
2018 in 10 
highlights



Op 25 mei 2018 ging de Europese regelgeving GDPR 
in voege. Gezien de enorme impact ervan op de 
sportsector nam VSF, in samenwerking met Scwitch, een 
voortrekkersrol op om de verenigingen in Vlaanderen en 
specifiek de sportfederaties en -clubs te ondersteunen in 
deze complexe materie.

Begin 2018 organiseerde VSF een ondersteuningstraject 
voor sportfederaties waarin ze in twee sessies geïnformeerd 
en begeleid werden door een expert in de materie. Gezien het 
succes, werd deze ontdubbeld. In totaal namen 36 federaties deel.

Nog in januari startten ook de bijscholingen “GDPR op maat van 
je sportclub”. Het startschot waren vijf provinciale bijscholingen 
voor sportclubs, en vervolgens konden federaties bijscholingen en korte 
infosessies voor hun sportclubs aanvragen. Wegens grote interesse, organiseerde 
VSF nog een tweede reeks van provinciale bijscholingen. In totaal vulde VSF in 2018 
maar liefst 20 bijscholingen en 34 infosessies over GDPR in voor sportclubs verspreid 
over Vlaanderen, waar meer dan 2.500 personen aan deelnamen.

Parallel daaraan werd in het voorjaar van 2018 hard gewerkt aan een handleiding “GDPR op 
maat van je sportfederatie” en één “GDPR op maat van je sportclub”. De verschillende stappen 
om in regel te zijn, werden daarin toegelicht. Per stap voorzien van voorbeelddocumenten om de 
GDPR-koe (wolf?) bij de horens te vatten.
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Fier zijn we op bijvoorbeeld 
ons voorbeeldregister van 
gegevensverwerking, vooraf ingevuld op 
basis van de “gemiddelde sportclub” of 
“gemiddelde federatie”. 

Wat uiteraard niet bestaat, maar liever 
aanpassen dan pro forma te moeten beginnen.

Meer dan de helft van onze federaties en 
1.700 sportclubs downloadden één of meerdere 

ondersteunende VSF-documenten rond GDPR. 
Ook kreeg onze helpdesk veel GDPR-vragen 

in 2018. We trachtten iedereen verder te helpen. 
De meest gestelde vragen werden een FAQ op onze 

website(s).

Om de federaties nog diepgaander en op maat te ondersteunen 
werd ook individuele maatbegeleiding aangeboden. VSF 

organiseerde praktisch de begeleiding door een expert en nam ook voor 
elke deelnemende federatie de helft van de kostprijs voor haar rekening. 19 federaties 

maakten gebruik van deze mogelijkheid.

Aan zowel clubs als federaties werd de mogelijkheid geboden om voor een democratische 
prijs de privacyverklaring door een jurist, en/of het register van gegevensverwerking door een 
privacy-expert te laten nakijken. Vooral sportclubs maakten hier gebruik van.
Ook in 2019 zullen we deze dienst blijven aanbieden.



In 2018 werd een nieuw VSF-kindje 
geboren: onze brunchsessies.

Een kakelvers concept in het 
voorjaar, een vaste waarde in ons 
ondersteuningsaanbod tegen kerst.

Het idee? Even simpel als lekker. 
Samen brunchen met collega’s van 
andere sportfederaties en ondertussen 
delen met en leren van elkaar. 
Al die positieve energie, uit en in de 
monden!

We organiseerden in 2018 drie 
brunchsessies: één meer filosofische 
over de plaats van sportfederaties in 
deze verander(en)de wereld. Één over 
personeelsbeleid en één over funbeleving 
in de sportclub. Samen goed voor 35 
deelnames.
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Brunchsessies



Sinds jaar en dag ijvert VSF voor een adequaat statuut voor trainers. In 
2018 kwam een antwoord op die vraag: het statuut verenigingswerk. 
Op vrijdag 5 juli 2018 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed rond 
verenigingswerk, dat onder andere trainers en officials de mogelijkheid 
geeft om sinds 15 juli 2018 tot 500 euro per maand en 6.000 euro per jaar 
onbelast bij te verdienen in de sportsector.

VSF startte onmiddellijk met de uitwerking van begeleidende informatie 
en ondersteuning voor sportfederaties en sportclubs, met het oog op een 
snelle en correcte toepassing van de nieuwe mogelijkheden.

Zo lanceerde VSF in september de brochure “verenigingswerk binnen 
je sportclub”, en kort daarop volgend een modelovereenkomst en 
een register om de uitgekeerde vergoedingen in bij te houden. Nog in 
september organiseerde VSF een eerste bijscholing over verenigingswerk, 
waarna nog tientallen bijscholingen en infosessies verspreid over 
Vlaanderen volgden. Begin oktober vond er ook een overlegmoment voor 
sportfederaties plaats over de implementatie van verenigingswerk. In totaal 
namen meer dan 1.500 personen deel aan deze infomomenten.

Onze helpdesk ontving ook heel wat vragen over verenigingswerk. De 
meest voorkomende vragen en bijhorende antwoorden werden structureel 
opgenomen als FAQ op onze website. Om sportfederaties en sportclubs 
met diepgaande vragen ook op maat verder te helpen, werd in oktober 
ook de mogelijkheid tot persoonlijke begeleiding inzake verenigingswerk 
gelanceerd.
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Statuut verenigingswerk



Inspiratiedag

De tijd vliegt… In 2018 was de VSF Inspiratiedag al aan zijn vijfde editie toe.
Het concept (twee inspirerende sprekers, lekker eten en tijd voor babbels) bleek ook nu een 
schot in de roos.  

Herman Konings gaf de aanwezigen zijn kijk op het heden en de toekomst. Hij goochelde 
met termen als fygitaal, resonantiesport, agrihoods, … En ook over de verschillende 
generaties (millennials, prime busters, babyboomers) inspireerde en animeerde hij het publiek. 
Praktijkonderzoeker Joris Piot gaf inzicht in de types vrijwilligers en tips voor verenigingen, want 
dé doorsnee vrijwilliger bestaat niet (meer). Daarnaast bracht hij zijn model over de levensfasen 
van een groep. 

Veel stof tot nadenken. Er werd dan ook enthousiast nagepraat op het dak van Gaston Rooftop 
Bar, in een deugddoend nazomerzonnetje.
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5
Begeleiding op maat

VSF breidde in 2018 haar aanbod aan begeleidingen verder uit. 
Met begeleiding bij complexe vragen over verenigingswerk of 
bijvoorbeeld de maatbegeleiding rond GDPR.

Daarnaast bleef VSF ook haar reeds bestaande begeleidingen 
aanbieden. Zo konden federaties een federatiebezoek 
aanvragen, aankloppen voor ondersteuning met 
betrekking tot het thema goed bestuur of begeleiding rond 
grensoverschrijdend gedrag in samenwerking met ICES 
opstarten. 

Sportclubs maakten dan weer graag gebruik van de 
begeleidingen rond boekhouding, fiscale topics, vzw-
wetgeving en de uitbouw van een vrijwilligersbeleid. In totaal 
deden 47 sportfederaties, 3 organisaties voor sportieve 
vrijetijdsbesteding en meer dan 120 sportclubs een beroep op 
de maatbegeleidingen van VSF.



6 Clubgrade

In het voorjaar van 2018 ontwikkelde Clubgrade samen met ondersteuners en pilootclubs 
een eerste versie van de methodiek om de bestuurskracht van sportclubs duurzaam te 
versterken. Clubgrade wil namelijk de club een upgrade geven waar ze aangeeft die nodig 
te hebben, en helpt ze te bereiken wat ze wil bereiken. Een tweede groep pilootclubs startte 
in het najaar van 2018 met het testen van twee delen uit de methodiek: de “vraagverkenning” 
en de “casetafel”.

De vraagverkenning heeft als doel een breed beeld te krijgen van waar de club vandaag 
staat, waar de club naartoe wil, wat de sterktes zijn en welke stappen de club kan zetten. 
Twee, voor de club externe, mensen verkennen in deze stap een door het clubbestuur 
aangemelde centrale vraag vanuit verschillende perspectieven. Ze gaan niet alleen 
in gesprek met bestuurders, maar ook met andere stakeholders zoals bv. trainers, leden, 
ouders of vrijwilligers. De externe personen zijn voornamelijk mensen uit sportdiensten 
en sportfederaties die in 2018 tijdens een opleidingstraject gesprekstechnische en 
groepsdynamische technieken inoefenden. Zij treden op als neutrale facilitators in een 
proces waar de club zelf eigenaar van is.

De casetafel is een moment waarop het best mogelijke traject uitgestippeld wordt voor 
de club door de juiste stakeholders rond de tafel te zetten. Tijdens dit gesprek worden ook 
de betrokken sportdienst en sportfederatie uitgenodigd. Rond de centrale vraag wordt de 
visie op het ontwikkelingstraject voor de club besproken. Eens alle neuzen in dezelfde 
richting staan, wil Clubgrade goede praktijkvoorbeelden ontsluiten. Clubgrade gelooft 
namelijk sterk in de uitwisseling tussen clubs en bouwt haar ondersteuningsvormen zoveel 
mogelijk op die manier op.





Nieuwe raad van bestuur

2018 was voor VSF een belangrijk jaar op vlak van de eigen structuur. De Algemene Vergadering 
van maart keurde nieuwe statuten goed. De nieuwe statuten zorgden ervoor dat VSF qua 
structuur kon mee evolueren met het nieuwe sportfederatielandschap. 

Daarnaast was het tijd om de vorige Raad van Bestuur te bedanken voor hun werk en 
engagement in de afgelopen vier jaar en een nieuwe Raad van Bestuur te verkiezen, op basis 
van de nieuwe statuten. De Raad van Bestuur van de Vlaamse Sportfederatie bestaat uit Corey 
Lapaige (OSV), Veerle Van Gulck, Steven Dutry, Roland Willox en ondervoorzitter Martine 
Verheyen (MSF) en Steven Thys, Ludwig Peetroons, Lies Vlamynck, Koen Umans,  
Gijs Kooken, Alain Lescrauwaet en voorzitter Lode Grossen (USF). 

De nieuwe Raad van Bestuur is intussen, samen met het VSF-team 
en de vernieuwde managementstructuur met Sophie Cools 
en Pieter Hoof (na het vertrek van algemeen directeur 
Geraldine Mattens), volop aan de slag om te werken aan 
de missie en doelstellingen van de VSF.
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Niets nieuws onder de zon qua concept. Maar wel veel nieuwe mensen die in 2018 de beslissing 
namen om hun goed getrainde schouders mee te zetten onder de georganiseerde sportsector 
in Vlaanderen. VSF verwelkomde met plezier maar liefst 27 nieuwe medewerkers bij de 
Vlaamse sportfederaties. Via een kennismakingsmailtje stellen we onszelf voor. Met daarin meer 
informatie over ons als organisatie en ons ondersteuningsaanbod op maat van de starter:

8Ondersteuning nieuwe 
federatiemedewerkers

De basismodule voor nieuwe 
federatiemedewerkers met een 
bijscholingsaanbod van drie sessies 
verspreid doorheen het jaar. Je stapt 
in wanneer je wil. In 2018 namen 
respectievelijk 23, 14 en 18 personen deel 
aan deze sessies.

Help ons helpen. 
Iemand nieuw gestart in je federatie? 

Laat het ons weten! 

Een startpakket (fysieke ringmap) met daarin alle relevante 
wetgeving gebundeld, meer informatie over het sportlandschap 
en enkele tools.



De vierde editie van de Week van de Official was een schot in de roos. Van 6 tot 14 
oktober bedankte VSF opnieuw samen met 33 sportfederaties hun officials. Het werd een 
hartverwarmende week. 

Gewoonweg… omdat ze het verdienen.
 
De week werd letterlijk op gang gefloten. Zo werd op zaterdag 6 oktober Vlaams minister van 
Sport Philippe Muyters voor 1 dag voetbalscheidsrechter. Hij leidde een match van de U13 in 
KRC Gent en hielp mee aandacht en respect vragen voor alle Vlaamse officials.

Tijdens deze week werden 5.000 goodie bags rechtstreeks geschonken aan de officials door 
23 sportfederaties. Heel veel acties en bedankingen verschenen op social media met de 
hashtags #bedanktscheids en #bedanktjury. En ook in de media konden we weer op aandacht 
rekenen. De campagne en het verhaal van verschillende scheidsrechters werden vermeld in de 
geschreven pers (De Morgen, Het Laatste Nieuws, Metro, Nieuwsblad,…) en op de radio (MNM, 
Studio Brussel, Radio 2,…).
 
De federatiemedewerkers namen opnieuw deel aan een overlegmoment rond officials op 9 
oktober. Hier stonden twee onderwerpen centraal: “hoe online ondersteuning bieden/evolueren” 
en “de focus rond instroom, behoud en ondersteuning van officials”.

In 2019 blijven we vanuit VSF verder werken aan dit sporttakoverschrijdend initiatief. Noteer 
alvast 5 tot 13 oktober in jouw agenda voor de volgende editie van de Week van de Official!

Meer info en acties vind je terug op www.weekvandeofficial.be. 

Week van de official
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VSF organiseerde in 2018 de negende jaargang van de Dag van de 
Sportclubbestuurder in elke Vlaamse provincie. Met meer dan 600 
deelnemers en een gemiddelde tevredenheid van 93% (inhoud 
sessies, sprekers, lesmateriaal en organisatie), blikken we terug op een 
geslaagde jaargang. Daarbij mochten we een recordaantal inschrijvingen 
noteren voor de editie in Antwerpen.
 
Op het programma stond het vertrouwde recept: deelnemende 
clubbestuurders kozen uit een tiental verschillende sessies hun 
twee voorkeuren. De aangeboden sessies waren opnieuw een mix van 
nieuwe onderwerpen (zoals creatief denken, feedback geven, diversiteit 
in je sportclub of eventmarketing) en onderwerpen die reeds in het vaste 
bijscholingsaanbod hun nut bewezen hadden (zoals GDPR, beleidsplanning, 
tewerkstellingsmogelijkheden of timemanagement).

De pauze tussen de sessies en de afsluitende lunch boden ruimte 
om kennis te maken met clubs uit andere gemeenten/sporttakken en 
ervaringen uit te wisselen. En daar maakten de clubs graag gebruik van: 
“Top initiatief op maat clubbestuurders! Ook ideaal om ervaringen uit te 
wisselen”, mochten we vaak als feedback noteren.

10 Dag van de
sportclubbestuurder



Het afgelopen jaar in cijfers

VSF overkoepelde 63 
sportfederaties

2.926 personen bereikt via 
ondersteunende evenementen voor 

federaties en clubs

2.792 lezers van de 
VSF-nieuwsbrief

11.366 lezers van 
de Dynamo Project 

nieuwsbrief



Verantwoordelijke uitgever:
Vlaamse Sportfederatie vzw

Zuiderlaan 13 
9000 Gent

09 243 12 90
www.vlaamsesportfederatie.be

09 243 12 94
www.dynamoproject.be

arena
YO U R  C O A C H  I N  S P O R T S  I N S U R A N C E

Met de steun van onze gouden partners


