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Geachte minister Muyters
In juni maakte de VSF u enkele suggesties over in opvolging van de impactbevraging van het nieuw decreet. We
kaartten toen onder andere aan dat de financiële onzekerheid en de vraag naar simulaties de meest voorkomende
en prangende signalen zijn vanuit de sector.
De financiële onzekerheid is intussen geëvolueerd tot een factor die directe impact heeft op de werking en het
beleid van de federaties. De begrotingen 2018 worden op los zand opgemaakt, investeringen of personeelsvervangingen blijven uit, personeelsleden worden in vooropzeg geplaatst, de onzekerheid bij het personeel groeit,
… Kortom: wij vragen u om inzicht te geven in de prognoses op vlak van de basissubsidies van de federaties,
gebaseerd op de subsidiëringsmethodiek van het nieuwe decreet.
Naast deze vraag naar financiële duidelijkheid wat betreft de basissubsidies per sportfederatie, vragen wij inzicht
in de financiële wijzigingen die gebeurd zijn en/of zullen gebeuren op vlak van:
- het onbenut krediet van fusie-incentives wat betreft de fusies die niet gerealiseerd zijn;
- het uitdoof-scenario van de GESCO-statuten en
- de overheveling van de provinciale middelen.
Tenslotte wijzen wij u met dit gezamenlijk schrijven op de (dringende) nood aan een financiële impuls voor onze
sector. We verwijzen daarbij tevens naar onze brief van 7 juli 2017 (zie bijlage).
Jarenlang hebben we als VSF niet om meer budget voor de sector gevraagd, gezien de toenmalige budgettair
moeilijke context in Vlaanderen. We stellen nu echter vast dat in diverse (overheids)sectoren in Vlaanderen extra
financiële impulsen (zullen) gebeuren. Gezien het brede maatschappelijke belang van de sport, de terechte
stijgende kwalitatieve en inhoudelijke verwachtingen en uitdagingen voor de sector, én het nog steeds zeer lage
(procentuele en absolute) aandeel voor sport binnen de Vlaamse begroting, vinden we een verhoging van het
budget voor onze sector van cruciaal belang.
We herhalen uit onze brief van 7 juli dat wij concreet volgende investeringsposten als zeer belangrijk zien:
o Een extra financiële impuls (naast financiële duidelijkheid) op vlak van de basissubsidies. Dit budget is
de laatste jaren quasi ongewijzigd gebleven.
o Een extra financiële impuls voor topsport, om de programma’s met potentieel ten volle te kunnen
ondersteunen, want dat is vandaag niet het geval. Het nominale topsportbudget is sinds 2009 quasi
ongewijzigd gebleven.
o Een extra financiële impuls voor 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
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