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Beste sportfederatie 

 

In 2020 informeerden we jullie over de impact van de corona-maatregelen op enkele 
regelgevende aspecten van de sportfederaties. We namen de beslissing om op sommige 
vlakken flexibiliteiten toe te passen en op andere vlakken vast te houden aan de (toepassing 
van de) regelgeving. 

Met dit schrijven informeren we jullie over het werkingsjaar 2021. Enkele maatregelen 
kunnen we nu al herbevestigen voor 2021. Voor een aantal andere maatregelen geven we 
jullie de stand van zaken mee. 

Herbevestiging van maatregelen 
 

Tijdelijke werkloosheid personeelsleden 

De keuze om personeel in tijdelijke werkloosheid te plaatsen heeft qua subsidiëring vanuit 
Sport Vlaanderen impact op drie concrete aspecten. We behouden de toepassingen zoals 
ze in 2020 van kracht waren, en herhalen ze bij deze: 

 

1. Master LO (en hoogste VTS-kwalificatie) als subsidiëringsvoorwaarde (algemene 

werkingssubsidie) 

Het in dienst hebben van een Master LO is voor de gesubsidieerde sportfederaties 

een subsidiëringsvoorwaarde. Voor de unisportfederaties komt daar de 

verplichting bij ook een personeelslid met de hoogste VTS-kwalificatie in dienst te 

hebben.  

In sommige sportfederaties zullen (bepaalde) personeelsleden ook dit jaar 

(gedeeltelijk) in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. Sport Vlaanderen gaat er, 

binnen de geest van het decreet op de georganiseerde sportsector, van uit dat de 

Master LO en het personeelslid met de hoogste VTS-kwalificatie ingezet worden op 

cruciale functies binnen de sportfederatie, zowel voor de huidige als voor de 

toekomstige werking, en dat deze dus niet in tijdelijke werkloosheid worden 

geplaatst. 

Echter: omdat de situatie per sportfederatie verschillend is, stellen wij ons in deze 

uitzonderlijke omstandigheden niet in de positie om een algemene beslissing te 

nemen over het (al dan niet) in tijdelijke werkloosheid plaatsen van de Master LO 

en het personeelslid met de hoogste VTS-kwalificatie. De beslissing ligt bij de 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

sportfederatie. Sport Vlaanderen zal het decreet zo toepassen dat sportfederaties 

nog steeds voldoen aan de subsidievoorwaarde indien ze deze personen in 

tijdelijke werkloosheid plaatsen. Deze toepassing geldt louter in de periode van 

aangepaste werking ten gevolge de coronamaatregelen. Cruciaal daarbij is dat er 

bij gesubsidieerde sportfederaties een minimale dienstverlening én werking blijft 

bestaan, uiteraard rekening houdende met de aanbevelingen op vlak van 

bijvoorbeeld telewerken en social distancing. 

 
2. Impact op de subsidieberekening (algemene werkingssubsidie) 

De periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de 

coronacrisis van een personeelslid van de sportfederatie wordt niet meegerekend 

bij de berekening van het aandeel voor de indicator aantal personeelsleden van 

de sportfederatie. We vragen jullie om de informatie over de tijdelijke 

werkloosheid up to date te houden in het platform.  

 
3. Topsport: technisch directeur topsport - lesgever/trainer met pedagogisch 

diploma binnen ontwikkelingsprogramma 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een detectie- en/of 

ontwikkelingsprogramma (= “de organisatie en uitvoering van talentdetectie en -

ontwikkeling via dagelijkse trainingen, in combinatie met secundair onderwijs, in 

en buiten de  topsportschool), moet de sportfederatie onder andere: 

- een technisch directeur topsport (conform de voorwaarden) aanstellen 

- beschikken over minstens een halftijds lesgever-trainer per ontwikkelings-
programma die in het bezit is van een pedagogische kwalificatie. 

De technisch directeur topsport betreft een verplichte functie. Dat is een andere 
situatie dan de voorwaarden voor basissubsidiëring (waar sprake is van een 
verplicht diploma, geen verplichte functie). De technisch directeur topsport is een 
essentiële functie, ook in tijden van de coronamaatregelen. Het afgelopen jaar werd 
dat nog maar eens duidelijk… Hij/zij is verantwoordelijk voor het waarborgen van 
de huidige werking en voor het voorbereiden van de toekomst. Om die redenen 
kan de technisch directeur topsport niet in tijdelijke werkloosheid geplaatst 
worden en wordt deze subsidievoorwaarde strikt geïnterpreteerd. Op basis van 
onze contacten met topsportfederaties, ligt dit volledig in de lijn met de realiteit 
binnen de werking van de topsportfederaties de afgelopen maanden. 
 
Wat betreft de voorwaarden op vlak van de lesgever-trainer met pedagogische 
kwalificatie: wanneer deze functie omwille van bepaalde strikte maatregelen 
(tijdelijk/deels) komt te vervallen, kan deze in bepaalde topsportfederaties ingezet 
worden om nuttige, functiegerelateerde taken op te nemen. In bepaalde 
sportfederaties is dat niet het geval, of zelfs niet relevant. Daarom kunnen deze 
personen wel in tijdelijke werkloosheid geplaatst worden en levert dat geen 
problemen op vlak van het voldoen aan de subsidievoorwaarden op.   
 
Uiteraard zullen (zowel voor trainers als andere begeleiders en experten) enkel 
aantoonbare kosten gesubsidieerd worden en zullen (tijdelijk) geen subsidies 
toegekend worden voor personen die (tijdelijk) niet actief zijn.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beleidsfocus jeugdsport 

In het kader van de beleidsfocus jeugdsport bieden we opnieuw de mogelijkheid aan om 
het subsidiereglement voor de beleidsfocus jeugdsport aan te passen indien de 
coronamaatregelen dit vragen. Indien er zaken niet meer en/of moeilijk realiseerbaar zijn 
(bv. initiatieven van sportclubs, bepaalde indiendatums, …) kan je het subsidiereglement 
aanpassen, na akkoord van Sport Vlaanderen. Sport Vlaanderen zal daarbij vooral letten 
op het feit dat de aanpassingen 1) effectief corona-gerelateerd zijn en 2) binnen het 
haalbare en de uitzonderlijke omstandigheden, in lijn blijven met het oorspronkelijk 
beoogde en met eventuele opmerkingen van de beoordelingscommissie. Wijzigingen 
kunnen geen betrekking hebben op deadlines die al verlopen zijn.  

Sportfederaties kunnen op een zelf gekozen tijdstip een vraag tot aanpassing voorleggen 
aan Sport Vlaanderen. Wijzigingen moeten ten laatste 30 september 2021 aangevraagd 
worden. We leggen geen limiet op het aantal keer dat er wijzigingen voorgesteld worden, 
maar we roepen wel op om dit beperkt te houden, mede omdat het ook in functie van de 
sportclubs belangrijk is om slechts een zeer beperkt aantal wijzigingen van het reglement 
door te voeren en te communiceren.  

Stand van zaken andere maatregelen 
 

Volgende maatregelen zijn voorlopig enkel voor het werkingsjaar 2020 van kracht, maar 
worden op dit moment bekeken:  

 

Cijfers aantal subsidieerbare leden en sportbegeleiders werkingsjaar 2021 
 
We herhalen eerst nog even de regeling voor het werkingsjaar 2020: voor de berekening 
van volgende aspecten van de algemene werkingssubsidie kan de sportfederatie ervoor 
kiezen om voor het werkingsjaar 2020 de score die ze behaalde in het werkingsjaar 2019 
in aanmerking te laten nemen wat betreft: 

o aantal subsidieerbare leden (relevant voor de basissubsidie (sokkel), de 
indicator aantal subsidieerbare leden binnen het kwaliteitsprincipe 
draagvlak van de sportfederatie en voor de berekening van de 
inspanningsverbintenis kaderopleiding en bijscholing en het 
kwaliteitsprincipe goed bestuur).  

o aantal sportgekwalificeerde trainers die actief zijn als sporttechnisch 

begeleider in de sportclubs (relevant voor de eerste indicator binnen het 

kwaliteitsprincipe kwaliteit van aanbod)  

o aantal leden van de sportfederatie die in het werkingsjaar in kwestie een 

nieuwe sportkwalificatie verworven hebben (relevant voor de tweede 

indicator binnen het kwaliteitsprincipe kwaliteit van aanbod). 

Op deze manier wordt meer zekerheid geboden aan sportfederaties die omwille van de 
coronamaatregelen een aanzienlijke terugval moeten vaststellen op een of meerdere 
hierboven vernoemde kencijfers. Sportfederaties krijgen voor het geheel van de drie 
voornoemde kencijfers in de komende periode (na kennisname van alle kencijfers 2020) de 
vraag van hun dossierbeheerder voor de score van welk werkingsjaar men kiest voor de 
berekening van de subsidies 2020. Voor de andere indicatoren van de algemene 
werkingssubsidie wordt sowieso de score voor het werkingsjaar 2020 in rekening gebracht. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voor de berekening van de subsidies voor het werkingsjaar 2021 zijn we op dit moment 
aan het bekijken of het mogelijk zal zijn om als sportfederatie te kiezen voor de score 2019, 
2020 of 2021. Het is te vroeg om hierover te communiceren, omdat dit op het niveau van 
de Vlaamse Regering beslist moet worden.  

 

Subsidiëring van activiteiten die niet of beperkt hebben plaatsgevonden  

 

Voor projectsubsidies (bv. beleidsfocussen, evenement-subsidies) worden in principe enkel 
kosten aanvaard indien het evenement heeft plaatsgevonden. In 2020 werden ook voor die 
evenementen, die niet of beperkt hebben kunnen plaatsvinden door de corona-
maatregelen, de voor subsidiëring in aanmerking komende kosten aanvaard. Voor 2021 
moet deze beslissing nog genomen worden door de Vlaamse Regering.    

 

We brengen jullie uiteraard op de hoogte, van zodra er nieuws is over bovenstaande 
beslissingen. 

 

Voor concrete vragen, kun je uiteraard bij je contactpersoon bij de afdeling subsidiëring 
of topsport terecht. Voor informatie omtrent de coronamaatregelen of steunmaatregelen 
kun je blijvend terecht op onze website. Voor specifieke aspecten wat betreft 
sportfederaties en sportclubs, kun je nog steeds terecht bij de Vlaamse Sportfederatie vzw.  

 

We wensen jullie veel succes en blijven samen met jouw sportfederatie en sportclubs hard 
werken aan de toekomst van de kwalitatieve sport(club)participatie in Vlaanderen. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

Philippe Paquay    Tom Coeckelberghs    Sophie Cools 

Administrateur-generaal    Afdelingshoofd topsport   Afdelingshoofd subsidiëring 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/overzicht-compensatiemaatregelen-voor-sportorganisaties
https://www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus-wat-moet-je-weten-als-sportorganisatie-2

