
Memorandum Vlaamse sportfederaties
Onze 7 prioriteiten voor een sterker (sportend) Vlaanderen

• sterkere sportclubs 
• alternatieve financieringsmodellen voor de sport
• extra budget voor de opleiding van trainers
• meer (kwalitatieve) tewerkstelling binnen de georganiseerde sportsector 
• kwalitatieve sportinfrastructuur 
• een performant(er) topsportbeleid 
• wijziging van het decreet op de sportfederaties



Het belang van groei en focus

De georganiseerde sportsector is een grote en maatschappelijk relevante sector. En we willen nog groeien. 
In onze aantallen. In ambities. In topsport en breedtesport. In professionaliteit. In diversiteit. 
In kwaliteit. In onze innovatieve aanpak. In onze bijdrage aan een bruisend Vlaanderen.

Het budget Sport is te beperkt. De slogan “zet sport op 1” (1procent van de Vlaamse begroting) is stokoud 
en nooit gerealiseerd. We zijn groots in onze realisaties, bereik en ambitie, maar bescheiden in ons budget. 
Toch vragen we een groei in budget. In functie van bijkomende noden en groeiambities van onze leden  
(clubs en sporters), maatschappelijke ontwikkelingen en eisen van de overheid.

Zet de beschikbare middelen nog gerichter in. Elk najaar zijn er restbudgetten, bijvoorbeeld door zuinig  
beleid. Dan worden ad-hocprojecten gelanceerd. Met deze budgetten kan, indien adequaat ingezet, 
structureel, recurrent en welvaartsvast zuurstof en extra groei gecreëerd worden. Vermijd binnen het  
beperkte budget Sport versnippering van middelen. Focus, maak keuzes en voer ze ten  
volle uit.

Maak samen met ons werk van een visie, op vlak van prioriteiten en regelgeving. Overleg met ons.  
We willen, nog meer dan vroeger, betrokken worden bij de regelgeving die impact heeft op  
de georganiseerde sportsector. We zullen onze verantwoordelijkheid nemen in die versterkte rol.

1.5 miljoen sportende Vlamingen

400.000 vrijwilligers

65.000 actieve trainers en sportbegeleiders

5 miljoen Vlamingen die in aanraking komen met sport (actief of als supporter)



Wie als kind in een sportclub sport, heeft significant meer kans om op latere leeftijd actief te blijven sporten. 
Sportclubs bieden een garantie op een zekere regelmaat, duur en kwaliteit van sporten. Je leert er ook 
omgaan met emoties, in team functioneren, initiatief nemen, weerbaar zijn,…

De sportclub van de (nabije) toekomst kan de complexe uitdagingen van de samenleving aan. Ze kan 
inspelen op evoluerende behoeften van jong en oud, van competitieve en recreatieve sporters, van mensen 
met een diverse achtergrond,… 

Goed georganiseerde clubs zijn daarom noodzakelijk. Clubs met een zekere schaal en een 
goede mix van professionelen en vrijwilligers, georiënteerd op kwaliteit in al haar aspecten.

Sterkere sportclubs

Prioriteiten

• Verhoog de budgetten voor ondersteuning van sportclubs. Dat kan bijvoorbeeld via de  
beleidsfocus jeugdsport. 

• Maak werk van een stappenplan voor meer kwalitatieve tewerkstelling in sportclubs,  
en realiseer het. (zie ook prioriteit 4)
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Alternatieve financiering

Onze sector is subsidieafhankelijk en dat zal zo blijven. De meerwaarde van sport druk je niet uit in 
economische termen. Een sportfederatie die inzet op kwaliteit, kan de return moeilijk 
vertalen in hogere inkomsten. Daarom maken we de oefening op zoek naar alternatieve 
financieringsmodellen.

Prioriteiten

• Maak werk van een systeem van verhoogde geplafonneerde belastingaftrek voor privé- 
partners die investeren in sportfederaties. Dat kan bijvoorbeeld analoog aan het taxsheltermodel 
in de cultuursector.
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Sporten met kwalitatieve sportbegeleiders is één van de basispijlers van het sportbeleid. In Vlaanderen zijn 
wekelijks 65.000 trainers actief. Daarvan is 42% gediplomeerd. Jaarlijks worden gemiddeld 5.000 trainers 
opgeleid.

Per sporttak speelt de directeur sportkaderopleiding (DSKO) een cruciale rol in de ontwikke-
ling, de innovatie en het attractief maken en houden van de sport voor alle doelgroepen.

De DSKO wordt aangesteld door de Vlaamse Trainersschool, en is verantwoordelijk voor zowel de inhoud als 
de organisatie van de opleidingen. Maar tot op vandaag is er geen financiering voor deze functie. 

Prioriteiten

• Samen met de Vlaamse Trainersschool vragen wij een specifiek extra budget voor de  
financiering van DSKO’s. 

Opleiding van trainers 
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Werken in de georganiseerde sportsector? 
De uitdagingen zijn groot, maar we willen ze ten volle 
aanpakken. Onze ambities realiseren kan enkel mits 
meer professionalisering.

Het nieuwe subsidiëringsmechanisme voor 
sportfederaties is niet langer gebaseerd op 
loonsubsidiëring. De huidige situatie is niet 
houdbaar. We stellen in een periode van 2 jaar (2015-
2017) een daling vast van 44 tewerkgestelden binnen 
sportfederaties (- 9%).

Sportclubs kunnen sportbegeleiders en sport-
coördinatoren tewerkstellen voor een deel van 
de kostprijs, via de systematiek van Sportwerk 
Vlaanderen. Het is een hefboom voor sportclubs, die 
echter op budgettaire grenzen stoot.

Meer kwalitatieve 
tewerkstelling

Prioriteiten

• Zet in op een oplossing voor de huidige CAO’s met betrekking tot sportfederaties. 

• Maak werk van een bestendiging en uitbreiding van de systematiek van Sportwerk Vlaanderen.  
Inzet op kwalitatieve tewerkstelling in sportclubs is noodzakelijk. 

• Trek de regeling op vlak van lagere loonlasten door. Die bestaat reeds voor een (zeer beperkt) deel van  
de sportsector.
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De inspanningen van de Vlaamse overheid hebben een positieve impact, maar we zijn er nog niet.

Voor 1 op 3 sportverenigingen is een tekort aan infrastructuur dé beperkende factor om het sportaanbod 
uit te breiden. De sector heeft nood aan aanhoudende en bijkomende initiatieven voor nieuwe 
infrastructuur, renovatie en hergebruik van bestaande sportinfrastructuur.

Kwalitatieve sportinfrastructuur

Prioriteiten

• Zet het gevoerde sportbeleid voort, breid het uit en stuur het bij waar nodig. Ook andere  
beleidsdomeinen moeten de impact op sport meenemen. Overleg met de sportsector is cruciaal.
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Vlaanderen groeit in haar topsportprestaties. Maar het kan nog beter. Om onze topsporters te geven 
wat ze nodig hebben, moeten we (blijven) inzetten op een performant(er) topsportbeleid.  

Performanter topsportbeleid

Prioriteiten

• Zet in op de omkadering van topsporters en topsporttalenten (sporttechnisch,  
carrièrebegeleiding, topsportscholen,…). 

• Ondersteun performante programma’s en hou rekening met de specificiteit van de  
betrokken sporttak. 

• Zorg voor een blijvende en stijgende investering in het topsportbeleid. 

• Maak werk van een volwaardig statuut van de topsporters. 

• Creëer meer media-aandacht voor de door Vlaanderen ondersteunde topsporters.
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Decreet sportfederaties

Het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector (2016) heeft als 
grootste impact de vermindering van het aantal gesubsidieerde sportfederaties. De sportfederaties vinden 
het tijd voor verdere moedige beleidskeuzes. Concreet:

Unisportfederaties en multisportfederaties hebben in wezen een andere identiteit en  
meerwaarde, maar worden op dit moment op basis van dezelfde criteria gesubsidieerd. We stellen vast  
dat er diverse en complementaire opdrachten mogelijk zijn. 

Op diverse vlakken stellen de sportfederaties vast dat de basisprincipes van het decreet (meer be-
leidsmiddelen, grotere autonomie, meer kwaliteit, planlastverlaging, enveloppe-subsidiëring, 
minder concurrentie,...) niet ten volle gerealiseerd zijn. Trek de basisprincipes van het decreet  
effectief door tot op het veld.

• Neem verdere stappen inzake de rationalisering. 

• Wijzig het decreet op vlak van complementaire opdrachten voor uni- en multisportfederaties.  
De sector zal voorstellen formuleren op vlak van een effectieve competentie- en bevoegdheids-
afbakening. 

• Trek de gemaakte keuzes inzake kwaliteit en kwantiteit volledig door. De huidige kwaliteitscriteria 
in het decreet zijn te veel een kwantitatief, en te weinig een inhoudelijk, gegeven.  
Anderzijds telt het draagvlak van de federatie niet volledig mee. Werk aan een evenwicht tussen beide 
factoren. 

Prioriteiten
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• Geef vertrouwen en financiële zekerheid aan federaties die bijdragen aan de doelstellingen van 
het decreet (op basis van een gefundeerde samenwerkingsovereenkomst), in plaats van de huidige 
jaarlijkse onzekerheid op vlak van basis- en projectsubsidies.  
Kies voor een enveloppe-financiering die niet enkel op niveau van de overheid, maar ook op niveau 
van de sportfederaties zekerheid biedt, zonder als besparing over te komen. Stel daarbij realistische 
en ambitieuze kwaliteitseisen gekoppeld aan een basisondersteuning, in plaats van het 
verhogen van de eisen in combinatie met het drastisch terugschroeven van subsidies voor (kleine uni-) 
sportfederaties.  
 
We zien mogelijkheden op vlak van een effectieve kwalitatieve inhoudelijke beoordeling van 
de beleidsplannen gekoppeld aan een enveloppesubsidie (zoals gebeurt binnen het beleidsdomein 
Jeugd), waarbij aandacht is voor de specificiteit van en vergelijking tussen federaties.  
Maak daarnaast werk van een aanpassing van het systeem van de beleidsfocussen, zodat er 
geen jaarlijkse onzekerheid inzake subsidiëring bestaat. 

• Maak werk van een planlastverlaging en performante centrale softwareondersteuning.
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