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Het was voor 

sportfederaties en  
voor sportclubs

een uitdagend jaar. 

Als koepelorganisatie 
stond VSF

 de federaties en clubs 
bij door te informeren, 

vertegenwoordigen 
en ondersteunen.

Benieuwd naar 
wat we concreet deden? 

We vatten 2017 samen in 
10 highlights.





Van denkdag naar beleidsplan

VSF maakte haar beleidsplan een jaar later (2017) dan de sport-
federaties (2016). Daardoor konden we de vinger extra aan de 
pols houden. 

Welke (gemeenschappelijke) noden of behoeften hebben fede-
raties? Waar kunnen we als koepelorganisatie op inspe-
len? Wat vinden jullie van onze huidige werking? 

Tijdens een Denkdag op 26 januari in Antwerpen kregen we van 
79 federatiemedewerkers (goed voor 44 sportfederaties) een 
kritische evaluatie en interessante input voor de toekomst. 
In de stemhokjes en aan de thematafels werd, zo blijkt nu, een 
stevige basis gelegd voor ons beleidsplan!

Nalezen waar we de komende jaren onze focus leggen? 
www.vlaamsesportfederatie.be/beleidsplan  



Sportclubondersteuners

Voor het derde jaar op rij organiseerden we een Traject Sportclubon-
dersteuning, gericht op wie clubondersteuning een prominente 
rol of een strategische aanpak wil geven. Concreet: vijf sessies 
met telkens focus op een ander aspect: strategie, clubbezoeken, effi-
ciëntie, clubbinding,… en tussenin persoonlijke begeleiding van Line 
Declercq, specialist clubwerking en sportclubondersteuning. In 2017 
telden we 26 deelnemers uit 14 verschillende sportfederaties. 

Het sterke netwerk van sportclubondersteuners blijft groeien! Op 9 
juni was er een vervolgsessie voor alle deelnemers van de voorbije 
trajecten sportclubondersteuning. En op 4 mei was het verzamelen 
tijdens het Platform Sportclubondersteuning bij hockeyclub Brax-
gata. Twee momenten om sportfederaties en sportdiensten te ont-
moeten, elkaar te blijven inspireren en te focussen op goede praktijk-
verhalen, om op die manier de werking van sportclubs naar een 
hoger niveau te tillen.



Clubgrade

In mei startte VSF een nieuw project om de 
bestuurskracht van sportclubs duurzaam 
te versterken. “Clubgrade” geeft de club een 
upgrade waar ze aangeeft die nodig te hebben, 
en helpt ze te bereiken wat ze wil bereiken. 
Het gewenste resultaat is dat een sportclub be-
ter zal kunnen inspelen op de (maatschappelijke) 
uitdagingen en groeikansen waarvoor ze komt te 
staan. 

In het najaar van 2017 stond Clubgrade in het 
teken van een brede inputverzameling. In 
verkenningsgroepen, individuele gesprekken en 
overlegmomenten gingen we op zoek naar de 
succesfactoren die ervoor zorgen dat ver-
enigingsondersteuning werkt. 

In 2018 wordt dit alles afgetoetst in het sport-
werkveld. Samen met de partners (Vrijwilligers-
werkWerkt, Levuur, UGent) en samen met on-
dersteuners en pilootsportclubs zullen we de 
vele expertise, goede voorbeelden en be-
staande dienstverlening tot in detail bekijken 
en in de clubpraktijk brengen.





Week van de Official

Voor de derde keer organiseerde VSF de Week van de Official (7 tot 15 oktober 2017), 
samen met 33 sportfederaties. Het is een sporttakoverschrijdend thema waarin VSF 
initiatief zal blijven nemen. Ex-topscheidsrechter Frank De Bleeckere zette afgelo-
pen jaar mee zijn schouders onder de campagne. We konden rekenen op ruime 
media-aandacht: een reportage in het Journaal, een interview bij De Madammen op 
Radio 2, vier dagen op rij een official uit een andere sporttak in de MNM-studio, een 
topic in Gert Late Night,… 

Bijkomend doel in 2017 was de betrokkenheid en de impact in de sportclubs te ver-
hogen. #bedanktscheids en #bedanktjury werden zichtbaar tot op het sportveld, want 
sportfederaties verdeelden 28.000 cheering sticks samen met flyers en affiches. 
Voor federatiemedewerkers stond een overlegmoment op de agenda, waarin uitwisse-
len van good practices rond instroom van officials centraal stond. 

Op basis van de positieve evaluaties beslisten we om ook de komende jaren de Week 
van de Official te organiseren. Noteer alvast de campagneweek voor dit jaar: 6 tot en 
met 14 oktober 2018, met een nieuw overlegmoment op 9 oktober (zowel ’s middags als 
’s avonds).



Verenigingswerk

Al jaren duidt VSF politici op de nood aan een aangepast 
sociaal en fiscaal statuut voor de sportbegeleiders 
die zich meerdere malen per week inzetten in de sportclubs. 
De realisatie van zo’n statuut zal hen uit de grijze zone ha-
len tussen het pure vrijwilligerswerk en de reguliere arbeid. 
In 2017 werd in het Federale Zomerakkoord een maatregel 
opgenomen waardoor werknemers onbelast kunnen 
bijklussen tot 500 euro per maand. Specifiek voor sport 
gaat het om een omvangrijke lijst van taken of functies. VSF 
volgde het dossier op de voet, nam deel aan debatten en 
ging in gesprek met de betrokken kabinetten. 

Door een politiek conflict werd de wettekst tot op vandaag 
niet goedgekeurd. Voor de georganiseerde sportsector blijft 
een oplossing topprioriteit. Het is nog even geduld oe-
fenen, maar van zodra die doorbraak er komt, zullen VSF en 
Dynamo Project de nodige praktische ondersteuning (info-
sessie, handleiding,…) bieden voor de sportsector.



Impact Decreet 

Op 1 januari 2017 ging het nieuwe sportfederatiedecreet van kracht. Het 
zorgde voor zeer grondige veranderingen. VSF hield de vinger aan de pols. 
We hielpen ook bij de juridische follow-up van enkele gevormde fu-
siefederaties. In maart werden de 47 gesubsidieerde federaties door ons 
bevraagd over de impact van het decreet op personeel, planlast, 
werking, concurrentie,… In juli en september drong VSF bij de minister 
aan op financiële duidelijkheid en een financiële impuls voor de fe-
deratiesector. Minister Muyters gaf een positief antwoord en maakte voor 
2018 middelen vrij voor de beleidsfocus topsport en beleidsfocus jeugdsport. 
VSF blijft de situatie opvolgen, zal de impactbevraging herhalen bij haar le-
den en er de nodige acties aan koppelen.

Om te ondersteunen rond goed bestuur ontwikkelde VSF een tool 
(zelfscan) waarmee je als sportfederatie een zelfevaluatie kan doen. De 
berekende score geeft een indicatie hoe ver je staat op vlak van de harde in-
dicatoren van goed bestuur, zoals opgenomen in het decreet. Ook je situatie 
op vlak van de zachte indicatoren kan je erin bijhouden. De zelfscan omvat 
ondersteunende documenten, tools, goede voorbeelden en informatie.



Dag van de Sportclubbestuurder

Naar jaarlijkse gewoonte streek het Dynamo Project neer in iedere Vlaamse 
provincie met de Dag van de Sportclubbestuurder. In 2017 hielden we halt in Has-
selt, Gent, Oostende, Wilrijk en Diegem. Tijdens een bijscholingsvoormiddag 
kregen sportclubbestuurders de keuze tussen boeiende sessies: omgaan met con-
flicten, ouders en clubs, time management, vzw-wetgeving, communicatieplan,… 

Ondertussen is het recept van de Dag van de Sportclubbestuurder gekend, en blijft 
het ook in 2017 gesmaakt door de meer dan 500 deelnemers, met een tevre-
denheidspercentage van 87%.

Een deelnemer getuigt: “De Dag van de Sportclubbestuurder is een aanrader. Je 
komt in contact met de werking van andere sportclubs en krijgt veel informatie 
waar je mee aan de slag kan in je eigen club.”



Begeleidingstrajecten  
“Een vrijwilligersvriendelijke 

sportclub”

Hoe kan je hedendaagse vrijwilligers sterker binden aan 
je club? Tijdens 5 trajecten met inspirerende en motive-
rende workshops van het Dynamo Project en Vrijwilli-
gerswerkWerkt gaan sportclubbestuurders aan de slag. 
Het traject duurt ongeveer een jaar; door intensieve 
begeleiding en het gebruik van concrete tools bin-
nen een 6-stappenplan zetten deelnemers de theorie 
onmiddellijk om in de praktijk. De organisatie van de tra-
jecten liep in 2017 samen met de partners: Sportdienst 
Herentals, Voetbal Vlaanderen, Vlaamse Atletiekliga, 
Handboogliga, Sporting A, Basketbal Vlaanderen, Sport-
dienst Gent en GymnastiekFederatie Vlaanderen. In 2017 
stapten 68 geselecteerde sportclubs in het traject. 

In april en november vonden jaarlijkse intervisiemo-
menten plaats voor sportclubs die de voorbije ja-
ren deelnamen aan een traject “Een vrijwilligersvrien-
delijke sportclub”. Een interactief en stimulerend moment 
om ervaringen uit te wisselen, struikelblokken te bespre-
ken en succesverhalen te delen! 



VSF Inspiratiedag

De afwezigen hadden ongelijk, want de jaarlijkse inspiratiedag 
was opnieuw een echte energiegever. Twee inspirerende 
sprekers, een lekkere lunch en veel tijd voor losse babbels; het is 
intussen het vertrouwde én gesmaakte recept. 

Horst Remes (Onestone) stak de draak met klantonvriendelijke 
procedures en gaf ons inzicht in het gedrag en de perceptie 
van de moderne consument. Johan Driessens had het over 
de kracht van enthousiasme, een mindset die we misschien 
wat verleerd zijn? Maar volgens hem ook makkelijk weer aan te 
wakkeren. 

Was je erbij? Dan herinner je je zeker nog de energie in de zaal 
tijdens het onderonsje air guitar. En de tip om jezelf niet al te 
serieus te nemen!



" Enthusiasm is contagious 
and so is the lack of it " 



Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

2017 betekende, in Vlaanderen en internationaal, in de sport en daarbuiten, een door-
braak op vlak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. VSF werd in februari en okto-
ber gevraagd om te spreken in het parlement over de initiatieven die de voorbije jaren 
genomen werden op vlak van seksuele integriteit, en waar de ondersteuningsnoden en 
verbeterpunten liggen. VSF legde de nadruk op een positieve benadering vanuit 
intrinsieke motivatie (met een kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid).

In november beslisten de minister en Sport Vlaanderen om 6 maatregelen op te leggen 
aan de sportfederaties. VSF benadrukte om niet overhaast te werk te gaan. We deden 
dit vanuit de bezorgdheid voor een loutere afvinkoefening met verplichtingen op papier 
zonder praktische implicaties. Ook vroegen we rekening te houden met de draagkracht 
van sportorganisaties. 

De federaties krijgen geen strakke deadline opgelegd, maar de evolutie in hun beleid 
zal wel strikt worden opgevolgd. Een uitdaging voor 2018 en de toekomst, die we met 
z’n allen zullen aangaan.



lezers die maandelijks de nieuwsbrief 
van Dynamo Project ontvangen

unieke personen uit sportfederaties 
bereikt tijdens onze evenementen

aangesloten leden
erkende, gesubsidieerde federaties en 

toegetreden organisaties

medewerkers in ons team,
actief binnen VSF en Dynamo Project
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Met de steun van onze gouden partners


