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Duizenden sportclubbestuurders zorgen er dagelijks voor dat miljoenen Vlamingen 
kunnen sporten. Hands up voor deze vrijwillgers!

Als bestuurder van een sportclub hou je veel ballen tegelijk in de lucht. Maar soms 
kun je het niet allemaal alleen en heb je wat hulp nodig. Al eens gedacht aan de 
ondersteuning van de Vlaamse Sportfederatie? 

Managementondersteuning voor jouw sportclub

De Vlaamse Sportfederatie is een sectororganisatie. En we geloven in de sterkte 
van de Vlaamse georganiseerde sportsector. 

Niet alleen sportfederaties kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. Maar 
we richten ons ook rechtstreeks naar sportclubs en sportclubbestuurders. Als 
sportclubbbestuurder kun je bij ons terecht voor managementondersteuning rond 
alle onderwerpen die het sportspecifieke niveau overschrijden.

Support voor sportclubbestuurders, daar gaan we dus voor! 
Kennisbank, modeldocumenten, praktijkvoorbeelden. Een vraag via de helpdesk? 
Of persoonlijke begeleiding aanvragen? Ons team van ondersteuners én experten 
pakt het aan, vol enthousiasme. 

Wil je het volledige aanbod van sportclubondersteuning verkennen? We zetten het 
hier voor jou op een rijtje. Let’s dive in!

 
Meer weten over de Vlaamse Sportfederatie? Leer ons kennen via  
www.vlaamsesportfederatie.be/over-ons.

http://www.vlaamsesportfederatie.be/over-ons.


Sport

Management

People management

http://www.clubgrade.be
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Een sportclub goed besturen vraagt een grote inspanning. Als sportclubbestuurder 
werk je bijna dagelijks op 3 niveaus.   

1. Sport 
De sport. De core business van een sportclub. Hiervoor doen we het allemaal.  
Wedstrijden organiseren, trainers opleiden, materiaal aankopen... Als je nood hebt 
aan sportieve ondersteuning, klop dan zeker even aan bij jouw sportfederatie of 
sportdienst. 

2. Management 
Naast het sportieve moet je natuurlijk ook je sportclub managen. En hierbij komt 
heel wat kijken. Denk maar aan de ledenadministratie, boekhouding,  fiscaliteit, 
(vzw-)wetgeving, communicatie... Daar komen wij je tegemoet. 
Ontdek doorheen deze brochure hoe we jou hierbij kunnen ondersteunen.

3. People management 
In een sportclub werk je als bestuurder samen met heel veel mensen. Leden, 
coaches, ouders, vrijwilligers... En het managen van een team kan uitdagend zijn. 
Heb je het gevoel dat het soms moeilijk gaat binnen jouw club of denk je dat het 
beter kan? We go the extra mile for you. Samen met Clubgrade.

De 3 niveaus van een sportclub
Waar helpen wij jou bij? 
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Kennisbank
Op zoek naar informatie rond een bepaald managementthema? En nood aan snelle 
antwoorden? Surf dan zeker eens naar www.vlaamsesportfederatie.be.  
Duik diep in onze kennisbank met Q&A’s, brochures, modeldocumenten, tools, 
inspirerende voorbeelden, enzovoort. 

We richten ons naar managementthema’s waar sportclubbestuurders vaak mee te 
maken krijgen. 

• Vzw
• Financiën (boekhouding, fiscaliteit, sponsoring...)
• Vergoedingen
• Vrijwilligers
• Communicatie
• Privacy
• Digitalisering
• ...

Ontdek de kennisbank op onze website.

https://www.vlaamsesportfederatie.be/kennisbank
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BROCHURES

In de kennisbank vind je ook (online) brochures die de eerste hulp bieden bij 
bestuurlijke en administratieve vragen. Een greep uit het aanbod.   

Ontdek alle brochures op onze website. 

https://vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/brochures/brochure-boekhouding-op-maat-van-je-sportclub
https://vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/brochures/is-je-sportclub-btw-plichtig
https://vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/brochures/brochure-boekhouding-op-maat-van-je-sportclub
https://vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/brochures/e-book-verenigingswerk-binnen-je-sportclub
https://vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/brochures/je-sportclub-en-de-vrijwilligerswet
https://www.vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/brochures
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Verder vind je in de kennisbank heel wat concrete informatie, modeldocumenten, 
handige managementtools en video’s terug om direct aan de slag te gaan binnen 
jouw sportclub. 

MODELDOCUMENTEN

MANAGEMENTTOOLS

VIDEO’S

“De website is een bron van 
praktische informatie. En die 
informatie is ook duidelijk vertaald 
naar vrijwilligers die meestal geen 
echte bureaucraten zijn. 

(Jan De Schryver – Handboogclub Willem 

Tell Merendree) 
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Helpdesk
Zit je met een specifieke vraag en heb je geen zin om onze website te 
doorgronden? Dan staan we met onze helpdesk steeds klaar om jou een antwoord 
te geven. 

Neem contact op met onze helpdesk. 

09 396 80 60 
info@vlaamsesportfederatie.be

Bijscholingen
We organiseren jaarlijks honderden bijscholingen in Vlaanderen, al dan niet in 
samenwerking met een sportfederatie of een sportdienst. 
 
Waarover gaan onze bijscholingen?  
Verschillende managementthema’s, actuele kwesties, belangrijke updates… 

Bekijk de bijscholingskalender op onze website. Je vindt er een overzicht 
van de komende bijscholingen en webinars.

http://www.vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-begeleiding
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Sportfederaties en 
sportdiensten kunnen bij 
ons steeds bijscholingen of 
infosessies aanvragen voor hun 
clubs. Wij leveren de expertise. 

Een thema dat je interesseert 
als club? Spreek je sportdienst 
of federatie aan en misschien 
organiseren ze de bijscholing 
wel op jouw vraag. Vraag 
ernaar!

Begeleidingen
Coaching op maat nodig? Wil je specifiek advies? Laat je persoonlijk begeleiden 
door een expert. Wij komen naar jou toe. Want alleen spring je ver, samen neem 
je een voorsprong.  Heb je dus concrete vragen rond financering, vzw-wetgeving, 
vergoedingen... Onze experts weten er wel weg mee.
 

TIP

Bekijk alle maatbegeleidingen op onze website. 

https://vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-begeleiding/begeleidingen
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People

management
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Clubgrade
Ondersteuning nodig rond people management binnen jouw club? 
Dan is Clubgrade de oplossing voor jou.

In een sportclub werken we vooral met mensen. Leden, coaches, 
ouders, vrijwilligers… En het managen van een team kan uitdagend 
zijn.

Heb je het gevoel dat het soms moeilijk gaat binnen jouw club? Vind 
je niet voldoende vrijwilligers of is er geen betrokkenheid in de club? 
Kan je de leden moeilijk bereiken? Wil je herstructureren en weet je 
niet hoe? Is het moeilijk om nieuwe mensen aan te trekken binnen 
het bestuur? Of verloopt de samenwerking met andere clubs voor een 
gedeeld gebouw niet zo vlot?

Wat je vraag ook is. Gelukkig biedt Clubgrade hierop steeds een 
antwoord. 

Met Clubgrade volg je een begeleidingstraject om samen met jouw 
sportclub tot een oplossing te komen. Die voor iedereen werkt. 
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Wij nemen iedereen mee aan tafel 

We hebben hiervoor een unieke aanpak. In plaats van enkel en alleen met het 
clubbestuur te werken, nemen wij net iedereen mee aan tafel. Trainers, ouders, 
jeugd, bestuurders, vrijwilligers,... Alle stakeholders van de club.
Iedereen kan zijn zegje doen en vooral ook luisteren naar elkaar. Samen met onze 
Clubgrade-begeleiders komen we niet alleen tot een oplossing, maar creëren we 
ook meer betrokkenheid en motivatie doorheen heel je club.

Aanpak en duur

Naargelang het thema waarmee je mee worstelt, krijg je een andere 
aanpak. Want wij werken op maat. De thema’s variëren van communicatie, 
vrijwilligersbetrokkenheid, samenwerking... In 3 sessies, met telkens enkele 
weken tussen, krijg je van een expert een plan op maat mee. Klaar voor de 
toekomst! 

Wil je meer weten over deze 
begeleiding?  

Ontdek hoe we 
te werk gaan, de 
succesverhalen 
en veel meer op 
de website van 
Clubgrade.

Atletiekclub Volharding Beveren aan de start van hun Clubgradetraject

https://www.vlaamsesportfederatie.be/clubgrade
https://www.vlaamsesportfederatie.be/clubgrade
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Tarieven
We hanteren steeds haalbare tarieven voor onze dienstverlening (bijscholing, 
begeleiding, brochures, documenten...). Ben je een sportclub, aangesloten bij een 
erkende sportfederatie? Dan heb je zelfs nog een streepje voor. 

Ontdek alle tarieven op onze website.

https://vlaamsesportfederatie.be/privacy/tarieven
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“Prima gebrachte opleiding met duidelijk evenwicht 
tussen theorie en praktijk. Honger naar het vervolg!  

  (Dirk van Neck - Tennisclub Beukenhof Aalst)

“Dankzij Clubgrade trokken we 
ons clubbestuur open en kreeg onze 
communicatie een extra dimensie. 

(Martine Vervloet – Skiclub Zondal 

Antwerpen)

“Het is een geruststelling om te voelen dat je 
ondersteund en gedragen wordt door de Vlaamse 
Sportfederatie. Ze staan dicht bij de realiteit van de club. 
De lage drempel zorgt voor wisselwerking.

 (Patrick Hoorelbeke - Zwemclub de Valkaart Oostkamp)
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Tools in de kijker
In ons aanbod hebben we enkele interessante managementtools. Deze tools zijn 
ontwikkeld op maat van sportclubs. Je kunt ze altijd terugvinden in de kennisbank. 
Maar we stellen ze hier ook even kort voor. 

Boekhoudprogramma Assist

Nood aan een goed boekhoud- en administratieprogramma voor jouw 
club? Ontdek Assist, een programma waarmee je alle tools in handen hebt 
om je sportclub 100% in orde te houden met de vele administratieve en 
boekhoudkundige verplichtingen.

Planningstool Goalplanner

Goalplanner, een budgettaire planningstool voor sportclubs. Via 
deze online tool kun je jouw toekomstplannen beter opvolgen. 
Gebruiksvriendelijk en werkbaar voor iedereen binnen de club. 
Ontdek Goalplanner. Maak kennis met alle functionaliteiten en 
ga vrijblijvend aan de slag met jouw collega-bestuurders.

https://assistonline.eu/vlaamsesportfederatie
https://assistonline.eu/vlaamsesportfederatie
https://vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/goalplanner
https://vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/goalplanner
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http://www.vlaamsesportfederatie.be
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