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Gent, woensdag 12 juli 2017

Geachte minister
Bij uw recente ontmoeting met de Vlaamse Sportraad (mei 2017) gaf u mee dat het voor u interessant is om
vanuit de sector te horen welke prioritaire zaken zij naar voor schuiven voor de laatste twee jaar van deze
legislatuur. U ontving reeds een schrijven vanuit de Vlaamse Sportraad, waarbij de raad haar beleidsprioriteiten
aangeeft.
Vanuit de Vlaamse Sportfederatie hebben wij dezelfde oefening gedaan. Uiteraard lopen een aantal zaken sterk
gelijk met de prioriteiten van de Vlaamse Sportraad. En vanzelfsprekend hebben wij onze eigen accenten.
Als vertegenwoordiger van de gesubsidieerde en erkende sportfederaties, hun 20.000 sportclubs en anderhalf
miljoen sporters vragen wij u om de laatste twee jaar van deze legislatuur te focussen op volgende zaken:
-

Het dossier “statuut vrijetijdswerk” stond nog nooit zo ver. De nood was nog nooit zo groot. Wij vragen
om, vanuit uw politieke contacten en partij, te blijven aandringen op de concretisering van dit statuut op
federaal niveau. Zonder degelijk statuut, is de sportsector niet gewapend om de uiteenlopende
verwachtingen aan te pakken. Waar wij kunnen, duwen en trekken we maximaal met u mee.

-

Bij de goedkeuring van het decreet op de georganiseerde sportsector werd tussen de politieke partijen
afgesproken dat er (na 1 jaar, dus begin 2018) een evaluatie van de fusiebewegingen zou gebeuren. Wij
vragen om die evaluatie niet te beperken tot de fusiebewegingen, maar ook andere aspecten mee te
nemen. Wat is de impact op de tewerkstelling binnen de sportfederaties? Wat is de impact op de
werking, onderlinge concurrentie en samenwerking en planlast? In welke mate hebben de gekozen
kwaliteitsprincipes impact op het terrein en in welke mate matchen ze met de kernwerking van de types
federaties? … We bezorgden uw kabinet reeds de analyse van de bevraging rond de impact van het
decreet, die we dit voorjaar bij onze federaties afnamen. Wij volgen de evoluties van de impact uiteraard
mee op.

-

Als laatste, en mogelijks meest cruciale: de vraag om meer budget. We weten het: we trappen een open
deur in. Maar: we doen dit niet zomaar. De verwachtingen ten aanzien van federaties en sportclubs zijn
enorm. Een aanbod van a tot z, specifiek kansengroepenbeleid (etnisch culturele minderheden,
vluchtelinge, G-sport, armoede, senioren, transgenders…), opleiden/aantrekken/behouden/motiveren/
bijscholen van trainers, opleiden/aantrekken/behouden/motiveren/bijscholen van bestuurders, opleiden/
aantrekken/behouden/motiveren/bijscholen van officials (jury/scheids), goed bestuur, voldoen aan nietsportspecifieke wetgeving (vzw, btw, boekhouding, vrijwilligers, pesticiden, voedselveiligheid,
sabam/billijke vergoeding, …), gezond sporten, financieel beleid, ethisch sporten (met inbegrip van
grensoverschrijdend gedrag, ouderbetrokkenheid, fair play, pestenbeleid, …), infrastructuur, uittekenen
en bewaken sporttechnische visie, drugs-, alcohol en dopingpreventie, communicatie, …

De VSF wil niet zomaar aangeven: “er is te weinig budget”. Maar ja: om te voldoen aan de gestegen én
steeds stijgende verwachtingen en opportuniteiten van onze sector, geven wij aan dat er een tekort is
aan capaciteit en budget. Sport gaat om mensen. Maar wat als die mensen niet meer gemotiveerd zijn
(bijvoorbeeld door stijgende werkdruk) en afhaken? Dat baart ons zorgen, en we samen hopen dat we
de federaties en clubs de nodige ondersteuning kunnen geven zodat we de anderhalf miljoen Vlaamse
sportclubleden mooie vooruitzichten kunnen bieden. En zodat de honderdduizenden
sportclubvrijwilligers de nodige ondersteuning en omkadering krijgen. En zodat het aanbod nog
kwalitatiever en laagdrempeliger kan worden.
Concreet?
o Een extra impuls (en financiële duidelijkheid) op vlak van de basissubsidies (wij zien
momenteel een afname in aantal personeelsleden ten opzichte van een stijging qua
inhoudelijke verplichtingen en verwachtingen, en dus taakbelasting).
o Een extra impuls op vlak van topsport, om de programma’s met potentieel ten volle te kunnen
ondersteunen, want dat is vandaag niet het geval.
o Een extra impuls op basis van de beleidsfocussen innovatie en laagdrempelig sporten, om de
huidige projecten te kunnen blijven ondersteunen én ruimte te geven voor nieuwe projecten.
o Een blijvende hoge investering in de beleidsfocus jeugdsport, ten behoeve van de
jeugdsportwerking van onze Vlaamse sportclubs.
Uiteraard staan wij steeds open voor overleg.
Met vriendelijke groeten

Lode Grossen
Voorzitter
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