. Dit ten gevolge van de overheveling van de 
middelen voor de sportdiensten naar het globaal gemeentefonds en de stopzetting 
van het decreet lokaal sportbeleid. Via de promotiediensten van Sport Vlaanderen 
worden de algemene contactgegevens van de sportdiensten uiteraard wel up to date 
gehouden. 


