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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
‘Een gezonde geest in een gezond lichaam.’ Aan die woorden heb ik vaak gedacht
tijdens de voorbije maanden, toen Covid-19 ons in een lockdown en quarantaine
hield. Jongeren zaten thuis, ouders hadden nauwelijks de kans om te gaan sporten,
de oudsten onder ons brachten noodgedwongen een weinig vrolijke zomer binnen
door. Tegelijk wisten heel wat mensen creatieve oplossingen te vinden om in
beweging te blijven en stimuleerden dat met de campagne #blijfsporten. Het
wandelbos in de buurt werd herontdekt, sportclubs en fitnesscentra zetten hun
toestellen buiten zodat groepslessen veilig in de open lucht konden doorgaan,
sportcoaches gaven hun groepslessen online, zodat mensen thuis toch in beweging
konden blijven. We gingen massaal de fiets op. Het bloed kruipt waar het niet gaan
kan. Vlaanderen is en blijft een sportnatie.
Dat gezond en sportief zijn belangrijk is, bleek ook een troef de voorbije maanden.
Onderzoek toont aan wat het gezond verstand al vermoedde: dat sportieve mensen
een stuk minder last hadden van de klachten door het virus dan wie nooit beweegt.
Veel coronapatiënten op intensieve zorgen kampen met obesitas. Een sterk gestel
maakt ons fysiek én mentaal een stuk weerbaarder tegen nieuwe ziektes zoals
Covid-19. Voldoende sporten en bewegen is voor onze gezondheid wellicht de
allerbelangrijkste vorm van preventie. Dat is de wijze les die we hebben geleerd,
ook naar de toekomst toe.
Daarom ben ik er van overtuigd dat we deze crisis niet mogen verspillen. Meer dan
ooit tevoren willen we elke Vlaming, jong en oud, doen sporten. Ik werk daarvoor
samen met onze natuurlijke partners: de sportfederaties, de lokale besturen en
hun koepels. Het belang van goede sportinfrastructuur kan ik niet genoeg
onderstrepen. Om de relance van sportend Vlaanderen te ondersteunen zorg ik
daarom naast de reeds voorziene middelen via het noodfonds voor extra
investeringen in infrastructuur. Nooit eerder zal er meer geïnvesteerd zijn in
sportinfrastructuur dan tijdens deze legislatuur. De digitaliseringstendens zet zich
voort en we kijken naar de nieuwste VR-technieken en andere innovaties om sport
nog aantrekkelijker te maken. Ik werk ook aan campagnes en acties waarbij onze
topsporters het goede voorbeeld kunnen geven aan de rest van de bevolking.
Ons topsportbeleid blijf gericht op de Olympische disciplines. Ons toenemende
aantal topatleten moet de beste omkadering en maximale kansen krijgen.
Tegelijk blijf ik inzetten op het activeren van jong en oud. Sport begint vaak al op
de speelplaats, dus investeren we volop in sport op school. Ook na de bel moet er
voldoende aanbod zijn. De combinatie werk/gezin maakt het voor vele (jonge)
ouders vaak moeilijk tijd te vinden voor sport. Daarom verliezen veel Vlamingen
later in het leven hun band met sport. Daarom stimuleren we bedrijven om meer
in te zetten op sport en beweging op en naast de werkvloer. Via een
gezinsvriendelijke sportaanbod stimuleren we ouders om samen met hun gezin te
gaan sporten. Zo versterken we tegelijk het gezin en de fysieke weerbaarheid.
Sport kan niet alleen het fysieke maar ook het sociale weefsel versterken. Kinderen
en jongeren die bijvoorbeeld in armoede opgroeien doen minder aan sport dan hun
leeftijdsgenoten. Nochtans kan de discipline, zelfbeheersing en inzet die voor
sportieve activiteiten vereist is net hen helpen in hun leven en toekomstige
loopbaan. We blijven dan ook werken aan het verhogen van de deelnamekansen
aan het sport- en beweegaanbod van mensen die hogere drempels ervaren, zoals
mensen met een beperking of mensen in armoede.
Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in Vlaanderen, van jong tot
oud, in elke levensfase voldoende kan bewegen en sporten. Zo krijgen we een
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sterke, fitte en zowel fysiek als mentaal weerbare jeugd, gezonde gezinnen en
actieve ouderen, wat nog steeds het beste en meest beschikbare vaccin vormt
tegen toekomstige pandemieën.

III. SAMENVATTING
Ook in 2021 maken we volop verder werk van de 12 werken zoals opgenomen in
de beleidsnota sport. De belangrijkste lijnen daarbij zijn:
We blijven werk maken van een echte sport- en beweegmentaliteit. We blijven het
belang van sport benadrukken, zeker in het kader van het relancebeleid. Meer dan
ooit tevoren is gebleken hoe belangrijk voldoende beweging en sport betekent als
preventieve gezondheidszorg.
We zetten iedereen aan tot levenslang sporten, daarom werken we op diverse
settings van het leven. Opdat onze kinderen de juiste keuzes kunnen maken,
ondersteunen we het project Sportkompas volop. Via deze sportoriëntatiemethodiek helpen we kinderen van 8 tot 10 jaar te ontdekken welke sport het
meest aanleunt bij hun competenties en interesses. Om sport op het werk te
stimuleren, ontwikkelen we de “Loopbaan”, een product om in een KMO-zone
buiten te kunnen bewegen en sporten. Via het label "Sportbedrijf" kennen we een
award toe aan bedrijven die inzetten op sporten en bewegen op en naast de
werkvloer.
In januari 2021 en september 2021 vinden het WK veldrijden en het WK
Wielrennen op de weg plaats in Vlaanderen. In aanloop van het WK Wielrennen op
de weg trekken we volop de kaart van de fiets.
Via het beleidsnetwerk Inclusie IN en Door Sport willen we de kansen tot
sportparticipatie van specifieke kwetsbare groepen verbeteren en meer inzetten op
sport als middel om extra-sportieve doelen te bereiken. Ook het G-sporten krijgt
veel aandacht. We optimaliseren de structuren van het G-sportlandschap om zo
tot een eenduidig beleid voor G-sport in Vlaanderen te komen.
Samenwerken met sportfederaties, lokale besturen en hun koepels blijft het
uitgangspunt om een gediversifieerd en kwaliteitsvol sportaanbod te voorzien op
maat van iedereen. Om in te spelen op een evoluerend georganiseerd
sportlandschap evalueren we het decreet houdende de georganiseerde sportsector.
Het is ook van groot belang dat sport in de meest kwaliteitsvolle omstandigheden
gebeurt. Vanuit het relancebeleid voorzien we daarom extra middelen voor
sportinfrastructuur. Deze middelen komen bovenop de extra middelen die reeds
bij de formatie werden afgesproken. Deze middelen betekenen een extra injectie in
het decreet bovenlokale en topsportinfrastructuur en een bijkomende impuls voor
de realisatie van groepsaankopen zoals kunstgrasvelden en andere infrastructurele
aangelegenheden, specifiek voor lokale besturen. Hiermee vergroten we het
aanbod en de zichtbaarheid van sport op het terrein. We blijven werk maken van
een leefomgeving die aanzet tot sporten en bewegen.
Sporten moet voor iedereen leuk, integer en veilig voelen. We trekken daarom
volop de kar van een gezond en ethisch sportenbeleid. Na vijf jaar werking is het
GES-decreet aan een eerste evaluatie toe. Vanaf 1 januari zal ook het nieuw
opgerichte Vlaams Sporttribunaal effectief van start gaan.
2021 is het jaar van de uitgestelde Olympische spelen en hopelijk ook van mooie
topsportprestaties die mensen de goesting moeten geven om zelf te sporten. In
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2021 treedt ook het nieuwe Topsportactieplan in werking, het vijfde op rij. De
focus van het topsportbeleid blijft sterk gericht op Olympische disciplines. De
doelstellingen worden aangescherpt naar mondiaal niveau. Bovendien investeren
we deze legislatuur eenmalig 10 miljoen euro voor topsportinfrastructuur ter
voorbereiding van de komende Olympiade.

Ook op Europees en internationaal niveau wil Vlaanderen een rol spelen in de
sportwereld.
En vanuit ons antidopingbeleid blijven we de strijd voeren tegen dopinggebruik. We
leggen de lat hoog, maar voor iedereen gelijk.
TOTAAL – SPORT, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)
AO

VAK

VEK

141.000

163.637

Bijstelling
BO 2021

6.919

789

BO 2021

147.919

164.426

BA 2020

TO

LO

IV. TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
1. TRANSVERSALE, HORIZONTALE DOELSTELLINGEN
§

§

Energie- en Klimaatplan:in het Vlaams Energie en Klimaatplan is een
maatregel expliciet toegewezen aan Sport Vlaanderen, met name energieinvesteringen in sportinfrastructuur. Binnen deze maatregel wordt het
plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers op de eigen gebouwen
bekeken. De studie naar de plaatsing van zonnepanelen is afgerond, de
plaatsing zelf is ongoing. Er wordt een studie opgezet voor het plaatsen van
een windmolen.
Er werden voor het beleidsveld sport geen acties opgenomen in het
actieplan luchtefficiëntie en in het actieplan gaming.

2. OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
Niet van toepassing voor sport
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V. BELEIDSVELD SPORT
Het beleidsveld sport bestaat uit zes verschillende ISE:
§ Sport voor allen
§ Infrastructuur
§ Gezond en ethisch sporten
§ Topsport
§ Internationaal en regionaal beleid
§ Antidoping

Uitgaven per ISE

Sport voor allen
Infrastructuur
Gezond en ethisch
sporten
Topsport
Internationaal en
regionaal beleid
Anti-doping

(duizend euro)
VAK
VEK
BA 2020 evolutie BO 2021 BA 2020 evolutie BO 2021
105.943 -2.886 103.087 107.915 -4.466 103.449
26.917

6.330

33.247

43.470

4.044

47.514

759

920

-161

759

25.927

24.669

1.258

25.927

91

91

91

91

1.058

1.058

1.058

1.058

759
24.629

1.298

Sport Vlaanderen is de enige entiteit die instaat voor deze zes ISE en ontvangt
hiervoor, naast haar eigen ontvangsten, drie toelagen. Twee hiervan (HB01HFD2NY-IS en HB0-1HFD5NY-IS) zijn gelinkt aan sport voor allen in de algemene
uitgavenbegroting en eentje aan antidoping (HB0-1HFD2SY-IS). Aan uitgavenkant
worden deze middelen verdeeld over de zes ISE. Er is met andere woorden geen
1 op 1-koppeling per ISE tussen de ontvangstentoelages en uitgavenposten binnen
de ESR-begroting van Sport Vlaanderen. Om die reden worden de (evoluties) op
de ontvangstentoelages eerst gezamenlijk vermeld. Daarna wordt per ISE aan de
hand van concrete uitgavenartikelen een overzicht geboden.

SPORT VOOR ALLEN, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
VEK
BA 2020 evolutie BO 2021 BA 2020 evolutie BO 2021

ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne
134.941 +11.970 146.911 156.404
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal excl.
Overflow

7.014

163.418
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Totaal incl.
Overflow
Aanwending VAKruiter

7
5.051

-5.051

139.992

6.919
+2.330

0

6.225

146.911 162.629

-6.225

0

789

163.418

2.330

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Voor het ISE Sport voor Allen ontvangt Sport Vlaanderen vanuit de Vlaamse
overheid een toelage van 146.911 keuro VAK en 163.418 keuro VEK via
begrotingsartikel HB0-1HFD2NY-IS en begrotingsartikel HB0-1HFD5NY-IS van de
algemene uitgavenbegroting. Deze toelagen worden in de begroting van Sport
Vlaanderen ingeschreven langs ontvangstenkant op het begrotingsartikel HG09HFDAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN. Zoals hoger vermeld, worden
deze middelen aan uitgavenkant voor verschillende ISE ingezet. Ook ontvangt
Sport Vlaanderen nog ‘eigen ontvangsten’ onder meer door de uitbating van de
sportcentra.
Het begrotingsartikel HB0-1HFD2NY-IS omvat de werkingsmiddelen van Sport
Vlaanderen en de middelen voor subsidies. Bij BO2021 bedraagt het krediet op dit
begrotingsartikel 115.000 keuro VAK en 115.200 keuro VEK, dit is een
vermindering met 2.081 keuro VAK en 3.255 keuro VEK t.o.v. BA2020:
§
§
§
§
§
§

-5.051 keuro VAK en –6.225 keuro VEK ingevolge het terugdraaien van de
overflow;
-120 keuro VAK en VEK ingevolge het terugdraaien van een compensatie van
BA2020 (Toerisme Vlaanderen);
+2.000 keuro in VAK en VEK ingevolge compensatie binnen de kredieten van
Sport Vlaanderen (infrastructuur naar topsport);
+1.463 keuro VAK en VEK ingevolge de index op de loonkredieten;
-312 keuro VAK en VEK ingevolge besparingen op personeelskredieten;
-61 keuro VAK en VEK ingevolge besparingen op werkingskredieten.

Het begrotingsartikel HB0-1HFD5NY-IS omvat de middelen bestemd voor
investeringen en onderhoudswerken in de centra van Sport Vlaanderen, de
middelen bestemd voor subsidies voor sportinfrastructuur en voor het
experimenteel sportbeleid. Bij BO2021 bedraagt het krediet op dit
begrotingsartikel 31.711 keuro VAK en 48.218 keuro VEK, dit is een toename met
9.000 keuro VAK en 4.044 keuro VEK:
§
§

§
§
§

een compensatie van 2.000 keuro VAK en VEK naar het begrotingsartikel HB01HFD2NY-IS van Sport Vlaanderen (infrastructuur naar topsport);
een compensatie van 1.000 keuro VAK naar begrotingsartikel FB0-1FGD5BAIS. Hiermee wordt de compensatie teruggedraaid die bij BA2020 werd
doorgevoerd;
een toename met 3.044 keuro VEK ingevolge de bijstelling van de betaalkalenders;
een toename met 10.000 keuro VAK en 1.000 keuro VEK voor extra
investeringen sport;
een toename met 2.000 keuro VAK en VEK voor herbestemming van de centra
van Sport Vlaanderen.
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HB0-1HFD2NY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de werkingsmiddelen van Sport Vlaanderen en de
middelen voor subsidies.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VAK

VEK

117.281

118.455

5.051

6.225

112.230

112.230

Index

1.463

1.463

Compensaties

1.880

1.880

Andere bijstellingen

-373

-373

115.200

115.200

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow

BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Toerisme Vlaanderen

VAK

VEK

-120

-120

2.000

2.000

1.880

1.880

Sport Vlaanderen

TOTAAL
§

§

(duizend euro)
Reden
Terugdraai
compensatie
BA2020
Verschuiving
van
infrastructuur
naar topsport

Er wordt 120 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel SA01SQE5WY-IS van Toerisme Vlaanderen. Het gaat hier om het terugdraaien van
een compensatie die doorgevoerd werd bij BA2020.
Er wordt 2.000 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel
HB0-1HFD5NY-IS. Bij BA2020 werd vanuit de kredieten topsport een
compensatie gedaan naar de middelen voor investeringen in de centra. Het
uitstellen van de Olympische Spelen naar 2021 heeft tot gevolg dat het
merendeel van de EK’s, WK’s en kwalificatiewedstrijden alsook de stages ter
voorbereiding van de Spelen werden uitgesteld naar volgend jaar. Daarom
werd 1.500 keuro in 2020 verschoven van topsport naar infrastructuur en in
2021 teruggedraaid, wat een optimalisatie betekent van de bestaande
kredieten topsport. Om de continuïteit in het beleid te behouden wordt de
omgekeerde beweging gespreid over 2021, 2022 en 2023 waarin telkens 500
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keuro van middelen infrastructuur wordt gecompenseerd naar middelen
topsport.

(duizend euro)
Andere bijstellingen
Besparing loonkredieten
Besparing
werkingsmiddelen
TOTAAL

VAK
-312
-61

VEK
-312
-61

-373

-373

Er is een vermindering met 373 keuro ingevolge opgelegde besparingen op
loonkredieten (312 keuro) en werkingsmiddelen (61 keuro).

HB0-1HFD5NY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de middelen bestemd voor investeringen en
onderhoudswerken in de centra van Sport Vlaanderen, de middelen bestemd voor
subsidies voor sportinfrastructuur en voor het experimenteel sportbeleid.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow

VAK

VEK

22.711

44.174

Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow

44.174

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

-3.000

-2.000

+12.000

6.044

31.711

48.218

2.330

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Onderwijs
Sport Vlaanderen
TOTAAL

VAK

VEK

-1.000
-2.000
-3.000

-2.000
-2.000

(duizend euro)
Reden
Terugdraai compensatie
BA2020
Infrastructuur naar topsport
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§

§

Er wordt 2.000 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar het begrotingsartikel
HB0-1HFD2NY-IS van Sport Vlaanderen. Het gaat hier om het terugdraaien van
een compensatie die bij BA2020 werd doorgevoerd. Het uitstellen van de
Olympische Spelen naar 2021 heeft tot gevolg dat het merendeel van de EK’s,
WK,s en kwalificatiewedstrijden alsook de stages ter voorbereiding van de
Spelen werden uitgesteld naar volgend jaar. Daarom werd 1.500 keuro in 2020
verschoven van Topsport naar Infrastructuur en in 2021 teruggedraaid, wat
een optimalisatie betekent van de bestaande kredieten topsport. Om de
continuïteit in het beleid te behouden wordt de omgekeerde beweging gespreid
over 2021, 2022 en 2023 waarin telkens 500 keuro van middelen infrastructuur
wordt gecompenseerd naar middelen topsport.
Er wordt 1.000 keuro in VAK gecompenseerd naar begrotingsartikel FB01FGD5BA-IS. Hiermee wordt de compensatie teruggedraaid die bij BA2020
werd doorgevoerd.

(duizend euro)
Andere bijstellingen
Betaalkalender
Middelen Formatie
Middelen Relance
TOTAAL
§
§
§

VAK

VEK
3.044
1.000
2.000
6.044

10.000
2.000
12.000

een toename met 3.044 keuro VEK ingevolge de bijstelling van de
betaalkalenders;
een toename met 10.000 keuro voor extra investeringen sport opstap 2021;
een toename met 2.000 keuro voor de herbestemming van de centra.

ANTI-DOPING, MVG excl. DAB

ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal excl.
Overflow
Overflow
Totaal incl.
Overflow
Aanwending VAKruiter

(duizend euro)
VAK
VEK
BA 2020 evolutie BO 2021 BA 2020 evolutie BO 2021

1.008

0

1.008

1.008

0

1.008

1.008

0

1.008

1.008

0

1.008

1.008

0

1.008

1.008

0

1.008
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Inhoudelijke toelichting evolutie:
Voor het ISE anti-doping ontvangt Sport Vlaanderen een toelage van 1.008 keuro
VAK en VEK via begrotingsartikel HB0-1HFD2NY-IS en begrotingsartikel HB01HFD2SY-IS van de algemene uitgavenbegroting.
Om de operationele onafhankelijkheid van NADO Vlaanderen te waarborgen werd
NADO Vlaanderen louter administratief ondergebracht onder het agentschap Sport
Vlaanderen, met een afzonderlijk ondernemingsplan en een afzonderlijke
begrotingslijn. De dotatie voor de werkingsmiddelen van NADO Vlaanderen wordt
daarom ingeschreven op een afzonderlijk begrotingsartikel.
Op het begrotingsartikel HG0-9HFDAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
wordt de toelage HB0-1HFD2SY-IS ingeschreven die Sport Vlaanderen ontvangt
vanuit de algemene uitgavenbegroting.

HB0-1HFD2SY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt de toelage die het agentschap Sport Vlaanderen
ontvangt voor de dopingbestrijding ingeschreven. Hierdoor blijven deze middelen
afgezonderd van de overige toelagen aan het agentschap Sport Vlaanderen. NADO
Vlaanderen werd louter administratief ondergebracht onder het agentschap Sport
Vlaanderen, met een afzonderlijk ondernemingsplan en een afzonderlijke
begrotingslijn.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020 incl. overflow

VAK

VEK

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Er is geen bijstelling op dit begrotingsartikel.
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1. SPORT VOOR ALLEN
Dit inhoudelijk structuurelement omvat alle doelstellingen, processen en acties die
bijdragen aan het realiseren van een echte sport- en beweegmentaliteit in
Vlaanderen en het verhogen van het aandeel sporters.
We moeten ervoor zorgen dat iedereen in Vlaanderen, van jong tot oud, in elke
levensfase voldoende kan bewegen en sporten.
Ook in elke omgeving moet sporten op een kwalitatieve manier mogelijk zijn: op
en na school, op en naar het werk, in gezinsverband, in de sportclub, maar ook in
niet of licht-georganiseerd verband.
We verhogen de deelnamekansen aan het sport- en beweegaanbod van mensen
die hogere drempels ervaren, zoals mensen met een beperking of mensen in
armoede.
Sport draagt bij aan een betere samenleving. Naast het ontwikkelen van
competenties, kennis en vaardigheden, zetten we sport in als bindmiddel tussen
iedereen die in Vlaanderen woont en werkt en bevorderen we sociale inclusie.
We zullen onze doelstellingen alleen maar bereiken als we allemaal aan hetzelfde
zeel trekken: de sportfederaties, lokale besturen en sportclubs zijn onmisbare
partners die Vlaanderen in beweging zetten. We maken onze samenwerking met
hen sterker en slimmer en zorgen zo voor een gediversifieerd en kwaliteitsvol
sportaanbod op maat van iedereen.
De leefbaarheid van de sportsector is grotendeels gebaseerd op de inzet van
menselijk kapitaal, zowel vrijwilligers als professionelen (tewerkstelling). Een goed
sportbeleid investeert daar dan ook in. Meer gekwalificeerde trainers op het terrein
en een professionele sector met goed bestuurde en gezonde sportclubs zijn
essentieel om meer mensen langer aan sport te laten doen.
Door ruimte te creëren voor innovatie en proactief in te spelen op toekomstige
uitdagingen en opportuniteiten tillen we Vlaanderen sportief naar een nog hoger
niveau.
SPORT VLAANDEREN
1.1 en 1.2 Strategische en operationele doelstellingen
SD 1: We maken van Vlaanderen een sterke sportnatie
Via de algemene sensibiliseringscampagne Sporters Beleven Meer willen we de
mensen blijven overtuigen van het belang van sportbeoefening. Samen met het
nieuw aangestelde adviesbureau verbreden en verdiepen we de campagne. Daarbij
geven we aandacht aan mensen die reeds sporten, maar ligt de focus voornamelijk
op de overwegers, een grote groep mensen die wel de intentie hebben om te
sporten, maar omwille van barrières deze stap (nog) niet hebben gezet. Meer dan
ooit tevoren is gebleken hoe belangrijk voldoende beweging en sport betekent als
preventieve gezondheidszorg.
Vanzelfsprekend stemmen we alle evenementen en acties af op deze nieuwe
insteek en spelen opnieuw in op innovatieve, sportieve en maatschappelijke trends.
Met de actie ‘Goede voornemens’ ondersteunen we absolute beginners bij het
volhouden van hun goede voornemens in het nieuwe jaar.
Via de sportersbelevenmeer-award dagen we de gemeentelijke sportdiensten uit
om gedurende een jaar te werken rond verschillende thema’s (o.a. gezinssport, en
sporten in de natuur). In december reiken we awards uit aan steden en gemeenten
om hen te belonen voor de geleverde inspanningen.
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Ook binnen Sport Vlaanderen voert een brandteam campagne zodat alle
werknemers van Sport Vlaanderen de campagne mee ondersteunen en als
ambassadeur optreden.
SD 2: We doen alle Vlamingen sporten in elke fase van hun leven
OD 2.1 - We investeren volop in kinderen en jongeren
We zetten de inspanningen maximaal verder om sporten en bewegen op school
vanzelfsprekend te maken, zowel tijdens als na de schooluren. Sport Vlaanderen,
het Departement Onderwijs en Vorming, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het
Vlaams Instituut Gezond Leven, MOEV en Sportwerk Vlaanderen, werkten reeds
aan een gemeenschappelijke visie voor het uitbouwen van een gezonde mix van
zitten, staan, bewegen en sporten binnen de onderwijscontext. Deze intersectorale
inspiratienota reikt de nodige handvaten aan voor een geïntegreerd Vlaams beleid
terzake en wordt operationeel vertaald in een masterplan.
Een belangrijke pijler hierin is de uitbouw van een kwaliteitsvol naschools
sportaanbod. De bestaande concepten: Multimove (kleuters), Sportsnack (lager
onderwijs) en de SNS-pas (Sport na school) (secundair onderwijs) optimaliseren
we en rollen we verder uit in heel Vlaanderen en Brussel. Zoals ook opgenomen in
het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan zullen we blijvend inzetten op de promotie
van laagdrempelige buitenschoolse sport- en beweeginitiatieven met focus op het
bereiken van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.
Hieromtrent ga ik ook in overleg met de minister, bevoegd voor Jeugd. We zullen
ook de samenwerking met Uitpas, de A-kaart en Paspartoe verder uitbouwen.
Daarnaast ondersteunen we verder de lerende netwerken die intekenden op de
projectoproep waarmee we de naschoolse sport voor leerlingen uit de 1ste graad
van het secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs willen
stimuleren. We schakelen 35 halftijds gedetacheerde leerkrachten (Follo's) in om
de naschoolse producten op het terrein te promoten, uit te bouwen en scholen te
ondersteunen in de organisatie ervan. Dit doen we in nauwe samenwerking met
MOEV. We werken een actieplan uit om beweging meer binnen te brengen in het
dagelijkse schoolleven via nudgingtechnieken en gamification.
Opdat alle leerlingen in contact komen met een uitgebreid sportaanbod organiseren
of ondersteunen we specifieke schoolsportevenementen in samenwerking met
MOEV en andere partners: de Vlaamse loopweek voor scholen, Sportprikkels, de
Survival Trophy en Luuk's beweegdagen.
We ondersteunen het project Sportkompas, een sportoriëntatiemethodiek die
kinderen van 8 tot 10 jaar helpt te ontdekken welke sport het meest aanleunt bij
hun competenties en interesses. Sport Vlaanderen staat in voor de verdere
ontwikkeling en bewaakt de kwalitatieve uitrol. We streven ernaar om in drie jaar
tijd 70.000 kinderen te bereiken met Sportkompas.
OD 2.2 - We stimuleren goeie praktijken waardoor kinderen en ouders op
hetzelfde moment kunnen sporten.
Met het actieplan Sport en Gezin wil Sport Vlaanderen meer gezinnen aan het
sporten en bewegen krijgen. Uit onderzoek blijkt immers dat het voor veel
gezinnen niet eenvoudig is om voldoende vrije tijd te vinden door de vaak drukke
combinatie werk en gezin. Daarom willen we hen stimuleren om samen te sporten,
als ouder te sporten tijdens de training van het kind en/of als kind te sporten
tijdens de training van de ouder.
Om dit te realiseren ontwikkelen we in overleg met de verschillende
belanghebbenden een beleid, producten en acties die gedragen zijn door de sector.
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De lokale besturen inspireren we onder andere met goede praktijken, een online
tool en een spelpakket.
We onderzoeken de piste om via een subsidiereglement en een vraaggestuurde
begeleiding een lokaal gezinssportaanbod te ontwikkelen of een aanbod in de clubs
op te starten. We informeren de sportfederaties en begeleiden ook hen
vraaggestuurd zodat zij op hun beurt de aangesloten clubs kunnen aanzetten om
(meer) in te zetten op sporten en bewegen in gezinsverband.
We sensibiliseren de gezinnen via onze sociale mediakanalen en activeren ze met
behulp van gedragsinzichten en nudgingtools, door gezinsvriendelijke
mountainbiketochten, een gezinssportaanbod in de centra van Sport Vlaanderen
en door de organisatie van een laagdrempelig gezinssportaanbod op Plage
Préférée.

OD 2.3 - Sportbedrijven doen sport bedrijven
We sensibiliseren bedrijven rond het thema Sport op het Werk. Om het belang van
sport, de campagne Sport op het Werk en het Vlaamse sportbeleid in de kijker te
plaatsen, nemen we deel aan netwerkevents en promoten we de campagne via
verschillende mediakanalen.
We promoten de sport- en beweegscan maximaal bij bedrijven. De gecapteerde
data rond de sportparticipatie en de sportieve noden en wensen van werknemers
bundelen we en ontsluiten deze via het dashboard Sport op het Werk op het
Kennisplatform van Sport Vlaanderen.
We blijven inzetten op het inventariseren van goede praktijken van bedrijven en
ontwikkelen een toolkit waarmee bedrijven aan de slag kunnen.
We ontwikkelen de “Loopbaan”, een product om in een KMO-zone buiten te kunnen
bewegen en sporten.
Via het label "Sportbedrijf" kennen we een award toe aan bedrijven die inzetten op
sporten en bewegen op en naast de werkvloer. Zo stimuleren en belonen we hun
werking.
Onder het mom "practice what you preach" zijn we binnen de Vlaamse overheid
de trekker van het sport- en beweegbeleid voor de Vlaamse ambtenaren en geeft
Sport Vlaanderen het goede voorbeeld via een Move@Work-community.

OD 2.4 - We staan maximaal open voor nieuwe vormen van sporten en
benutten ten volle nieuwe mogelijkheden die meer mensen naar de sport
leiden
Samen met erkende en gesubsidieerde sportfederaties zetten we in op een aanbod
van a tot z, onder meer via sportclubs. We ondersteunen hen zowel structureel als
via projectsubsidies. We zetten, bijvoorbeeld via de beleidsfocus innovatie en
laagdrempelig sporten, in op vernieuwende en laagdrempelige manieren om te
sporten. Daarbij is aandacht voor aspecten van kwaliteit, ondermeer op vlak van
sportbegeleiding en ethisch en gezond sporten, belangrijk.
Het aantal mensen dat sport en beweegt in licht of niet-georganiseerd verband
neemt toe en bedraagt vandaag meer dan de helft van de sportende Vlamingen,
zeker bij volwassenen. Vanuit het sportbeleid hebben we de taak om ervoor te
zorgen dat, waar nodig en op basis van maatwerk, voldoende informatie en
ondersteuning wordt geboden zodat de regelmaat, de intensiteit, maar vooral de
kwaliteit van sporten en bewegen en de begeleiding ervan binnen deze meer
informele context ook gegarandeerd wordt en blijft.
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Daarom willen we samen met de sport- en beweegsector en private partijen een
online community-platform ontwikkelen dat deze ‘informele (vaak beginnende)
sporter’ de kans biedt een kwalitatief sport- of beweegaanbod op zijn of haar maat
te vinden. Zo kunnen we de licht- of niet georganiseerde sporter/beweger als het
ware via een transparante market place beter begeleiden naar zijn of haar meest
geschikte vorm van sport- en beweegbeleving en -begeleiding (alleen of samen in
groep, met mensen die al dan niet hetzelfde beweegniveau hebben).
De eerste fase omvat een pilootproject 'Brugge Beweegt'. Na evaluatie en
bijsturing is het de bedoeling dat deze online community uitgerold wordt over
andere steden en gemeenten, eventueel via een projectoproep.
We experimenteren ook met exergaming en virtual reality om na te gaan welke
nieuwe kansen deze technologieën bieden om mensen aan te zetten tot sporten en
bewegen. We breiden de in 2018 geopende VR-sportscube in onze
Sportinnovatiecampus te Sport Vlaanderen Brugge samen met Howest uit tot een
sportscube voor active gaming. Naast virtual reality sportgames zal er ook ruimte
zijn voor exergames, exerbikes en een interactieve sportmuur. Daarnaast zijn er
de proof of concepts van drie experimentele VR-projecten in samenwerking met
gameontwikkelaars en sportorganisaties zoals hyperball aerosVR en een VR
roeiexergame EXR.

OD 2.5 - We maken sport en beweging in kwalitatieve omstandigheden
haalbaar voor iedereen
We bieden alle kansen aan het Beleidsnetwerk Inclusie IN en Door Sport (BIIND
Sport). Met BIIND Sport streven we naar een duurzame en kwaliteitsvolle
samenwerking tussen relevante (sport)actoren om de kansen tot sportparticipatie
van specifieke kwetsbare groepen te verbeteren (inclusie in sport) en meer in te
zetten op sport als middel om extrasportieve doelen te bereiken (inclusie door
sport).
Het beleidsnetwerk is een strategisch orgaan dat door het geven van advies wil
wegen op het beleid. Het wil aanzetten tot het optimaliseren van de samenwerking
en complementariteit tussen de actoren die werken rond diversiteit en gelijke
kansen (in de sport). Het wil invloed uitoefenen op beleidsdomeinoverschrijdende
actieplannen en het gewicht en belang van de sportsector hierin vergroten. In 2021
wordt er samen met BIIND Sport toegewerkt naar een masterplan Inclusie In en
Door Sport (zie SD3).
We gaan in overleg met andere beleidsdomeinen om de deelnamekansen aan het
sport- en beweegaanbod verder te verhogen van mensen die hogere drempels
ervaren, zoals mensen met een beperking of mensen in armoede. De
sportparticipatie bij kansengroepen stijgt, maar de kloof met de gemiddelde
inwoner van Vlaanderen blijft groot. We onderzoeken diverse inhoudelijke
scenario's (van individuele tot projectmatige ondersteuning) om vooral de
sportparticipatie van kinderen en jongeren in armoede te bevorderen. We houden
hierbij rekening met de bestaande initiatieven en mechanismen. Daarnaast
onderzoeken we diverse juridisch-technische mogelijkheden om de nodige
financiële middelen hiervoor te verzamelen in een jeugdsportfonds.
Daarnaast besteden we ook bewust aandacht aan sporten en bewegen bij ouderen.
Gezond Leven en de Vlaamse Ouderenraad bundelen de krachten om te komen tot
één gemeenschappelijke basisvisie over ouderen en bewegen en dit over de
beleidsdomeinen heen (gezondheid en welzijn, sport, ruimtelijke planning,
mobiliteit, cultuur, wonen en werk). Deze basisvisie vormt een kader voor een
bewegingsbeleid bij middenveldorganisaties, maar is eveneens inspirerend voor
Sport Vlaanderen en zijn partners. We zetten in op een preventief beleid om zo
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lang mogelijk actief en vitaal te blijven en leggen vooral de focus op ouderen die
wel willen bewegen, maar nog niet tot actie zijn gekomen.
Ook het G-sporten krijgt veel aandacht. We optimaliseren de structuren van het
G-sportlandschap om zo tot een eenduidig beleid te komen voor G-sport in
Vlaanderen.
Via de resultaten van de impactanalyse hervormen we het subsidiebeleid voor Gsportclubs. We besteden ook extra aandacht aan de belevingsfactor voor de Gsporters bij deelname aan evenementen.
We ontwikkelen een G-toolbox voor lokale besturen om hen op weg te helpen om
met G-sport aan de slag te gaan.
Ieder jaar bouwen we in een centrum van Sport Vlaanderen ‘G-explore’ uit.
Rekening houdende met de mogelijkheden van de betrokken centra ontwikkelen
en promoten we een gevarieerd G-sportaanbod.

OD 2.6 - We benutten sportevenementen als incentive voor meer
sportparticipatie
Op halfjaarlijkse basis kennen we opnieuw subsidies toe aan organisatoren van
competitieve en recreatieve evenementen en topsportevenementen die voldoen
aan de bepalingen van de vijf vigerende subsidiereglementen. We subsidiëren
organisatoren van externe evenementen niet enkel om financiële redenen, maar
omdat ze de sportparticipatie bevorderen en we de kwaliteit van de evenementen
daarmee naar een nog hoger niveau kunnen tillen. Vooral op het vlak van
duurzaamheid, innovatie en toegankelijkheid sensibiliseren en ondersteunen we de
organisatoren onder andere met goede praktijkvoorbeelden, infosessies en advies
op maat.
In september 2021 vindt het WK Wielrennen op de weg plaats in Vlaanderen.
Samen met het Lokaal Organisatiecomité, vzw WK 2021, de gaststeden KnokkeHeist, Brugge, Antwerpen en Leuven, de betrokken Vlaamse administraties,
Cycling Vlaanderen en andere betrokken actoren zal ik een sterk flankerend beleid
op poten zetten om van dit evenement een katalysator te maken om diverse
ruimere maatschappelijke doelstellingen te bereiken. De Vlaamse overheid
verleent een substantiële projecttoelage aan het organisatiecomité. We willen
daarnaast maximaal inzetten op een flankerend beleid rond sportpromotie zodat
de beleving bij de bevolking en de legacy nadien voor de wielersport gegarandeerd
wordt en zo ook de sportmentaliteit in Vlaanderen versterkt. We realiseren een
sportpromotioneel breedtesportplan rond fietsen en de wielersport, zowel gericht
naar de burger als naar o.a. scholen, clubs, bedrijven, gezinnen en personen met
een beperking. Via een gericht scholenproject zullen we ook inzetten op
fietsvaardigheid en een algemene sportpromotie bij onze schoolgaande jeugd.
Samen met mijn betrokken collega’s uit de Vlaamse Regering en de betrokken
partners wil ik daarnaast ook inzetten op duurzaamheid, mobiliteit en de
internationale uitstraling van Vlaanderen.
In januari 2021 vindt in Oostende het WK Veldrijden 2021 plaats. De organisatie
van dit evenement wordt een uitdaging in deze moeilijke coronatijden. Ik wil de
organisatoren van dit evenement echter alle mogelijke kansen bieden om dit
topevent op een veilige manier te laten plaatsvinden. Dit evenement moet tonen
dat we in Vlaanderen in staat zijn om op een professionele en gedisciplineerde
manier een dergelijk topevent uit te werken en dit geheel Covid-proof.

SD 3: Via sport dragen we bij aan een betere samenleving
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Samen met de sportsector maken we een weg naar een gelijkwaardig speelveld en
een versterkte maatschappelijke rol van sport door vanuit het Beleidsnetwerk
Inclusie In en Door Sport een masterplan rond inclusie in en door sport op te
maken. Hiervoor zetten we een participatief traject op dat moet leiden tot een
gedragen en realistisch masterplan over inclusie in en door sport. Ik wil dat we dit
masterplan op verschillende niveaus kunnen inzetten op maat van de actoren en
personen voor wie dit bedoeld is. Door in te zetten op inclusie willen we ook komen
tot meer diversiteit in alle geledingen van de sport. We betrekken hierbij ook
actoren uit het beleidsdomein Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering.
Via het onderzoek over de Sport Satellite Account (SSA) en Social Return On
Investment (SROI) zullen we een beter inzicht krijgen op het effectieve
economische en maatschappelijke belang van de sportsector in Vlaanderen. Dit
onderzoek zal de positie van de sportsector ten opzichte van andere sectoren op
een objectieve manier kunnen versterken.
Ik zal constructieve samenwerkingsverbanden uitwerken met andere
beleidsdomeinen. Vanuit de sportsector zullen we onze expertise aanbieden en
aantonen hoe sport kan bijdragen aan een sterkere samenleving.
Demos zal een onderzoeksproject uitvoeren om meer inzicht te verkrijgen in de
werking en organisatie van sociaal-sportieve praktijken/initiatieven in Vlaanderen,
alsook in Brussel (labofunctie). Deze sociaal-sportieve praktijken zijn sportclubs of
sportgerelateerde organisaties die naast sportieve doelstellingen ook bredere
sociaal-maatschappelijke doelstellingen beogen. Ze ontstaan vaak bottom-up,
maar deze organisaties zijn nog nooit volledig in kaart gebracht.
Vrijwilligers zijn onmisbaar in het verenigingsleven. Dat is zeker het geval in
sportclubs, waar een groot deel van alle vrijwilligers in Vlaanderen actief is.
Daarom ondersteunen we het actieplan van het gecoördineerd vrijwilligersbeleid.

SD 4: Via een optimale samenwerking met onze partners voorzien we
een gediversifieerd en kwaliteitsvol sportaanbod op maat van iedereen
De Vlaamse sportfederaties en hun koepelorganisatie Vlaams Sportfederaties vzw
(VSF) en de lokale besturen en hun ledenorganisatie het Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en recreatiebeleid (ISB vzw), blijven uitgesproken partners om een
gediversifieerd en kwaliteitsvol sportaanbod te voorzien op maat van iedereen.
Samen met hen stuwen we het aantal sportende Vlamingen verder de hoogte in.
We positioneren Sport Vlaanderen als een slimme en moderne regisseur die een
maximale hefboomwerking nastreeft en inzet op samenwerking met andere
beleidsdomeinen en alle relevante actoren in het sportlandschap. Sport Vlaanderen
inspireert, faciliteert en werkt steeds complementair aan en in optimale
samenwerking met de markt en de sportfederaties.
Om in te spelen op een evoluerend georganiseerd sportlandschap en rekening
houdende met de vraag van de sector om het decreet op de sportfederaties te
evalueren, evalueren we het decreet houdende de georganiseerde sportsector
(2016) in 2021 en wijzigen het zo nodig.
Ook op vlak van de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt,
ondersteunt Vlaanderen de sportsector. Zo werd in 2020 6 miljoen euro aan
noodfondsmiddelen voorzien voor de Vlaamse sportfederaties, en 650.000 euro
voor steun aan de structurele beleidspartners. De besteding van die middelen en
de impact van de coronacrisis op de sportsector wordt in 2021 opgevolgd.
We subsidiëren partners op vlak van studentensport, G-sport, risicovechtsporten,
gezond en ethisch sporten, sportevenementen, sportinfrastructuur, …
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Daarnaast gaan we inhoudelijke samenwerkingen aan met tal van actoren, binnen
en buiten de sportsector om invulling te geven aan onze missie, om zo veel
mogelijk Vlamingen blijvend aan het sporten te krijgen.
Samen met Gezond Sporten Vlaanderen, het Centrum voor Ethiek in de Sport
(ICES) en De Fitnessorganisatie, onze partners uit het decreet inzake Gezond en
Ethisch Sporten, bouwen we aan een groeiend bewustzijn over het belang van
gezond sporten en aan een sportsector waar de fysieke, mentale en sociale
integriteit van elke sporter wordt gewaarborgd.

SD 5: We investeren in de kwaliteit en professionalisering van de
sportsector
OD 5.1 - We zorgen voor meer opgeleide trainers in de sportclubs
De Vlaamse Trainersschool (VTS) blijft ook in 2021 kwaliteitsvolle opleidingen en
bijscholingen aanbieden voor trainers, sportbegeleiders en redders. Het bewaken
van de inhoudelijke kwaliteit van 230 opleidingen in overleg met de
partnerorganisaties, ervoor zorgen dat de opleidingen op maat van de
sportbegeleiders zijn en het aanbieden of erkennen van cursusorganisaties voor
deze sportbegeleiders, blijven de hoofdprioriteiten. Ons streven is om jaarlijks
meer dan 12.000 sportbegeleiders een aangepaste en kwaliteitsvolle opleiding of
bijscholing aan te bieden.
In 2021 geeft de Vlaamse Trainersschool verder invulling aan de doelstellingen die
de partnerorganisaties onderschrijven in de strategische visienota op de Vlaamse
Trainersschool 2025, met enkele specifieke accenten.
Vanaf het voorjaar van 2021 zal aan de hand van pilootprojecten een nieuwe
laagdrempelige pedagogische basismodule worden getest. Deze brede
pedagogische basismodule kwam tot stand na intensief overleg met de sportsector,
sociaal-sportieve praktijken en stedelijke sportdiensten. In deze nieuwe
basismodule zal meer dan vroeger aandacht zijn voor ethische thema’s. Hiermee
willen we de opleidingsinhoud van de basismodule van de Initiatoropleidingen
laagdrempeliger en meer op maat te krijgen. We proberen zo de perceptie te
wijzigen van trainers die tot nu geen opleiding wensten te volgen om zo meer
sportgekwalificeerde trainers op het sportterrein te krijgen. Voor een goede
sportbeoefening en -beleving is het belangrijk dat het aantal gekwalificeerde
trainers blijft toenemen op alle niveaus in de sport.
In 2021 breiden we het monitoringsysteem verder uit waarmee we het aantal
(gekwalificeerde) trainers op het sportterrein in kaart brengen. We maken deze
informatie toegankelijk voor sportfederaties en sportdiensten van lokale besturen.
Op basis van dit monitoringsysteem worden specifieke bijsturingen aan het beleid
voorgesteld.
We investeren met de Vlaamse Trainersschool in digitale leervormen, om de
opleidingen laagdrempeliger te maken. We zetten hiervoor een volledige digitale
leeromgeving op, complementair (blended learning) aan de klassieke leervormen.
Om een goede mix van blended learning op te zetten, zullen inhoudelijke experten
ondersteuning bieden aan de sportfederaties.
In lijn met de internationale tendens is het wenselijk opleidingen uit te werken voor
zowel trainers actief in een participatiecontext als voor trainers actief in een
prestatiecontext. Om dat mogelijk te maken, is een aanpassing van de
opleidingsstructuur van de VTS-opleidingen noodzakelijk en doen we een eerste
aanzet daartoe in 2021. We hopen hiermee meer actieve trainers zonder diploma
naar een sportkaderopleiding op maat te trekken om zo het aantal gekwalificeerde
trainers verder te doen stijgen.
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We beklemtonen de rol van het levenslang leren en de permanente vorming van
trainers en sportbegeleiders. Het aanbod van VTS Plus bijscholingen wordt verder
uitgebreid en er wordt op digitale bijscholingsmomenten ingezet.
Binnen de werking van de Vlaamse Trainersschool zetten we verder in op
digitalisering om processen efficiënter en klantgerichter te maken. Zo wordt een
performante mobiele applicatie ter beschikking gesteld van klanten en
medewerkers, wordt een geautomatiseerd systeem van kwaliteitsmonitoring
verder geïmplementeerd, wordt een interactief communicatiesysteem tussen
cursisten, docenten en het VTS-secretariaat uitgerold, enz.
Het project rond motiverend coachen ontwikkelde waardevolle kennis en inzichten
over een nieuwe motiverende stijl van coaching. Het project liep oorspronkelijk ten
einde op 30 september 2020, maar werd omwille van hinder door
coronamaatregelen verlengd tot februari 2021. De VTS verankerde veel van deze
kennis in zijn opleidingen en in een docentbijscholing. De ontwikkeling van een
interactieve leeromgeving staat nog op de planning in de eindfase van dit project.
Enkele pilootclubs zullen daarnaast een traject motiverend coachen kunnen
doorlopen, waarbij de focus niet enkel ligt op de trainers, maar op alle stakeholders
van de club zoals leden, ouders en bestuur. In 2021 gaan we ook op zoek naar een
manier om dit project op een duurzame manier te verankeren.

OD 5.2 - We zorgen ervoor dat de sportsector steeds professioneler
wordt en zichzelf versterkt
We moedigen sportclubs en sportfederaties verder aan om in te zetten op goed
bestuur, gekwalificeerde trainers, en professionalisering. We verspreiden de
expertise rond het ondersteunen en samenwerken van clubs op administratief en
beheersmatig vlak en versterken de bestuurskracht van sportclubs. We investeren
verder in hefbomen die de kloof tussen de sport- en bedrijfswereld dichten
waardoor ze elkaar inhoudelijk én financieel versterken. Vrijwilligers zijn onmisbaar
in het verenigingsleven. Daarom blijven we met heel de vrijetijdssector het belang
van de vele vrijwilligers erkennen en blijven we zoeken naar nieuwe hefbomen van
ondersteuning, verderbouwend op het reeds uitgerolde actieplan in het kader van
het gecoördineerd vrijwilligersbeleid. We verminderen de planlast en zetten sterk
in op administratieve vereenvoudiging en digitalisering.
Naast vrijwilligers heeft de sportsector ook professionele mensen nodig. We
trachten daarom de tewerkstelling in de sportsector verder te optimaliseren. We
zoeken oplossingen om het tekort aan lesgevers en trainers weg te werken en
werken samen met Sportwerk Vlaanderen vzw.
Met professioneler worden, doelen we niet noodzakelijk
alleen op meer
tewerkstelling, maar ook op een meer kwaliteitsvolle manier van werken. Daarom
zetten we via gerichte projecten in op het verhogen van het beleidsvoerend
vermogen van besturen van en op kwaliteitsvolle vrijwilligers en
verenigingswerkers in sportverenigingen.
Zo streven we binnen het project Sportwijk X naar vitalere sportclubs die door een
nieuwe manier van organiseren en samenwerken een oplossing bieden aan
hedendaagse uitdagingen. Drie sportwijken (Sportwijk Schotte (Aalst), Sportwijk
’t Rooi en Sportwijk De Nekker (Mechelen)) krijgen ondersteuning voor en van een
procesmanager die in een eerste fase samenwerkingen tussen lokale sportclubs
moet stimuleren en faciliteren. In een tweede fase zal gezocht worden naar een
verankering van de Sportwijk in een breder sociaal-maatschappelijk netwerk (bv.
welzijns-, jeugd- of culturele organisaties, scholen, …) om zo een echte sportwijk
te creëren. Het project Clubgrade ondersteunt sportclubs bij het verhogen van hun
beleidsvoerend vermogen. VSF ontwikkelt samen met UGent, Vrijwilligerswerk
Werkt en Levuur methodieken die sportclubs in staat stellen om de nodige
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middelen te verwerven en aan te wenden om de missie van de organisatie te
bepalen, scherp te stellen en te realiseren.
Met het project “matchmaker sport en bedrijven” uitgevoerd onder de werknaam
“Sport business network” willen we de sportsector ondersteunen in de zoektocht
naar nieuwe sponsormodellen en samenwerkingen met de bedrijfswereld. Dit zou
moeten resulteren in meer win-winsituaties tussen beide sectoren.
Via een experimenteel project willen we jonge ondernemende profielen binnen
sportclubs de kans geven om een sportclub- of sporttakoverschrijdend project te
realiseren dat enerzijds de werking van de sportclubs en/of de sportfederaties ten
goede komt. Anderzijds stimuleert het ook ondernemerschap, (maatschappelijk)
engagement en innovatie bij jongeren t.a.v. sport en sportclubs. Deze projecten
kunnen een bestuurlijke, beleidsmatige of sporttechnische invalshoek kennen.
De wet op het verenigingswerk, is essentieel bij de professionalisering van de
Vlaamse sportclubs. Vanuit de sportsector blijven we ijveren voor een duurzame
juridische oplossing, zodat dit broodnodige statuut kan blijven voortbestaan.

OD 5.3 - We onderbouwen het beleid en ondersteunen partners
maximaal met informatie en data
Sport Vlaanderen zet de zoektocht naar nuttige databronnen die kwaliteitsvolle
informatie opleveren over het sport- en beweeggedrag van de inwoners van
Vlaanderen verder, koppelt deze aan de eigen databronnen en stelt de informatie
op een gestandaardiseerde, toegankelijke en begrijpbare manier ter beschikking.
De interactie tussen data en een intelligent datawarehouse moet leiden tot nieuwe
inzichten, die we op een aantrekkelijke manier ontsluiten. Dit zal een meerwaarde
zijn voor het beleid en de sector. Via kennisdeling willen we onze partners slimmer
maken opdat ze de kwaliteit van het sportaanbod kunnen verhogen. We vertalen
nieuwe inzichten in aantrekkelijke en actuele publicaties om het maatschappelijk
debat te voeden en het maatschappelijk belang van sport extra in de verf te zetten.
De lokale Vrijetijdsmonitor (voor lokaal sport-, jeugd- en cultuurbeleid) wordt
verder geëvalueerd en verbeterd. De bevraging van volgend jaar wordt een jaar
uitgesteld omwille van het atypische jaar 2020. Van dit jaar uitstel wordt in 2021
gebruik gemaakt om een verbetertraject te doorlopen met de verschillende
stakeholders. Met dit beleidsinstrument ondersteunen we de lokale besturen bij
het voeren van een kwalitatief vrijetijdsbeleid.
Via experimentele projecten zoeken we gericht naar mogelijkheden om betere data
te verzamelen in functie van de ontwikkeling van concrete bouwstenen voor een
sportparticipatiebarometer op lange termijn, waarbij we uiteraard de GDPRwetgeving in acht nemen.
Eind 2020 lanceerden we een impactstudie rond de invloed van corona op de
sportsector. De resultaten van deze bevraging zullen begin 2021 verder worden
geanalyseerd. Via dit onderzoek willen we samen met VSF en ISB vzw de impact
van de coronamaatregelen in kaart brengen met aandacht voor de sociaalmaatschappelijke en psychologische impact op de ‘stakeholders’ (zijnde sporters
en bewegers, bestuurders, vrijwilligers en professionals) in de sportsector.
Daarnaast willen we ook een inschatting kunnen maken van de economische en
financiële impact op sportorganisaties (met een bijzondere focus op sportclubs,
sportfederaties, fitnesscentra, gemeentelijke sport- of vrijetijdsdiensten,
zwembaden en organisatoren van sportevenementen). Ook sporters en bewegers
worden bevraagd over de impact op hun beweeggedrag.
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OD 5.4 - We (helpen) innoveren in de sport
We trekken volop de kaart van innovatie. Zo organiseren we voor de vierde keer
een sportinnovatiecongres waarmee we de brede sport- en beweegsector willen
inspireren met nieuwe trends en innovaties in de sport.
Sport Vlaanderen bouwt een innovatielab uit waarmee we de ondersteuning voor
experimentele en innovatieve projecten en de antennefunctie voor innovatie op
een gecoördineerde manier samenbrengen voor het sportbeleid en een duurzame
innovatiecultuur willen bevorderen binnen de Vlaamse sportsector. Het
Innovatielab zal focussen op het wendbaar maken van de Vlaamse sportsector door
nog meer te gaan experimenteren met nieuwe technologie of nieuwe concepten
ter versterking van het sportaanbod.
We lanceren een digitaal participatieplatform als onderdeel van dit innovatielab om
vernieuwende ideeën te verzamelen en uit te (laten) werken tot concrete
projecten.
We bieden ruimte aan experimentele projecten om een toekomstgericht
sportbeleid te kunnen voeeren.
We ondersteunen SportUp, een acceleratorprogramma in samenwerking met
ImecIstart en UGent (Victoris) om sporttech startups te begeleiden en te
ondersteunen in hun groeiproces bij het verder ontwikkelen van een idee en door
te groeien tot gezonde ondernemingen die klaar zijn voor de Vlaamse en de
internationale markt.
We ondersteunen Social SportUp, een boostprogramma van de Sociale
InnovatieFabriek voor sociale ondernemers in de sport. Binnen dit programma
begeleidt de Sociale InnovatieFabriek een 10-tal sportorganisaties bij de
uitwerking, groei, communicatie en financiering van hun concept. Met dergelijke
innovaties in sport en beweging kunnen we maatschappelijke uitdagingen
aangaan, zoals het versterken van sociale cohesie, inclusie, diversiteit en
tewerkstelling.
We onderzoeken mogelijkheden om een online platform te ontwikkelen op maat
van de niet(-gebonden) sporter, dat ook opportuniteiten biedt voor de bestaande
actoren uit het sportlandschap. Via deze digitale omgeving trachten we bestaande
drempels tot sportparticipatie weg te werken en de motivatie van bezoekers om te
blijven sporten, te versterken.
1.3 Budgettair kader
Ontvangstenartikelen
§ HG0-9HFDANA-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – SPORT VOOR
ALLEN – SPORT VOOR ALLEN BELEID
Op het begrotingsartikel HG0-9HFDANA-OW worden de eigen ontvangsten van
13.759 keuro ingeschreven afkomstig uit de werking van de centra van Sport
Vlaanderen, inkomsten uit organisaties van opleidingen door de Vlaamse
Trainersschool, terugvorderingen van te veel uitbetaalde subsidies.
Uitgavenartikelen
§
§
§
§

HG0-1HFD2NA-WT LONEN - SPORT VOOR ALLEN
HG0-1HFD2NA-LO WERKINGEN TOELAGEN - SPORT VOOR ALLEN
HG0-1HFD5NA-WT WERKING EN TOELAGEN - SPORT VOOR ALLEN
HG0-1HFD2NV-IS INTERNE STROMEN - SPORT VOOR ALLEN – DE RAND
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§ HG0-1HFD2NW-IS INTERNE STROMEN - SPORT VOOR ALLEN – HOGER
ONDERWIJS
Globaal bedraagt het krediet voor het ISE Sport voor Allen 103.057 keuro VAK en
103.449 keuro VEK.
T.o.v. BA2020 is dit een vermindering met 2.886 keuro VAK en 4.466 keuro VEK.
Belangrijkste wijziging op dit ISE is het terugdraaien van de overflow van 4.213
keuro VAK en 5.226 keuro VEK.
Daarnaast worden de werkingsmiddelen van de centra verhoogd en zijn er
verschuivingen binnen de kredieten van de VTS en sportpromotie.
De kredieten op 1HF481 – subsidiering sportfederaties worden verlaagd met 2.681
keuro: een vermindering met 2.974 keuro overflow, een vermindering met 115
keuro omdat in 2020 nog werd ingeteerd op het over te dragen saldo voor het
project shared services en een toename met 408 keuro index.
Voor programma 1HF444 – experimenteel sportbeleid is er een intering op het over
te dragen saldo van 188 keuro.
Bij BO2018 werden de kredieten voor het experimenteel sportbeleid overgeheveld
naar een aard 5 artikel. De engagementen van 2017 en vorige jaren dienen echter
nog vereffend te worden volgens onderstaande betaalkalender. In 2018 werd
hiervoor reeds een intering op het overgedragen saldo toegestaan. In 2019 werd
ingeteerd op het overdragen saldo voor het project VR in de sport (uit de
terugvordering van subsidies van S-Sport). Volgens de betaalkalender dient op de
engagemenen uit het verleden en de vastlegging voor het project VR in de sport
in 2021 188 keuro vereffend te worden. Bijgevolg wordt voorgesteld om bij BO2021
voor het experimenteel sportbeleid ten belope van 188 keuro in te teren op het
overgedragen saldo.
1HF444 (experimenteel sportbeleid)

2021
saldo

VAK

VEK

IO 19006441
Project VR in de sport
en 19006443
Project
verenigingsondersteuning
VSF (2016)
IO 16000037

36

36

232

102

M-club KU Leuven (2017) IO 17004935

50

50
188

2022
VAK

VEK

130
130

Voor programma 1HF410 is er een intering op het over te dragen saldo van 294
keuro voor het projecten naschoolse sport.
De loonkredieten voor BO2021 bedragen 42.710 keuro, dit is een toename met
523 keuro t.o.v. BA2020: +807 keuro index, -312 keuro ingevolge besparingen en
+28 keuro ingevolge een verschuiving van werkingsmiddelen naar loonkredieten
bij VTS en lesgevers centra.

2. INFRASTRUCTUUR
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Zonder sportinfrastructuur geen sport. Dit inhoudelijk structuurelement omvat alle
doelstellingen, processen en acties die bijdragen aan het realiseren van voldoende,
mooie, kwaliteitsvolle en veilige sportinfrastructuur.
We ondersteunen investeringen in bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur, en maken ook bestaande en nieuwe (schoolsport)infrastructuur
toegankelijk voor een breder publiek. We bouwen onze eigen sportcentra waar
mogelijk om tot centers of excellence. Ze hebben een voorbeeldfunctie en werken
inspirerend op het vlak van infrastructuur, exploitatie, duurzaamheid en innovatie.
Ook voor lokale en private sportinfrastructuur, voorzien we in slimme
ondersteuning, door advies te verstrekken over ruimtelijke ordening en leefmilieu,
alternatieve financiering en data.
We maken onze leefomgeving sportiever. Een beweegvriendelijke en sportieve
ruimte werkt immers motiverend en spoort aan tot actief gedrag.
SPORT VLAANDEREN
2.1 en 2.2 Strategische en operationele doelstellingen
SD 6 - We zetten de inhaalbeweging in infrastructuur onverminderd
verder
OD 6.1 - We investeren in bovenlokale sportinfrastructuur en
topsporttrainingsinfrastructuur via het decreet.
We voeren de krachtlijnen 1 en 2 van het Globaal Sportinfrastructuurplan voor
Vlaanderen verder uit: ondersteunen van investeringen via het decreet in
bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Daartoe voorzien we in
2021 10 miljoen euro investeringsmiddelen (verspreid over twee oproepen in het
voor- en najaar van 2021) voor bovenlokale sportinfrastructuur. Daarbovenop
maakt de Vlaamse Regering binnen het relancebeleid nog extra financiële ruimte
vrij, gespreid over 2021 en 2022. Bovendien investeren we deze legislatuur
eenmalig 10 miljoen euro voor topsportinfrastructuur ter voorbereiding van de
komende Olympiade (voorjaar 2021). We breiden de bijzondere regel voor
ondersteuning van Brusselse projecten uit en vergroten er zo de kansen op
gedeelde investeringen. In het algemeen blijven we ook de ambitie behouden om
minstens 5% van de middelen voor het sportbeleid te investeren in Brussel;

OD 6.2 Samen met onderwijs maken we schoolsportinfrastructuur
naschools maximaal toegankelijk en speelplaatsen beweegvriendelijk.
Vanaf 2021 worden de middelen van sport die voorzien waren voor het bieden van
stimulansen om speelplaatsen in te inrichten zodat ze aanzetten tot bewegen en
ze veilig kunnen opengesteld worden voor de buurt, jeugdverenigingen en
sportclubs, overgeheveld naar onderwijs, die in het voorjaar hierrond een
projectoproep zal lanceren. Vanuit Sport bewaken we mee de sportieve invulling
van de dossiers. Deze doelstelling vindt aansluiting bij de acties sport in het Jeugden Kinderrechtenbeleidsplan.
De inspanningen voor het naschools openstellen van sportzalen in scholen worden
ook doorgetrokken in 2021. Indienen van projecten voor het verkrijgen van
subsidies voor het openstellen van schoolsportinfrastructuur zal opnieuw mogelijk
zijn in het voorjaar van 2021. Ook hier worden de middelen van sport overgeheveld
naar onderwijs, die de oproep zal lanceren, en volgen we vanuit sport de dossiers
mee op. We starten overleg op met het beleidsdomein Onderwijs en Vorming om
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te onderzoeken hoe we dit als criterium kunnen opnemen bij nieuw te bouwen
scholen.

OD 6.3 Via cofinanciering bouwen we centra van Sport Vlaanderen uit tot
centers of excellence.
We bouwen de centra van Sport Vlaanderen maximaal om tot excellentiecentra die
een voorbeeld en inspiratie zijn op vlak van infrastructuur, exploitatie,
duurzaamheid en innovatie. Er wordt in 2021 6,5 miljoen euro geïnvesteerd,
hoofdzakelijk aan onderhoudswerken en de verdere fasering van de
nieuwbouwprojecten in Nieuwpoort en Herentals. Daarbovenop wordt vanuit de
relancemiddelen 2 mio extra voorzien voor de herbestemming van de centra van
Sport Vlaanderen.
We onderzoeken de vraag naar een Sport Vlaanderen centrum in Brussel, daarbij
verder werkend op de voorstudie die door de vorige Vlaamse Regering afgerond
werd in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en
perspective.brussels. Eveneens wordt er in 2021 contact gelegd met de VUB.

SD 7 - We faciliteren lokale en private sportinfrastructuur
We blijven in 2021 beschikbaar om lokale projecten inhoudelijk te ondersteunen
met technisch en financieel advies. Het is de ambitie van Sport Vlaanderen om als
dienstverlenend kennis- en informatiecentrum een expertisenetwerk op te bouwen
en te fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle sportinfrastructuurgerelateerde
materie. In 2021 worden verder afspraken gemaakt met de koepelorganisaties ISB
en VSF om complementair samen te werken.
Om de drempel voor investeringen in sportinfrastructuur verder te verlagen,
bepleiten we een automatisering van de bestaande vrijstelling van onroerende
voorheffing voor sportinfrastructuur. In samenwerking met Vlabel leggen we
hiervoor in 2021 het kader vast. Om dit mogelijk te maken, is de upgrade van de
sportinfrastructuurdatabank SPAKKI een belangrijke en noodzakelijke voorwaarde.
Sport Vlaanderen start in 2021 als aankoopcentrale voor de aanleg van
kunstgrasvelden en breidt deze werking uit voor andere relevante groepsaankopen
met betrekking tot infrastructurele aangelegenheden (denk hierbij aan boomschors
voor Finse pistes, Calisthenicstoestellen, opvangcontainers voor regenwater en
diens meer). Via deze weg ondersteunen we lokale besturen door hun kosten te
drukken, zorgen we voor een sterke daling van de administratieve lasten en
vergroten we het aanbod en de zichtbaarheid van sport op het terrein.

SD 8 - We zorgen voor een sportieve omgeving
Mooie en kwalitatieve sportinfrastructuur in je omgeving zet aan tot sporten.
Natuur in je buurt, goeie fietspaden en veilige looproutes geven goesting om te
sporten. Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert om te bewegen en te
sporten. We betrekken de sportsector proactief bij omgevingsprocessen en
beslissingen en volgen vanuit Sport Vlaanderen actief het omgevingsbeleid op.
Sport Vlaanderen neemt de rol op als inspirator met betrekking tot de uitbouw van
een sportieve omgeving. We zetten in op routegebonden infrastructuur zoals
mountainbikeroutes, ruiter- en menpaden, loopomlopen, peddelroutes, trailtracks,
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stads- en wijkomlopen en Multimove-natuurpaden. We ondersteunen lokale
besturen met advies, handleidingen en materiaal.
Bijkomend faciliteert Sport Vlaanderen de organisatoren van eenmalige
veldtoertochten door het aanbieden van een online platform voor veldtoertochten
(e-tool VTT) zodat wielerverenigingen op een zeer eenvoudige manier een online
aanvraagdossier kunnen indienen bij de betrokken gemeenten en de betrokken
Vlaamse agentschappen. Naar aanleiding van het WK Wielrennen 2021 breiden we
de e-tool VTT uit met een e-tool voor cyclotochten zodat wielerverenigingen ook
hiervoor een online aanvraagdossier kunnen indienen bij de betrokken gemeenten
en de Vlaamse agentschappen.

2.3 Budgettair kader
Uitgavenartikelen
§ HG0-1HFD2OA-WT WERKING EN TOELAGEN – SPORTINFRASTRUCTUUR – HET
VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID
§ HG0-1HFD5OA-LE LENINGEN – SPORTINFRASTRUCTUUR – HET VOEREN VAN
EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID
§ HG0-1HFD5OA-PA PARTICIPATIES – SPORTINFRASTRUCTUUR – HET VOEREN
VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID
§ HG0-1HFD5OA-WT WERKING EN TOELAGEN – SPORTINFRASTRUCTUUR – HET
VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID

Globaal bedraagt het krediet voor het ISE Infrastructuur bij BO2021 33.247 keuro
VAK en 47.514 keuro VEK, dit is een toename van 6.330 keuro VAK en 4.044 keuro
VEK t.o.v. BA2020.
De middelen voor het ISE infrastructuur worden o.m. als volgt aangewend:
§
§
§

4.013 keuro VAK en VEK voor de PPS overeenkomsten;
8.532 keuro VAK en 9.232 keuro VEK voor de investeringen in de centra van
Sport Vlaanderen;
17.330 keuro VAK en 27.000 keuro VEK voor het decreet bovenlokale en
topsportinfrastructuur;

Op de middelen voor het decreet bovenlokale en topsportinfrastructuur is in de
begroting 2020 7.330 keuro voorzien, hiervan zal in 2020 5.000 keuro aangewend
worden voor de oproep bovenlokale sportinfrastructuur. Het onbelast saldo van
2020, nl. 2.330 keuro wordt overgedragen naar 2021 en aangewend voor de
oproep bovenlokale en topsportinfrastructuur in 2021 zodat hiervoor globaal
19.660 keuro beschikbaar is.
§ 6.040 keuro VEK voor schoolsportinfrastructuur;
§ 187 keuro VEK voor de kapitaalaflossing van de lening wielerbaan te Gent;
§ 786 keuro VAK en VEK als voorschot op de beschikbaarheidsvergoeding aan de
vzw Sportcomplex HZ;
§ 256 keuro VAK en VEK voor werkingskredieten infrastructuur.
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3. GEZOND EN ETHISCH SPORTEN
Sport moet leuk, integer, veilig en gezond blijven. Dit inhoudelijk structuurelement
omvat alle doelstellingen, processen en acties die bijdragen tot het realiseren van
een gezonde en ethische sportattitude en -omgeving.
Iedereen moet op een veilige en integere manier actief kunnen zijn binnen de
sport. Daarom zetten we, samen met andere beleidsdomeinen, de sterke aanpak
van grensoverschrijdend gedrag verder en werken we verder aan de bescherming
van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van onze sporters. We hebben
daarbij aandacht voor kwaliteitsbevordering, sensibilisering, preventie en een
adequaat en gepast reactiebeleid.

SPORT VLAANDEREN
3.1 en 3.2 Strategische en operationele doelstellingen
SD 9 - We stimuleren een gezonde en ethische sportattitude en omgeving
Na een erkenningsprocedure die liep in het najaar 2020 sluiten we op basis van
het decreet gezond en ethisch sporten (GES) met de organisatie voor
beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond sporten en
deze op het gebied van ethisch sporten een convenant af voor de beleidscyclus
2021-2023. De Fitnessorganisatie kent zijn tweede werkingsjaar van de
beleidscyclus 2020-2022 als erkende organisatie voor beleidsondersteuning en
praktijkontwikkeling op het gebied van gezond en ethisch sporten in de fitness.
Na 5 jaar werking is het GES-decreet aan een eerste evaluatie toe, waarvan we in
een eerste fase de scope en het proces zullen bepalen. De eventuele conclusies en
aanbevelingen die hieruit volgen, grijpen we aan om het gezond en ethisch sporten
beleid verder vorm te geven en te stimuleren.
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet elke gesubsidieerde
sportfederatie vanaf 1 januari 2021 een integriteitsbeleid voeren én een
aanspreekpunt integriteit organiseren. Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES)
ondersteunt en begeleidt hen bij het ontwikkelen van een ethisch sporten-beleid
in het algemeen en een integriteitsbeleid in het bijzonder, en stimuleert om dit ook
op clubniveau te brengen.
Samen met andere beleidsdomeinen werken we verder aan de bescherming van
de fysieke, psychische en seksuele integriteit van onze sporters, onder meer
binnen het Vlaams actieplan tegen seksueel geweld.
In de periode 2016-2018 werd via de projectaanvraag ‘Optimalisatie,
implementatie en evaluatie van primaire sportletselpreventie bij jonge sporters in
Vlaanderen’ het project Get Fit 2 Sport (GF2S) ontwikkeld door de vakgroep
Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent. Gezond Sporten Vlaanderen
zal een digitaal platform bouwen om dit wetenschappelijk programma voor
primaire letselpreventie toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk sporters. In
2021 zal het GF2S-programma beschikbaar zijn als digitale applicatie voor
sportfederaties, clubs, trainers, ouders en (potentiële) sporters.
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3.3 Budgettair kader
Uitgavenartikelen
§ HG0-1HFD2PA-WT WERKING EN TOELAGEN – GEZOND EN ETHISCH SPORTEN
– SPORTERS IN VLAANDEREN STIMULEREN EN RESPONSABILISEREN TOT
GEZOND EN ETHISCH SPORTEN
Op het ISE Gezond en ethisch sporten wordt 759 keuro VAK en VEK voorzien voor
BO2021, dit is een vermindering met 161 keuro t.o.v. BA2020 ingevolge het
terugdraaien van de overflow.

4. TOPSPORT
Vlaamse topsporters inclusief G-topsporters zijn een rolmodel en inspiratiebron
voor onze Vlaamse jeugd én zijn een uithangbord voor een sterk Vlaanderen.
Dit inhoudelijk structuurelement omvat alle doelstellingen, processen en acties die
er mee voor zorgen dat onze topsporters de beste omkadering en maximale kansen
krijgen in de aanloop van, tijdens en na hun topsportcarrière.
Een topsportactieplan per Olympiade vormt de basis voor investeringen en
initiatieven voor een Vlaams topsportbeleid. We scherpen het focus- en
centralisatieprincipe verder aan en behouden een goede balans tussen
ontwikkelings- en prestatieprogramma’s.
SPORT VLAANDEREN
4.1 en 4.2 Strategische en operationele doelstellingen
SD 10 - We bieden onze topsporters de beste omkadering en maximale
kansen
Vlaamse topsporters inclusief G-topsporters worden ingezet als inspiratiebron om
de Vlaamse bevolking aan te zetten tot sporten en bewegen en om Vlaanderen op
een positieve manier uit te dragen. De uitstraling van de Vlaamse overheid bij de
Vlaamse bevolking, en van Vlaanderen als regio in de wereld, wordt eveneens
gepromoot via een gerichte communicatiestrategie. Sport Vlaanderen ontwikkelt
een communicatieplan topsport, waarin zes hoofddoelstellingen worden
nagestreefd: genereren van instroom, inspireren van doelgroepen, branden van
het merk “Sport Vlaanderen”, Vlaanderen als performante regio profileren,
verantwoorden van overheidsinvesteringen en toejuichen van sportresultaten.
De focus van het topsportbeleid blijft sterk gericht op Olympische disciplines. De
doelstellingen worden aangescherpt naar mondiaal niveau (Top 8 op WK’s en
Olympische Spelen). Een belangrijke bijkomende opstap in topsportmiddelen is
voorzien om ons toenemende aantal topatleten de beste omkadering en maximale
kansen te bieden om deze doelstellingen te realiseren.
We behouden de evenwichtige balans tussen ontwikkelings- en prestatieprogramma’s en zetten in op kwaliteit binnen de werking van topsportfederaties.
Aan de hand van een screening van hun werking formuleren we adviezen om hen
te versterken in hun rol en verantwoordelijkheden t.a.v. topsport. We geven
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topsportfederaties en -coaches toegang tot wetenschappelijk onderbouwde
ondersteuning. We voorzien geïndividualiseerde opleidingstrajecten voor technisch
directeurs topsport en coaches die sleutelposities bekleden binnen de
topsportwerking op basis van specifieke competentie-analyses.
Samen met de federaties bouwen we de topsportinfrastructuur verder uit in
topsportclusters en in onze topsportcampussen van Gent, Antwerpen en Leuven.
We zetten maximaal in op een Vlaams topsportbeleid en stemmen (waar relevant)
af met de andere gemeenschappen en met het BOIC. Vanuit een voortrekkersrol
streven we naar transparantie en synergie in de wijze waarop topsportfederaties
door de verschillende partners worden ondersteund onder andere via het project
Be Gold en gerichte ondersteuning aan Vlaamse topsporters die participeren in
trainingsstages en wedstrijden van het BOIC/IOC.
Om de combinatie van school en een topsporttraject haalbaarder te maken, zetten
we samen met onderwijs in op digitale ondersteuning en leervormen, in het
bijzonder in de topsportscholen.
Een werkgroep van experten buigt zich over het verloningssysteem van onze
Vlaamse topsporters en analyseert of we de vergoeding meer kunnen afstemmen
o.b.v. competenties en prestaties in plaats van louter op basis van diploma. Als
werkgever van onze topsporters voorzien we optimale ondersteuning in de vorm
van aangepaste begeleiding, informatiesessie en onthaaldagen. We zorgen ervoor
dat topsporters kunnen blijven rekenen op de carrièrebegeleiders van Sport
Vlaanderen die onder andere samenwerken met de VDAB om na de
topsportcarrière op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen.

4.3 Budgettair kader
Uitgavenartikelen
§ HG0-1HFD2QA-LO LONEN – TOPSPORT – TOPSPORTBELEID
§ HG0-1HFD2QA-WT WERKING EN TOELAGEN – TOPSPORT – TOPSPORTBELEID
Globaal bedragen de middelen voor het ISE topsport 25.927 keuro VAK en VEK bij
BO2021, dit is een toename met 1.298 keuro VAK en 1.258 VEK t.o.v. BA2020
ingevolge:
§
§

§
§

een compensatie vanuit infrastructuur (binnen kredieten van Sport
Vlaanderen): +2.000 keuro;
de terugdraai van intering op het over te dragen saldo in 2020 voor 40 keuro
(PIO project dat werd vastgelegd in 2019 waarvoor in 2020 nog een gedeelte
moest vereffend worden);
de terugdraai van de overflow -838 keuro die bij BO2020 was toegekend;
een toename met 136 keuro ingevolge de index.

5. INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL SPORTBELEID
Vlaanderen wil constructief bijdragen aan en wegen op het Europees en
internationaal sportbeleid. Dit inhoudelijk structuurelement omvat alle
doelstellingen, processen en acties die er mee voor zorgen dat Vlaanderen ook op
Europees en internationaal niveau effectief een rol kan spelen in het sportbeleid.
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We informeren de Vlaamse sportsector over en betrekken hen bij het Europees en
internationaal sportbeleid. We benutten de Europese en internationale
samenwerking en uitwisseling van goede praktijken om het Vlaams sportbeleid te
versterken en uitdagingen zoals o.a. doping en wedstrijdvervalsing aan te pakken.
SPORT VLAANDEREN
5.1 en 5.2 Strategische en operationele doelstellingen

SD 11 - We dragen constructief bij aan en wegen op het Europees en
internationaal sportbeleid
Naar aanloop van het Belgisch EU-voorzitterschap in 2024 is het van belang dat
België en Vlaanderen een prominentere rol beginnen opnemen in het EU-speelveld.
Dit kan zich uiten in ondermeer het EU-werkplan voor sport (dit plan bepaalt de
prioriteiten die op EU-niveau zullen behandeld worden in de komende drie jaar),
vertegenwoordiging in expertengroepen, aanleveren van sprekers en good
practices bij specifieke uitwisselingen.
Op subsidiëringsvlak is 2021 een kantelpunt door de implementatie van het nieuwe
Erasmus+ subsidiëringskanaal (voor de komende zeven jaar). Het zal van groot
belang zijn om dit kanaal zo optimaal mogelijk af te stemmen op de noden van de
Vlaamse sportsector en de sector te informeren over de bijkomende
mogelijkheden. Hiervoor besteden we in 2021 extra aandacht aan gerichte
informatiemomenten voor de sportsector.

5.3 Budgettair kader
Uitgavenartikelen
§ HG0-1HFD2RA-WT WERKING EN TOELAGEN – INTERNATIONAAL EN
INTERREGIONAAL SPORTBELEID – INTERNATIONAAL SPORTBELEID
De middelen op het ISE internationaal sportbeleid bedragen 91 keuro bij BO2021
en blijven constant t.o.v. BA2020.
De middelen worden aangewend voor uitgaven voor internationale zendingen, het
informeren en betrekken van de Vlaamse sportsector in het Europese beleid en het
financieren van initiatieven in het kader van internationaal sportbeleid.

6. ANTI-DOPING
Dit inhoudelijk structuurelement omvat alle doelstellingen, processen en acties die
bijdragen aan het realiseren van een dopingvrij Vlaanderen.
Om dat te realiseren zetten we blijvend in op een efficiënt, klantvriendelijk en
WADA-conform antidopingbeleid. We hebben daarbij zowel aandacht voor een
repressief als een preventief beleid.
SPORT VLAANDEREN
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6.1 en 6.2 Strategische en operationele doelstellingen
SD 12 - We zetten blijvend in op een efficiënt klantvriendelijk en Wadaconform antidopingbeleid
Cruciaal is de implementatie van de nieuwe WADA-code 2021 en het in lijn blijven
met de internationale conventies tegen doping in de sport van de Raad van Europa
en de UNESCO. Een nieuw Vlaams decreet en uitvoeringsbesluit betreffende de
preventie en bestrijding in de sport is dus om internationale redenen noodzakelijk
en biedt tevens de mogelijkheid tot optimalisering van het wetgevend kader met
de andere gemeenschappen (wijzigingen samenwerkingsakkoord inzake
dopingbestrijding). Het legistiek proces is volop aan de gang teneinde de deadline
van 01/01/2021 te halen.
Voor het repressieve antidopingbeleid zal blijvend voorzien worden in de
verzoening van de internationale richtlijnen en de Vlaamse doelstellingen met de
nadruk op de controle van de elitesporters en dit zowel in- als buiten competitie.
Hiervoor volstaat het huidige budget.
NADO Vlaanderen bouwt daarnaast een sterk preventief beleid uit, zowel naar de
elitesporter als naar de breedtesporter in overeenstemming met de nieuwe
internationale standaard voor educatie. Dit zal gebeuren binnen de budgettaire
mogelijkheden zonder de doelstellingen inzake repressief beleid te bedreigen.
NADO Vlaanderen blijft als operationeel onafhankelijke entiteit functioneren rond
antidoping en moderniseert en versterkt zijn interne werking verder in
samenwerking met andere diensten en actoren. De ontwikkeling van een nieuwe
website alsook een centraal opvolgingssysteem en -databank zijn opgestart binnen
de beschikbare IT-budgetten..

6.3 Budgettair kader
Uitgavenartikelen
§ HG0-1HFD2S-WT WERKING EN TOELAGEN – ANTI-DOPING –
DOPINGBESTRIJDING IN DE SPORT
Op dit ISE wordt in 2021 1.058 keuro voorzien voor de werking van NADO
Vlaanderen. De middelen zijn afkomstig uit de dotatie aan het NADO Vlaanderen
(1.008 keuro) en uit het innen van de boetes die toegekend worden naar aanleiding
van overtredingen op de anti-dopingregelgeving (50 keuro).

VI. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER
BELEIDSVELD
Niet van toepassing voor sport
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VII. LIJST MET AFKORTINGEN

BIIND
BOIC
EU
EK
GES
ICES
IOS
ISB
ISE
NADO
MOEV
VR
VSF
VTS
WADA
WK

Beleidsnetwerk inclusie in en door sport
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
Europese Unie
Europese kampioenschappen
Gezond en ethisch sporten
Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport
Internationaal Olympisch Comité
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid
Inhoudelijk structuurelement
Nationale antidopingorganisatie
Stichting Vlaamse Schoolsport
Virtual Reality
Vlaamse Sportfederatie
Vlaamse Trainersschool
World Anti-Doping Agency
Wereldkampioenschappen
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VIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’

DECREETSAANPASSINGEN

Aanpassing Antidopingdecreet van 25 mei 2012
Omschrijving
Door de aanpassing van de Wereld Anti Doping Code en bijhorende internationale
standaarden van het WADA, is een wijziging van het Antidopingdecreet en
bijhorende uitvoeringsbesluiten noodzakelijk om blijvend in regel te zijn met de
internationale regels. NADO Vlaanderen moet immers 'compliant' blijven met de
internationale Code en de bijhorende internationale standaarden.
Timing
Februari 2021 (reeds gestart in 2020)
Aanpassing samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie + decretale
instemming
Omschrijving
Door de aanpassing van de Wereldantidopingcode en bijhorende internationale
standaarden
van
het
WADA,
is
een
wijziging
van
het
huidige
samenwerkingsakkoord
noodzakelijk.
Deze
wijzigingen
worden
via
instemmingsdecreet geformaliseerd.
Timing
Februari 2021 (reeds gestart in 2020)
Aanpassing decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en
subsidiëring van de georganiseerde sportsector
Omschrijving
Om de versnippering in het G-sportlandschap aan te pakken (unisportfederatie Gsport, G-sportplatform en Sport Vlaanderen) en het Vlaams Regeerakkoord uit te
voeren dringt een aanpassing m.b.t. G-sport in het decreet van 10 juni 2016 zich
op.
In een latere fase (fase 2) zullen de aanpassingen m.b.t. de subsidiëring van
sportfederaties aan het decreet worden doorgevoerd die uit de decreetsevaluatie
zullen blijken (zie verder).
Timing
Fase 1 (G-sport): 2021
Aanpassing decreet 8 november 2013 houdende het stimuleren, het
coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector
Omschrijving
Het decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de
tewerkstelling in de sportsector, en specifiek het hoofdstuk rond de erkenning en
subsidiëring van een organisatie voor de coördinatie en de tewerkstelling van een
pool van sportbegeleiders en sportondersteuners, dateert van 2013. Omdat de
regelgeving niet meer voldoende aansluit bij de realiteit en de huidige beleidsvisies,
dringt een wijziging zich op.
Timing
2021
DECREETSEVALUATIES
Evaluatie van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en
subsidiëring van de georganiseerde sportsector
Omschrijving
Het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de
georganiseerde sport betekende een belangrijke wijziging in de methodiek
waarmee de subsidies aan erkende en gesubsidieerde sportfederaties werden
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toegekend. Het doel van dit decreet was de sportfederaties tegen 2020
performanter, krachtdadiger en efficiënter te maken en de kwaliteit in de
sportclubs verder te verbeteren en anderzijds de effectiviteit en de efficiëntie van
de ingezette Vlaamse middelen te verhogen.
Het is aanwezen om na een eerste olympiade (4 jaar) dit nieuwe decreet te
evalueren. De evaluatie werd opgestart vanaf midden 2020 en wordt vervolgd in
2021.
Timing
2021: vervolg evaluatie decreet
Evaluatie van het decreet van 20 december 2013 Gezond en Ethisch
Sporten
Omschrijving
Bij het begin van de vorige legislatuur stond de implementatie van het Gezond en
Ethisch Sporten decreet van 20 december 2013 voorop. We evalueren dit decreet
tijdens deze legislatuur om het gezond en ethisch sporten beleid verder te
versterken, rekening houdende met de beleidscycli van de via dit decreet
gesubsidieerde organisaties.
Timing
2021: vervolg evaluatie decreet, conclusies/aanbevelingen, eventuele opstart
herwerking regelgeving
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