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Sportkampen - Deelname
Via schriftelijke vragen nr. 344 van 9 februari 2017 en nr. 527 van 26 april 2017
probeerde ik eerder al te achterhalen hoeveel sportkampen zowel door Sport Vlaanderen
als door externe organisaties - bijvoorbeeld gesubsidieerde sportkampen van de
sportfederaties - worden aangeboden, en wat de deelnamecijfers ons kunnen leren.
Uit uw antwoorden kon ik volgende - opvallende - conclusies destilleren.
- Op het vlak van deelnemers is er een algemene dalende tendens (maar liefst 25
procent) wat organisaties van sportkampen door Sport Vlaanderen of door Sport
Vlaanderen gesubsidieerde sportkampen betreft.
- Sport Vlaanderen heeft geen zicht op de prijsberekening voor sportkampen van de
sportfederaties of lokale besturen.
- Sport Vlaanderen zet met haar sportkampen voornamelijk in op inclusie.
1.

De gemiddelde subsidies 2016 zouden sinds 1 juli 2017 bekend zijn.
Kan de minister de cijfers daarvan meedelen? Graag een opsplitsing per sportkamp
(zowel internaat als externaat), en dit voor eigen organisaties als gesubsidieerde
organisaties.

2.

Is de minister van oordeel dat de blijvende subsidiëring van een sportaanbod dat
jaarlijks zichtbaar aan aantrekkingskracht inboet, en waarvan niet grondig wordt
onderzocht waaraan dat te wijten is, een zinvolle besteding van het beschikbare
budget is? Heeft hij ideeën over hoe Vlaanderen dit budget efficiënter kan inzetten?

3.

Op welke manier wordt afgetoetst of de door de minister verstrekte toelagen ook
effectief aan de deelnemers ten goede komen aangezien er geen zicht is op de
effectieve kostprijs van een sportkamp en de gevraagde tarieven? Wat zijn de
gehanteerde criteria bij de bepaling van de toegekende subsidies? Komen
waardevolle, lokale initiatieven evenzeer in aanmerking voor betoelaging? Waarom
(niet)?

4.

Aangezien de dalende tendens op het vlak van deelnemers al geruime tijd aan de
gang is, dringt een grondige analyse zich op.
Hoever staat de minister hiermee? Kan hij ook een tijdsbestek meegeven waarin die
analyse afgerond dient te zijn als dat nog niet het geval is?

5.

In eerdere antwoorden verwees de minister steevast naar de ‘Visienota centra 2020’
die in principe al in het najaar van 2015 klaar had moeten zijn.

Is die intussen al beschikbaar? Zo ja, kan de minister ze bezorgen? Zo neen, kan hij
alvast inzage geven in de actuele stand van zaken met betrekking tot dit thema?
6.

Uit de berekening van de doorsnee kostprijs van een sportkamp van Sport
Vlaanderen is het verschil tussen de kostprijs van een internaat en een externaat
sportkamp niet op te maken. Als verklaring voor het prijsverschil wordt verwezen
naar maaltijden, overnachting en avondactiviteiten zonder de eigenlijke kostprijs
hiervan te vermelden.
Kan de minister per sportkamp internaat én externaat een overzicht geven van de
reële kostprijs en de mate waarin de kosten aan de deelnemer worden
doorgerekend?

7.

Zijn er cijfers beschikbaar waaruit blijkt dat de gewenste inclusie waar Sport
Vlaanderen met haar sportkampen voornamelijk op inzet wordt bereikt? Graag een
opsplitsing per sportkamp (zowel internaat als externaat), en dit zowel voor eigen
organisaties als voor gesubsidieerde organisaties.
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ANTWOORD

op vraag nr. 4 van 26 september 2017
van BERT MOYAERS
_______________________________________________________________________
1.

Als bijlage vindt u een overzicht van alle gesubsidieerde sportkampen van 2016
(vorige beleidsperiode 2013-2016), alsook een overzicht van de eigen sportkampen
die georganiseerd werden in de centra van Sport Vlaanderen in 2016.

2.

Het ondersteunen van kwaliteitsvolle sportkampen van sportfederaties blijft een
belangrijke beleidskeuze voor de Vlaamse regering. Kwaliteitsvolle sportkampen
moeten ervoor zorgen dat jongeren tijdens de vakantie een zinvolle en sportieve
tijdsbesteding hebben, dat jongeren in contact kunnen komen met nieuwe sporten of
zich kunnen vervolmaken in een bepaalde sport. Sportfederaties die inspanningen
leveren om kansengroepen (mensen in armoede, G-sporters,...) te bereiken en
kunnen aantonen dat er op hun sportkampen ook effectief deelnemers zijn die
behoren tot die beoogde kansengroepen, worden beloond.
Via de subsidiëring wordt erover gewaakt dat de kwaliteit van de kampen zeer hoog
blijft, wat uiteindelijk ten goede komt aan de deelnemers van de sportkampen.

3.

In de periode 2013-2016 gebeurde de subsidiëring van de sportkampen conform het
decreet van 13 juli 2001. De subsidies kwamen wel degelijk ten goede van de
deelnemers vermits de organisatoren dankzij deze subsidies in staat waren om
gekwalificeerde lesgevers aan te stellen zonder de kostprijs te moeten verhogen.
In de huidige beleidsperiode (2017-2020) worden de subsidies voor de beleidsfocus
sportkampen (2017-2020) berekend conform het decreet van 10 juni 2016:
1 het jaarlijks beschikbare krediet wordt in eerste instantie toegekend à rato van
het aantal subsidieerbare deelnemers uit kansengroepen die inschrijven op basis
van een voor hen bepaald gunstiger inschrijvingsgeld, waarbij per deelnemer uit
een kansengroep een subsidie van 50 euro wordt toegekend. Binnen de perken
van de begroting wordt dit bedrag jaarlijks aangepast aan de evolutie van de
afgevlakte gezondheidsindex;
2 het jaarlijks beschikbare krediet wordt in tweede instantie toegekend à rato van
de bezoldiging of vergoeding van de gekwalificeerde lesgevers tot maximaal 7
uur 36 minuten per dag, waarbij per zeven deelnemers maximaal één lesgever
in aanmerking komt voor subsidiëring, en voor de sportkampen voor G-sporters
per vier deelnemers maximaal één lesgever. De subsidie wordt berekend op
basis van het subsidieerbare brutoloon, vermeld in bijlage 2 van het besluit
beleidsfocussen;
3 in derde instantie wordt het eventueel nog resterende krediet uitgekeerd naar
evenredigheid van het aantal gesubsidieerde deelnemers uit kansengroepen aan
de gesubsidieerde sportkampen.
Aangezien de eerste rapportage conform het decreet van 10 juni 2016 pas door de
sportfederaties tegen 1 april 2018 dient aangeleverd te worden is het nog te vroeg
om hier besluiten uit te trekken.
Sinds 1 januari 2016 zijn de subsidies, die in het kader van het decreet lokaal
sportbeleid werden uitbetaald aan de gemeenten, rechtstreeks opgenomen in het
gemeentefonds. Hierdoor ontvangen de gemeenten deze subsidies zonder planlast of
verantwoording. Hieruit volgt dat het organiseren van lokale sportkampen een
autonome beslissing is van de gemeenten.

4.

De deelnamecijfers aan de eigen sportkampen worden jaarlijks geanalyseerd. In
antwoord op uw vraag nr. 527 van 26 april 2017 kondigden wij een aantal
promotionele maatregelen aan om de dalende deelnamecijfers aan de eigen
sportkampen tegen te gaan. In 2017 hebben we sterker ingezet op de promotie van
de sportkampen (o.a. inzet sociale media, betrokkenheid topsporters, …) waardoor
we de dalende trend hebben kunnen stoppen en de deelnemerscijfers terug lichtjes
stijgen (cijfers zijn uiteraard nog niet definitief). Ook het aanbod wordt blijvend
onder de loep genomen en vernieuwd.

5.

De visienota 2020 van de eigen centra van Sport Vlaanderen werd goedgekeurd door
de Vlaamse regering op 21 oktober 2016. Deze visienota 2020 vormt een onderdeel
van het Globaal Sportinfrastructuur plan Vlaanderen. In deze visie worden er vier
prioritaire functies vastgelegd voor de centra, met name Topsport, Opleiding,
Breedte en nichesport. Het onderdeel sportkampen ressorteert onder breedtesport.
In bijlage vindt u de goedgekeurde visienota. Sport Vlaanderen geeft op dit moment
uitwerking aan deze visienota, zij brengt eerst de bestaande situatie in kaart om op
basis van de AS IS een TO BE-situatie voor te stellen. De sportkampen maken deel
uit van deze visienota binnen de prioritaire functie “breedtesportcentrum met
overnachtingsmogelijkheden” alsook het macroniveau DOE-centra.

6.

In ons antwoord op uw schriftelijke vragen nr. 344 van 9 februari 2017 en nr. 527
van 26 april 2017 gaven wij u reeds toelichting bij de kostenstructuur van de eigen
sportkampen van Sport Vlaanderen. De algemene kostenstructuur van een
sportkamp is voor al onze sportkampen dezelfde.
De prijsbepalende factoren voor een sportkamp zijn direct gelinkt aan het sportkamp
zelf, met name:
- Inzet van lesgevers (in functie van aard en niveau van de aangeboden sport)
- Kost van overhead personeel (kampleiding, assistent kampleider)
- Kost maaltijden ( enkel kost ingrediënten)
- 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,…). De contributiemarge (overheadkosten) varieert tussen de 25 en de
50%, afhankelijk van het type sportkamp. Uiteraard ligt dit hoger bij een
internaatkamp.
Een wisselende bezetting op de sportkampen en een streven om bepaalde
prijsgroepen te kunnen handhaven verklaart de schommeling op de
contributiemarge.
Ter duiding geven we een overzicht van de kostenstructuur van een voetbalkamp,
internaat en externaat.
Kosten
(direct aan het sportkamp gelinkte
kosten)
Kosten lesgevers + kampleiding
Algemene inhuringskosten
(Wasserij, zwembeurt,
avondprogramma, ... )
Voeding
Gebruik specifiek materiaal
Overheadkosten algemeen

Sportkamp
Voetbal – Intern
Kostprijs: 212
euro
68.7
3.7

Sportkamp
Voetbal – Extern
Kostprijs: 145
euro
68.7

30
0.8
108.8

15
0.8
60.5

7.

Met haar inclusiebeleid zet Sport Vlaanderen in op verschillende doelgroepen.
Cijfergegevens zijn slechts beschikbaar voor de doelgroepen, waarvoor een korting
bestaat. Kansarmen, personen met een handicap en grote families kunnen rekenen
op een korting bij inschrijving variërend tussen de 15% en de 50%. Bijgevoegde
tabel geeft een overzicht van de toegekende kortingen per sportkamp en per
doelgroep (kansarmen 3%, grote gezinnen 31%, personen met een handicap worden
nog beperkt bereikt 0,3%). In 2018 zetten we hier extra op in door het organiseren
van een aantal specifieke G-sportkampen.
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