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II.

INLEIDING DOOR DE MINISTER

Vlamingen zijn fiere mensen. Ze rechten hun rug en gaan door. Vlaanderen
herleeft. Vlaanderen beweegt. Corona heeft ons een tik gegeven, maar ons
allesbehalve klein gekregen. Tijdens deze gezondheidscrisis hebben we al
wandelend of fietsend de natuur dichtbij huis (her)ontdekt. Voor velen een
openbaring. Maar Vlamingen zijn bovenal sociale wezens. Wat misten we onze
vrienden, onze ploegmakkers, onze sportmaatjes op het voetbalveld, in de klimzaal
of op de atletiekpiste. Hoopvol kwam er vorig jaar licht aan het einde van de tunnel
en kon het weer. Eindelijk. De sportclubs en sportverenigingen stelden álles in het
werk om hun leden op een veilige manier weer te laten sporten.
Vlaanderen bracht sporters en supporters weer bij elkaar. Het WK Wielrennen in
september vorig jaar vormde dé apotheose. Maandenlang hebben we aan de zijlijn
moeten staan, maar tijdens het WK Wielrennen heeft Vlaanderen zich getoond. De
organisatie was een knap staaltje van een nooit eerder geziene samenvloeiing van
breedtesport, topsport, beleving, innovatie, duurzaamheid en samenwerking.
Vlaanderen stond al in de sportieve vitrine, maar met het WK Wielrennen hebben
we ons nog eens extra geëtaleerd als wielerminnende natie.
2021 was ook het jaar dat onze Vlaamse toptalenten op mondiaal niveau hebben
geschitterd. Dat leverde maar liefst 6 Vlaamse medailles op tijdens de Olympische
zomerspelen van Tokio en 10 Vlaamse medailles tijdens de Paralympische Spelen.
We gaven onze toptalenten de best mogelijke omkadering en zetten onze atleten
en hun prestaties in de kijker als inspiratiebron voor een toekomstige generatie
sportfanaten.
Vlaanderen trekt met € 185 miljoen een heuse Sportspurt. Met onze Sportspurt
zetten we fors in op de realisatie van moderne en kwaliteitsvolle
sportinfrastructuur, zodat iedereen in de best mogelijke omstandigheden zijn
favoriete sport kan beoefenen. In 2021 maakten we in totaal ruim 48 miljoen euro
vrij voor 73 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten en 8 topsportinfrastructuurprojecten. We zetten ook stappen vooruit in de uitbouw van de centra tot centers
of excellence. Hoewel Vlaanderen geen bergen heeft, staat in Sport Vlaanderen
Genk een dryslope die door snowboarders van over de hele wereld geprezen wordt.
De sportcube voor active gaming in Sport Vlaanderen Brugge combineert sport en
gaming en moet vooral diegenen die anders nooit zouden sporten, tot bewegen
verleiden. We lanceerden maar liefst drie investeringsgolven sportieve
groepsaankopen zoals de aanleg van kunstgrasvelden, Finse pistes of
beachterreinen en de aankoop van robotmaaiers of sportbakken. Via deze
groepsaankopen maken we het voor lokale besturen en sportclubs makkelijker én
goedkoper om te investeren in sportinfrastructuur en vergroten hiermee het
kwalitatieve aanbod en de zichtbaarheid van sport op het terrein.
Urban Sports, zoals skaten of 3x3 basket, winnen zowel internationaal als bij ons
sterk aan populariteit. We kennen heel wat toptalent in onze rangen en grepen dit
moment aan om maximaal in te zetten op dit relatief nieuw sport- en
beweegaanbod. In 2021 deden we dat via begeleiding, ondersteuning van
topsportprogramma’s, maar ook via Vlaanderenbrede groepsaankopen zoals
skateparken en baskettorens. Dit alles met de ambitie om ook internationale
wedstrijden naar Vlaanderen te halen.
We zien in alles het goede, ook in corona. Laten we zeggen dat we dankzij corona
de digitale omwenteling hebben kunnen versnellen en versterken. Opleidingen en
trainerscursussen werden toegankelijker en laagdrempeliger. Via de integratie van
e-learning en blended learning maakten we onze opleidingen voor trainers nog
aantrekkelijker. De eerste VTS Plus bijscholingsmarathon was met meer dan
3

10.000 deelnemers, honderden webinars en tientallen interessante lesgevers uit
de sportwereld een echte winner. Je als trainer of coach bijscholen, was nooit
eerder zo populair.
De coronacrisis had ook in 2021 helaas nog een negatieve impact op de bouw en
renovatie van sportinfrastructuur: werven werden stilgelegd en liepen vertraging
op. Alle lopende dossiers die we in het kader van het decreet bovenlokale en
topsportinfrastructuur financieren, gaven we daarom uitstel om hun project op te
leveren.
Ik blijf inzetten op een integer en veilig sportklimaat. Zo moeten de gesubsidieerde
sportfederaties sinds 1 januari verplicht een aanspreekpunt integriteit organiseren
en een integriteitsbeleid voeren, inclusief tucht. Om de federaties daarin te
ondersteunen, werd de financiering van het centrum Ethiek in de Sport en het
Vlaams Sporttribunaal versterkt. Op vlak van dopingbestrijding werd de nieuwe
WADA-code 2021 geïmplementeerd en verklaarde het WADA Vlaanderen eind 2021
‘compliant’. Vorig jaar controleerde NADO Vlaanderen een record aantal sporters
en het aantal dopingvaststellingen lag nog nooit zo laag. Met onze strenge aanpak
creëren we een dopingvrije omgeving waarin zowel topsporters als breedtesporters
beschermd worden tegen doping.
Vlaanderen investeert deze regeerperiode 1,1 miljard euro in sport. Dat is 8,5%
meer dan vorige regeerperiode. Uit onderzoek blijkt dat voor elke euro uitgegeven
aan sporten en bewegen in Vlaanderen een sociale impact van 3,56 euro wordt
gerealiseerd. De meerwaarde overschrijdt de investeringen moeiteloos. Sporten en
bewegen moet verder gestimuleerd worden zodat nóg meer Vlamingen van zowel
de individuele als van de collectieve voordelen kunnen genieten en we de
maatschappelijke impact verder kunnen vergroten.
2021 was een uitdagend jaar, ook voor de sportwereld, maar we kunnen zeggen
dat Sport Vlaanderen ook vorig jaar haar begroting heeft kunnen uitvoeren.
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III.

SAMENVATTING

Ook in 2021 maakten we volop verder werk van de 12 werken zoals opgenomen
in de beleidsnota sport. De belangrijkste lijnen daarbij waren:
We maakten verder werk van een echte sport- en beweegmentaliteit. Door de
coronapandemie is meer dan ooit gebleken hoe belangrijk voldoende beweging en
sport is als preventieve gezondheidszorg. We zetten iedereen aan tot levenslang
sporten en daarom werkten we ook in 2021 op diverse settings van het leven.
Opdat onze kinderen de juiste ‘sport’keuzes kunnen maken, ondersteunden we het
project Sportkompas verder. Via deze sportoriëntatie-methodiek 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, hebben we onder
meer de sport- en beweegscan maximaal gepromoot en ontwikkelden we de
“Loopbaan”, een loopcircuit om in een KMO-zone buiten te kunnen bewegen en
sporten.
In januari en september 2021 vond het WK veldrijden en het WK Wielrennen op
de weg plaats in Vlaanderen. In aanloop van het WK Wielrennen op de weg trokken
we volop de kaart van de fiets.
In 2021 werkten we, samen met de leden van het Beleidsnetwerk Inclusie In en
Door sport (BIIND), verder aan een masterplan. Dit heeft tot doel de kansen tot
sportparticipatie van specifieke kwetsbare groepen te verbeteren en meer in te
zetten op sport als middel om extra-sportieve doelen te bereiken. Ook het Gsporten kreeg veel aandacht in 2021. De structuren van het G-sportlandschap
werden geoptimaliseerd om zo tot een eenduidig beleid te komen voor G-sport in
Vlaanderen.
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 startten we in 2021 de wijziging van het decreet houdende de
georganiseerde sportsector
Het is van groot belang dat sport in de meest kwaliteitsvolle omstandigheden
gebeurt. Goed opgeleide trainer zijn hierin een belangrijke schakel. In 2021 werden
met succes specifieke initiatieven genomen om trainers te stimuleren opleidingen
en bijscholingen te volgen (zoals bv. het aanbieden van een financiële incentive,
de organisatie van de VTS Plus bijscholingsmarathon, de ontwikkeling van elearning modules, …).
Vanuit het relancebeleid werden extra middelen voorzien voor sportinfrastructuur.
Deze middelen kwamen 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 vergrootten 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 trokken daarom
volop de kar van een gezond en ethisch sportenbeleid. Na vijf jaar werking werd
de evaluatie van het GES-decreet opgestart. Vanaf 1 januari ging ook het nieuw
opgerichte Vlaams Sporttribunaal effectief van start.
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2021 was het jaar van de uitgestelde Olympische spelen en ook van mooie
topsportprestaties. In 2021 trad ook het nieuwe Topsportactieplan in werking, het
vijfde op rij. De focus van het topsportbeleid blijft sterk gericht op Olympische
disciplines. De doelstellingen werden aangescherpt naar mondiaal niveau.
Bovendien investeerden we deze legislatuur eenmalig 10 miljoen euro voor
topsportinfrastructuur ter voorbereiding van de komende Olympiade.
Ook in 2021 hebben we constructief bijgedragen aan en gewogen op het Europees
en internationaal sportbeleid.
En vanuit het NADO zijn we blijven inzetten op een efficiënt klantvriendelijk en
Wada-conform antidopingbeleid

TOTAAL – SPORT, excl. DAB’s, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

148.754

165.066

2e BA-JR

0

0

0

225.916

200.721

BU

0

0

0

180.969

180.969

PROGRAMMA HF – SPORT
(duizend euro)
2021
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0

0

0

148.754
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2e BA-JR

0

0

0
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0

0

0

180.969

180.969
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IV.
TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
1.

Transversale, horizontale doelstellingen


Actieplan gaming 2018-2021: Er werden voor het beleidsveld sport geen
acties opgenomen in het actieplan gaming.



Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030: Een uitgebreide rapportering
omtrent de voortgang van alle maatregelen onder het ISE Infrastructuur zal
worden opgenomen in het VEKP-voortgangsrapport dat in de tweede helft
van 2022 wordt geagendeerd op de Vlaamse Regering. Voor elke actie zal
in het VORA worden aangegeven welk budget hiervoor in 2021 werd
voorzien.
In het Vlaams Energie en Klimaatplan is een maatregel expliciet toegewezen
aan
Sport
Vlaanderen,
met
name
energie-investeringen
in
sportinfrastructuur. In de centra van Sport Vlaanderen worden
verschillende energie-investeringen uitgevoerd. Aan de hand van een
meerjarenplanning wordt gefaseerd geïnvesteerd in nieuwe daken,
energiezuinigere stookplaatsen en isolerend buitenschrijnwerk. De
investering in zonneboilers wordt op verschillende plaatsen uitgerold. Voor
het plaatsen van een windmolen in Sport Vlaanderen Gent werd een
negatief
advies
vanuit
de
stad
Gent
gegeven
m.b.t.
de
vergunningsaanvraag. Sport Vlaanderen is in overleg met de stad om te
bekijken hoe dit kan opgelost worden.



Luchtbeleidsplan 2030: Er werden voor het beleidsveld sport geen acties
opgenomen in het actieplan luchtefficiëntie.
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V.

BELEIDSVELD SPORT

Het beleidsveld sport bestaat uit zes verschillende ISE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sport voor allen
Infrastructuur
Gezond en ethisch sporten
Topsport
Internationaal en regionaal beleid
Antidoping

Sport Vlaanderen is de enige entiteit die instaat voor deze zes ISE en ontvangt
hiervoor, naast eigen ontvangsten, drie toelagen vanuit het departement CJM. In
de algemene uitgavenbegroting zijn twee hiervan (HB0-1HFD2NY-IS en HB01HFD5NY-IS) gelinkt aan het ISE Sport voor Allen en eentje aan Antidoping (HB01HFD2SY-IS).
Langs uitgavenzijde van de begroting van Sport Vlaanderen is de interne stroom
Antidoping gelinkt aan ISE 6 (Antidoping), de andere twee interne stromen die bij
het departement gelinkt zijn aan Sport voor Allen worden verdeeld over de vijf
andere ISE. Er is met andere woorden geen 1 op 1-koppeling per ISE tussen de
ontvangstentoelages en uitgavenposten binnen de begroting van Sport
Vlaanderen. Om die reden worden de evoluties op de interne stromen van Sport
voor Allen besproken onder het budgettair kader van ISE 1: Sport voor Allen (zie
1.3), maar hebben deze ook betrekking op ISE 2, 3, 4 en 5. Verder wordt per ISE
aan de hand van concrete uitgavenartikelen een overzicht geboden.
Uitgaven per ISE bij Sport Vlaanderen
ISE

1. Sport voor allen
2. Infrastructuur
3. Gezond
en
ethisch sporten
4. Topsport
5. Internationaal en
regionaal beleid
6. Anti-doping

2de BA
VAK

(in duizend euro)
BU

2de BA-JR
VEK

VAK

VEK

VAK

114.785 116.535 112.704

VEK

103.892

105.642

111.543

37.447

51.714

75.777

51.845

67.153

25.768

759

759

759

759

759

445

25.927

25.927

26.316

26.316

26.113

25.611

91

91

91

91

79

79

1.058

1.058

1.058

1.058

938

975
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1.

Inhoudelijk structuurelement 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.

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 overtuigen we
de mensen van het belang van sportbeoefening, maar ook van het plezier dat je
eraan beleeft en de voldoening die je eruit haalt.
Samen met het nieuw aangestelde adviesbureau hebben we de campagne
verbreed en verdiept. Daarbij gaven we aandacht aan mensen die reeds sporten,
maar lag 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. Op 23 augustus werd hiervoor een doorstart gemaakt van de
#sportersbelevenmeer-campagne om de boodschap opnieuw duidelijk te maken.
Voor deze doorstart werden diverse beelden en video’s gerealiseerd die ingezet
werden in een promotiecampagne op TV en op sociale media.
Vanzelfsprekend stemden we alle evenementen en acties af op deze nieuwe insteek
en speelden we opnieuw in op innovatieve, sportieve en maatschappelijke trends.
Met de actie ‘Samen sport je meer’ ondersteunden we absolute beginners bij het
volhouden van hun goede voornemens in het nieuwe jaar. Hierbij riep Sport
9

Vlaanderen iedereen op om een sportbuddy te zoeken en elkaar uit te dagen om
samen te beginnen sporten. Want sporten met een buddy is niet alleen gezelliger,
je bent meer gemotiveerd, je gaat regelmatiger sporten en je houdt langer vol.
Via de sportersbelevenmeer-award daagden we 207 gemeentelijke sportdiensten
uit om gedurende een jaar te werken rond verschillende thema’s (o.a. gezinssport,
en sporten in de natuur). Op 21 december reikten we met een online show awards
uit aan steden en gemeenten om hen te belonen voor de geleverde inspanningen.
Ook binnen Sport Vlaanderen voerde een brandteam campagne zodat alle
werknemers van Sport Vlaanderen de campagne mee ondersteunen en als
ambassadeur optreden. Hiervoor werden van verschillende medewerkers uit de
Sport Vlaanderen-centra posters gemaakt met een gepersonaliseerd opschrift:
‘Dankzij …(persoon X) … beleven sporters meer’. Deze posters verwelkomen nu de
bezoekers in onze centra.
In juni 2021 richtten we binnen Sport Vlaanderen de strategische werkgroep 'Meer
vrouwen in de sport' op, met vertegenwoordigers uit de verschillende afdelingen
van Sport Vlaanderen en vertegenwoordigers van het kabinet Sport. Vanuit deze
werkgroep concretiseerden we reeds een aantal acties rond dit thema. Binnen het
project tiener drop-out besteden we intussen extra aandacht aan de doelgroep
meisjes. We werkten het subsidiereglement voor sportevenementen bij. We
bouwden specifieke criteria ter bevordering van damessport in het reglement,
zodat dit extra punten opleverde voor organisatoren die extra aandacht hebben
voor de gelijkwaardige behandeling van vrouwensport.
Idea Consult, in samenwerking met ICES vzw en Rosa vzw, kreeg een opdracht
toegekend om federaties te bevragen over de man-vrouw verhouding, inclusief
beleidsacties hieromtrent, binnen hun organisatie. Aanvullend daarop zal Idea met
zijn partners een aantal sportfederaties begeleiden in een verbetertraject.
We kenden ook een opdracht toe aan Women on Board om een Ronde Tafel te
organiseren rond het thema 'meer vrouwen aan het sportstuur'.
Via het decreet op de georganiseerde sportsector ondersteunen we sportfederaties
in hun basiswerking en in specifieke projecten om meer meisjes aan het sporten
te krijgen (bv. Zij aan Zij, Cycling Vlaanderen of Women in ultimate van FROS
Multisport Vlaanderen).

SD 2: We doen alle Vlamingen sporten in elke fase van hun leven
OD 2.1 - We investeren volop in kinderen en jongeren
We deden inspanningen om sporten en bewegen op school vanzelfsprekender te
maken, zowel tijdens als na de schooluren. In het kader van de actie Brede School
met Sportaanbod werden nieuwe initiatieven genomen om het naschools sporten
verder te stimuleren en aantrekkelijker te maken. De bestaande producten
Multimove (kleuters), Sportsnack (lagere school) en SNS (middelbare school)
bouwden we verder uit. Zo hebben we verder ingezet op de campagne Heldenklas
waarvoor we nieuwe thematische lesfiches Sportsnack en Multimove ontwikkelden
ter ondersteuning en inspiratie van de scholen. We zetten ook verder in op de
optimalisering van het SNS-platform: SNS-app, SNS-databank en SNS-website en
de dataontsluiting met datawarehouse werd verder uitgebouwd. De samenwerking
met UiTPAS is verdergezet om jongeren die recht hebben op een kansentarief een
SNS-pas met aangepast tarief aan te bieden.
De 35 FOLLO's werden ondersteund en begeleid om de organisatie van de
bestaande naschoolse producten te promoten op het terrein.
10

Omwille van Covid-19 kon in 2021 zo goed als geen naschools sportaanbod voor
jongeren uit het secundair onderwijs doorgaan. Het kwalitatief opvolgen en
bijsturen van de lerende netwerken stond hierdoor op een laag pitje. De lokale
besturen gaven zelf ook aan andere prioriteiten te hebben. Hierdoor werd het
project ‘naschoolse sport voor leerlingen uit het secundair onderwijs’ met een jaar
verlengd in schooljaar 2021-2022. Uiteraard hadden de corona-maateregelen ook
een effect op de praktische uitwerking van de andere naschoolse sportproducten.
Om onze visie voor het uitbouwen van een gezonde mix van zitten, staan, bewegen
en sporten tijdens de schooluren aan te pakken, zijn we voor het basisonderwijs
gestart met de ontwikkeling van een digitaal beweegplatform, genaamd de
beweegbuddy. Daarnaast werd in het kader van de Olympische Spelen het project
'De Gouden Klas' voor scholen uit het basisonderwijs georganiseerd, volledig online
en coronaproof. Ook voor het WK-wielrennen werden allerlei schoolacties en
educatieve pakketten ontwikkeld i.s.m. MOEV. Daarnaast konden de volgende
schoolsportevenementen i.s.m. MOEV en andere partners weer plaatsvinden:
provinciale Survival Trophy’s voor leerlingen uit het secundair onderwijs, de
uitgestelde try-outs van Luuks beweegdagen voor het basisonderwijs, de K3
run&fun als een nieuw event in samenwerking met Studio 100 en de Vlaamse
loopweken voor scholen.
Verder ondersteunden we de creatieve uitwerking en ontwikkeling van een
methodiek ter promotie van minder lang stilzitten voor leerlingen uit het secundair
onderwijs, met name SWEEP.
We ondersteunden actief de verdere uitbouw en ontwikkeling van de beleidstool
Sport beweegt je school.
In samenspraak met intersectorale actoren werkten we verder aan de ontwikkeling
van een inspiratiekader voor een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse
activiteiten.
Om kinderen van 8 tot 10 jaar te laten ontdekken welke sport het meest aanleunt
bij hun competenties en interesses, nam Sport Vlaanderen de coördinatie van
SportKompas op zich in samenwerking met Sportwerk Vlaanderen en Sportamundi.
We stonden in voor de verdere ontwikkeling van SportKompas, zoals de
ontwikkeling van een reservatiesysteem, communicatie en promotie naar de lokale
besturen en scholen, inzetten van professionele testteams via Sportwerk
Vlaanderen, verder optimaliseren van het Sportkompasplatform en de
implementatie van de I AM module.

OD 2.2 - We stimuleren goeie praktijken waardoor kinderen en ouders op
hetzelfde moment kunnen sporten.
Sport Vlaanderen wil 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 tussen werk en gezin. Daarom
willen we hen stimuleren om samen te sporten, door 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 ontwikkelden we in overleg met de verschillende
belanghebbenden uit de sport en niet-sportsector afgelopen jaar verschillende
acties en producten.
De lokale besturen en sportfederaties inspireerden we met goede praktijken en een
online tool met als doel hen aan te moedigen om (meer) in te zetten op het sporten
en bewegen in gezinsverband.
11

Verder informeerden we gezinnen over het bestaande aanbod via onze website en
sociale mediakanalen.
Daarnaast zetten we hen in beweging door thematochten aan te bieden,
beweegtips
te
voorzien
voor
de
vakantieperioden,
kindvriendelijke
mountainbikeroutes te promoten, een sport- en beweegaanbod voor gezinnen aan
te bieden in de centra van Sport Vlaanderen en een laagdrempelig
gezinssportaanbod te organiseren op de Sportzomer.
Bovendien lanceerden we in samenwerking met Studio 100 het interactieve
beweegspel "Maya en Moovie vieren feest" om gezinnen met jonge kinderen op
een spontane en ludieke manier meer aan het bewegen te krijgen, daarbij
gebruikmakend van de 12 Multimove bewegingsvaardigheden.

OD 2.3 - Sportbedrijven doen sport bedrijven
We hebben in 2021 verder intensief ingezet op het sensibiliseren van bedrijven
rond het thema Sport op het Werk. Heel wat netwerkevents werden uiteraard
geannuleerd omwille van de corona-pandemie.
De koepelcampagne Sportbedrijf werd in september gelanceerd in combinatie met
een marketing- en promotiecampagne via verschillende kanalen, met focus op de
starterskit, de scan 2.0, de loopbanen, een label en een award.
De sport- en beweegscan werd maximaal gepromoot bij bedrijven. De gecapteerde
data rond de sportparticipatie en de sportieve noden en wensen van werknemers
werden gebundeld ter voorbereiding van een nieuw Vlaams rapport.
We bleven inzetten op het inventariseren van goede praktijken van bedrijven en
hebben een toolkit ontwikkeld waarmee bedrijven aan de slag kunnen.
Ondertussen werden meer dan 700 exemplaren aangevraagd en verstuurd.
De ‘Loopbaan’ werd ontwikkeld, een loopcircuit om in een KMO-zone buiten te
kunnen bewegen en sporten. Ondertussen werden er reeds enkele gerealiseerd en
ingepland.
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 gaf
Sport Vlaanderen het goede voorbeeld via een Move@Work-community.
De sport- en beleefmaand (voor het personeel van de Vlaamse overheid) werd
eveneens gerealiseerd.

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, onder meer op vlak van
sportbegeleiding en ethisch en gezond sporten, belangrijk.
Via de wijziging van het decreet georganiseerde sportsector zetten we in op de
maatschappelijke evoluties en op braakliggend terrein om nog meer mensen
kwalitatief en blijvend aan het sporten te krijgen. Bijvoorbeeld door in te zetten op
multisport, een bredere waaier van sporten en op het bereiken van de anders
georganiseerde sporter. De wijzing aan het decreet werd in 2021 ingezet via de
12

goedkeuring van de Vlaamse Regering van de visienota en de eerste principiële
goedkeuring door de Vlaamse Regering van het ontwerp tot wijziging van het
decreet op de georganiseerde sportsector. De wijzigingen gebeurden binnen de
uitgetekende beleidslijnen van de visienota en in nauw overleg met de sector.
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. Deze groep van een geschatte 2,6 mio Vlamingen vindt
haar/zijn sportieve gading (nog) niet in een sportclub. 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.
Daarom ontwikkelen we samen met de sport- en beweegsector en private partijen
een online community-platform dat deze ‘ongeorganiseerde (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 omvatte een pilootproject 'Brugge Beweegt'. Hier hebben we een
aantal conclusies uit kunnen trekken om de uitrol van een online platform te
ontwikkelen op Vlaams niveau. De grootste pijlers om rekening mee te houden zijn
het belang van een offline beleid, complementair met het online platform. Dat
offline beleid moet de verschillende stakeholders uit de sportsector in staat stellen
om het online platform als concreet instrument te integreren in de uitvoering van
hun sportbeleid op het terrein.
Samen met Studiodott werd het concept van dit online platform verder verfijnd
zodat dit bevattelijk voorgesteld kon worden aan de sector. In navolging daarvan
organiseerden we enkele klankbordsessies voor de sportsector. Op basis van de
feedback uit deze sessies verfijnden we het concept waar nodig.

OD 2.5 - We maken sport en beweging in kwalitatieve omstandigheden
haalbaar voor iedereen
We zijn in overleg gegaan 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. In dat verband werden diverse inhoudelijke
scenario's onderzocht (van individuele tot projectmatige ondersteuning) om vooral
de sportparticipatie van kinderen en jongeren in armoede te bevorderen. We
hielden hierbij rekening met de bestaande initiatieven en mechanismen. Daarnaast
onderzochten we diverse juridisch-technische mogelijkheden om de nodige
financiële middelen hiervoor te verzamelen in een jeugdsportfonds. Het onderzoek
is ondertussen afgerond en daarbij is in binnen- en buitenland (Vlaanderen,
Nederland, Engeland, Noorwegen, USA) contact genomen met goedwerkende,
soortgelijke sportfondsen en werden interviews afgenomen met sleutelfiguren in
deze organisaties.
Daarnaast besteedden we ook bewust aandacht aan sporten en bewegen bij
ouderen. We zetten in op een preventief beleid om zo 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. In 2021 zijn we gestart met de voorbereiding van een
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toolbox rond motorische componenten (spierkracht, evenwicht, enz.) voor
ouderen. Met de toolbox willen we lesgevers en begeleiders inspireren met
aangepaste oefeningen voor ouderen. De geplande initiatieven binnen de Sporters
beleven meer-campagne om ouderen te sensibiliseren tot een actievere levensstijl
werden door corona uitgesteld naar 2022.
Ook het G-sporten kreeg veel aandacht in 2021. De structuren van het Gsportlandschap werden geoptimaliseerd om zo tot een eenduidig beleid te komen
voor G-sport in Vlaanderen. Het fusietraject tussen Parantee-Psylos en G-sport
Vlaanderen werd begeleid door een externe procesbegeleider (Deloitte). Tijdens
het fusietraject werd gewerkt aan een concrete input voor het aan te passen
decreet, de opmaak van een structuur met duidelijke rollen en verantwoordelijken,
en de implementatie van een veranderaanpak.
Via de resultaten van een impactanalyse werd het subsidiebeleid voor G-sportclubs
bijgestuurd waarbij vooral het beoordelingsproces werd verfijnd.
We ontwikkelden een G-toolbox voor lokale besturen om hen op weg te helpen om
met G-sport aan de slag te gaan. De toolbox werd voorgesteld tijdens diverse
(digitale) ontmoetingsmomenten.
Rekening houdende met de mogelijkheden ontwikkelden we een gevarieerd Gsportaanbod in de centra van Sport Vlaanderen.
Het Beleidsnetwerk Inclusie In en Door sport (BIIND) werkte verder aan haar
masterplan inclusie in en door sport. In het najaar werd per actiedomein een
thematische focusgroep opgestart met de intentie om de overgang te maken van
het abstracte niveau naar het meer concrete actieniveau. Deze stap bleek te groot
om in 1 keer te zetten, dus komen de focusgroepen in januari 2022 nog eens
samen. Hierdoor verschuift ook de opleverdatum van het masterplan.
Het BIIND werd geconsulteerd om via 'Deel je idee' suggesties te geven voor de
invulling van een mogelijke projectoproep vanuit Gelijke Kansen. De kerngroep
van BIIND fungeerde ook als jury voor de Vlaamse Prijs voor het Warmste
Sportinitiatief, die uiteindelijk werd toegekend aan SportAround.

OD 2.6 - We benutten sportevenementen als incentive voor meer
sportparticipatie
Op halfjaarlijkse basis werden opnieuw subsidies toegekend aan organisatoren van
competitieve en recreatieve evenementen en topsportevenementen die voldoen
aan de bepalingen van de vijf vigerende subsidiereglementen. Organisatoren van
externe evenementen werden niet enkel om financiële redenen ondersteund, maar
ook omdat ze de sportparticipatie bevorderen en we de kwaliteit van de
evenementen naar een nog hoger niveau willen tillen. In 2021 werd een extra
financiële stimulans gelegd op deelname van vrouwen aan de diverse
evenementen.
In september 2021 vond het WK Wielrennen op de weg plaats in Vlaanderen.
Samen met het Lokaal Organisatiecomité, de gaststeden Knokke-Heist, Brugge,
Antwerpen en Leuven, de betrokken Vlaamse administraties (Toerisme
Vlaanderen/EventFlanders, Sport Vlaanderen, Departement MOW, de OVAM)
Inter/PS Toegankelijk Vlaanderen, Cycling Vlaanderen en andere betrokken
actoren werd een sterk flankerend beleid op poten gezet om van dit evenement
een katalysator te maken om diverse ruimere maatschappelijke doelstellingen
zoals duurzaamheid, toegankelijkheid, mobiliteit en gezonde levensstijl te
bereiken.
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Sport Vlaanderen voerde naar aanleiding van het WK Wielrennen een ambitieus
activatie- en promotieplan uit. Onder de koepelcampagne “De Koers Komt Thuis”
werden diverse fotochallenges gelanceerd naar de burger, gezinnen, gemeenten,
deelnemers aan de Sporta Mon Ventoux, wielerorganisatoren, bedrijven,... Via een
digitaal platform hebben 150 gemeenten 460 aantrekkelijke of uitdagende
fietspunten geselecteerd die de fietsliefhebbers via eigen uitgestippelde routes
konden beleven.
We werkten maximaal samen aan initiatieven van het lokaal organisatiecomité
(LOC), WK 2021 vzw, en andere actoren. Zo droegen we vanuit het sportbeleid bij
aan de fietsspecials, een actie met aangepaste G-fietsen op de roadshows van het
LOC en aan de activatie van specifieke doelgroepen voor deelname aan de Flanders
Rides (recreatieve toertochten).
Voor het onderwijs publiceerden we met MOEV en Vlaamse Stichting
Verkeerskunde educatieve bundels rond fietsen en stond de 15de editie van de
Strapdag in het teken van het WK.
Bedrijven werden geactiveerd om het woon-werkverkeer van hun werknemers te
stimuleren door deelname aan de Bike For Life-campagne van biketowork
(Fietsersbond).
Samen met de Rode Antraciet boden we gevangenen de kans om de virtuele
beleving van fietsen op het WK te ervaren door spinningfietsen gekoppeld aan een
exergame (videospel met sportcomponent) te leveren. We boden ook Vlaamse
ambtenaren deze kans in de VAC-gebouwen van de gaststeden Brugge, Antwerpen
en Leuven in het kader van move@work.
Het WK zelf was organisatorisch een absoluut succes, met een ongeziene opkomst
van toeschouwers, zowel tijdens de tijdritten als tijdens de wegritten.
Voor de European Open Tennis voorzagen we een aantal flankerende acties inzake
communicatie, promotie en activering. Vanuit de organisatie werd samengewerkt
met lokale scholen en sportclubs om de beleving rond het evenement en de
promotie van de tennissport tot bij de jongeren te krijgen.
In januari vond het WK Veldrijden plaats. Door coronamaatregelen moest dit
zonder publiek plaatsvinden. Ondanks problemen met de organisator werd dit WK
door de inspanningen van de stad Oostende en Vlaanderen organisatorisch wel een
succes. Tegen de organisator werd een rechtszaak aangespannen door Toerisme
Vlaanderen en Sport Vlaanderen.

SD 3: Via sport dragen we bij aan een betere samenleving
Demos rondde een kortlopend vooronderzoek naar sociaal sportieve initiatieven af.
In het rapport wordt als centraal aandachtspunt een werkdefinitie voor sociaal
sportieve initiatieven voorgesteld.
Voor de eerste keer werd een Vlaamse Prijs voor het Warmste Sportinitiatief
uitgereikt, aan Sportaround vzw. De werkzaamheden naar een masterplan van het
Beleidsnetwerk Inclusie IN en Door Sport werden verdergezet, maar het proces
kende vertraging, waardoor dit pas in 2022 kan worden afgerond.
Met de heropstart van de sportsector tijdens de corona-pandemie, was het hoog
tijd om de batterijen op te laden door weer meer te gaan sporten. De impact van
sporten en bewegen op het welzijn in tijden van corona was daarom op 1 juli 2021
het thema van de jaarlijkse kennisdag van Sport Vlaanderen.
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Tijdens de derde coronagolf werd die maatschappelijke meerwaarde van sporten
en bewegen ook optimaal erkend en werden er niet langer beperkende
maatregelen opgelegd aan de sportbeoefening op zich.

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) (netwerk Lokaal Sportbeleid sinds juni
2021), 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, startten we in 2021 de wijziging van het decreet
houdende de georganiseerde sportsector (2016). Ook op vlak van de uitdagingen
die de coronacrisis met zich meebrengt, ondersteunt Vlaanderen de sportsector.
Zo werd in 2021 een nieuw steunpakket corona voor de sportsector vrijgemaakt,
met een focus op de ondersteuning van jeugdsportclubs en profsportclubs.
Daarnaast werden sportnoodleningen opgestart voor sportclubs die omwille van de
coronacrisis met liquiditeitsproblemen kampen.
Ook het G-sporten krijgt veel aandacht. Via een gerationaliseerd beleid zetten we
via één sterke G-sportorganisatie in op een eenduidig beleid en efficiëntie
ondersteuning voor G-sport in Vlaanderen.

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) bood ook in 2021 - ondanks de moeilijke
organisatorische omstandigheden (CoViD-19) - meer dan 300 kwaliteitsvolle
opleidingen en enkele honderden bijscholingen aan voor trainers, sportbegeleiders
en redders. Er werd nog nooit voor zoveel (meer dan 23.300) modules van een
VTS-opleiding ingeschreven door cursisten als in 2021. Het uitzonderlijke jaar 2019
werd hiermee geëvenaard. Dit resulteerde in beduidend meer gekwalificeerden in
2021 (6.848) dan in 2020 (4.986) wat er op wijst dat de trainers en redders
(geleidelijk) hun weg terug vinden naar de sportkaderopleidingen na CoViD-19.
Zeker bij de redders is deze ‘revival’ in het volgen van cursussen belangrijk gezien
de tekorten aan redders op het terrein. Meer dan 920 redders behaalden hun
kwalificatie in 2021 t.o.v. ongeveer 560 in 2020.
Er werden heel wat specifieke initiatieven genomen om cursisten en redders te
stimuleren om opleidingen en bijscholingen te volgen. Voor een goede
sportbeoefening en -beleving is het immers belangrijk dat het aantal
gekwalificeerde trainers blijft toenemen op alle niveaus in de sport.
De nieuwe, meer laagdrempelige pedagogische basismodule ‘Start 2 Coach’ werd
uitgewerkt, besproken met de sportsector, uitgetest in pilootprojecten, verder
verfijnd en uitgerold naar alle cursussen tegen eind 2021. De bedoeling om extra
niet gekwalificeerde trainers naar de sportkaderopleidingen te leiden, lijkt te
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lukken, maar wordt verder opgevolgd. In de basismodule is extra aandacht voor
ethische thema’s, motiverend coachen, inclusief sporten, enz.
Elke cursist die zich in 2021 inschreef voor een VTS-opleiding ontving een digitale
voucher van 25 euro waarmee hij/zij kon inschrijven voor een vervolgopleiding of
bijscholing in 2021 of 2022. De doelstelling was een financiële incentive te bieden
aan trainers in moeilijke omstandigheden. Ongeveer een derde van de cursisten
die deze digitale voucher ontvingen, maakte hiervan reeds gebruik in 2021.
In het voorjaar van 2021 werd ook de eerste VTS Plus bijscholingsmarathon
georganiseerd waarmee we (in combinatie met de reguliere VTS Plus bijscholingen)
meer dan 10.700 deelnames registreerden voor meer dan 250 webinars.
Er werd ook een digitale omwenteling in gang gezet bij de opleidingen en
bijscholingen om de opleidingen laagdrempeliger en toegankelijker te maken. Heel
veel sessies (bv. de volledige VTS Plus marathon) werden in webinar-formule
aangeboden. Er werd een financiering en een subsidie aan de sportfederaties
aangeboden voor de ontwikkeling van e-learning en blended learning in functie van
de opleidingen. Sportfederaties werden maximaal begeleid om delen van hun
opleidingen om te zetten naar blended learning en te integreren in de digitale
leeromgeving VTS Connect.
Om sportfederaties een correct beeld te geven over de gezamenlijke inspanningen
rond sportkaderopleidingen en het aantal actieve, gekwalificeerde trainers die
actief zijn op het terrein, werd het monitoringsysteem verder uitgebreid en
toegankelijker gemaakt. Zo kon vastgesteld worden dat het percentage
gekwalificeerde trainers steeg tussen 2013 en 2019, maar stabiliseerde in 2020,
mogelijks omwille van CoViD-19 (drop-out). De gegevens voor 2021 zijn tegen de
zomer van 2022 beschikbaar.
In lijn met de internationale visie op opleidingen, is het VTS-secretariaat in overleg
met alle sportfederaties eind 2021 begonnen met de herwerking van de
opleidingsstructuur. Deze oefening zal voltooid worden vóór de zomer van 2022.
Bedoeling is om trainers die de weg nog niet vonden naar de sportkaderopleidingen
nu wel te kunnen laten instromen en het aantal gekwalificeerde trainers op het
sportterrein te laten stijgen.

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. De evaluatie van het decreet
tewerkstelling werd omwille van de prioriteiten inzake de coronacrisis verschoven
naar 2022.
17

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. De experimentele fase voor de
ontwikkeling van het project Clubgrade liep ten einde. Via dit project kunnen clubs
begeleiding aanvragen bij de Vlaamse Sportfederatie om gericht te werken aan
strategische bestuurlijke knelpunten, zodat hun werking versterkt wordt met het
oog op de toekomst. De Vlaamse Sportfederatie kreeg een financiële ondersteuning
om de doorstart en uitrol van dit project voor te bereiden, zodat dit verankerd
wordt in de basiswerking van de Vlaamse Sportfederatie.
In 2021 liep motiverend coachen 2.0 af. Er werd een traject ontwikkeld om de stijl
van motiverend coachen te integreren binnen de algemene clubwerking en de
inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek werden verwerkt in de
cursusinhouden van de Vlaamse Trainersschool voor wat betreft de lagere
opleidingsniveaus. We startten een nieuw project rond motiverend coachen op
(3.0) dat voortbouwt op de eerder verworven inzichten. Er zal hierbij gefocust
worden op de valorisatie van de wetenschappelijke kennis in de hogere
opleidingsniveaus, integratie van de inzichten in een digitale leeromgeving voor de
cursisten en een vereenvoudigde versie van het coachkompas als zelfevaluatietool
voor trainers in opleiding.
Na evaluatie van het project Matchmaker, dat sportorganisaties en bedrijven op
een innovatieve manier dichter bij elkaar moest brengen om zo win-win situaties
te creëren, werd stopgezet. Er werd een digitaal platform, het Sport Business
Network, ontwikkeld om deze matchmaking te bevorderen. Axitect bvba gaf aan
het project autonoom te zullen verderzetten.

OD 5.3 - We onderbouwen het beleid en ondersteunen partners maximaal
met informatie en data
In 2021 werd de eerste vrijetijdsmonitor verder geëvalueerd. Consultancybedrijf
Möbius voerde in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en van
Sport Vlaanderen een onderzoek uit naar de relevantie van de indicatoren van de
vrijetijdsmonitor. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en een globale
evaluatie wordt de tweede vrijetijdsmonitor bijgestuurd en waar mogelijk
verbeterd.
De evaluatie van het Onderzoeksplatform Sport (OPS) werd voorbereid. We
plaatsten een bestek in functie van die evaluatie en in functie van onderzoek naar
optimale formules voor de toekomst. De opdracht wordt begin 2022 gegund. De
Participatiesurvey kende door de coronamaatregelen, gezien de face-to-face
bevraging, heel wat vertraging. Na stopzetten van de bevraging ten gevolge van
de tweede golf, werden de bevragingen in het najaar weer opgestart. We hopen
de dataverzameling in het voorjaar van 2022 te kunnen afronden. Het uiteindelijk
aantal respondenten zal ten gevolge van de coronamaatregelen en het stopzetten
en heropstarten van de dataverzameling lager uitvallen dan verwacht. Dit zal een
effect hebben op het discriminerend vermogen van de resultaten.
We schoven de einddatum van het huidige OPS op van 30 september 2022 naar
30 juni 2023. Op die manier kunnen de resultaten van de Participatiesurvey en de
subonderzoekslijn rond jeugdsport kwalitatief worden afgerond binnen het
beschikbare budget.
Op 11 oktober organiseerden we een publieke studiedag in het Herman
Teirlinckgebouw. Omwille van de coronamaatregelen werden hybride
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deelnamemogelijkheden voorzien. De fysieke opkomst was echter erg beperkt en
ook online was de deelname lager dan verwacht.
We lanceerden eind 2021 via het participatieplatform ‘deel je idee’ een oproep naar
lokale besturen om samen met ons in te zetten op slimme mountainbikeroutes.
Lokale besturen die hieraan wilden meewerken, konden zich kandidaat stellen en
een tellint winnen, dat gekoppeld werd aan een dashboard op het kennisplatform
van Sport Vlaanderen.
We publiceerden in het voorjaar de resultaten van de eerste versie van de Vlaamse
monitor Sport en Bewegen op het kennisplatform van Sport Vlaanderen. We
plaatsen eind 2021 reeds een bestelling voor een nieuwe dataverzameling in
functie van de Vlaamse monitor Sport en Bewegen. Na de versie van oktober 2020,
zal deze dataverzameling in 2022 opnieuw worden afgenomen.
In het project Smart Sporting Cities gingen we in augustus effectief van start met
de eerste metingen met slimme camera's in twee parken in Leuven. Dit
experimenteel project moet ons nieuwe inzichten bijbrengen over hoe we op een
GDPR-proof manier real live data kunnen verzamelen in functie van
sportparticipatiemeeting. Dit is een essentiële oefening om op termijn tot een
sportparticipatiebarometer te kunnen komen.
Via het kennisplatform werden nog steeds nieuwe dashboards met interessante
cijfers voor de sportsector gepubliceerd en de bestaande dashboards kregen waar
nodig een update. We publiceerden naast enkele interessante geschreven
publicaties ook enkele webinars en podcast rond actuele thema’s. Dit alles werd
ondersteund vanuit een permanent optimalisatie van het datawarehouse van Sport
Vlaanderen. Vanuit zijn kennis en expertise draagt Sport Vlaanderen bij aan andere
dataprojecten en digitaliseringstrajecten binnen de Vlaamse overheid.

OD 5.4 - We (helpen) innoveren in de sport
Op donderdag 21 oktober vond het vierde tweejaarlijkse Sportinnovatiecongres
plaats, voor het eerst georganiseerd in Sport Vlaanderen Gent. Het werd een record
editie met meer dan 1.100 congresdeelnemers. Na bevraging bij de
congresdeelnemers, de sprekers, de partners en andere betrokkenen kunnen we
zeer tevreden terugblikken naar een zeer geslaagde editie. Ook vanuit de stad Gent
werd onze eerste samenwerking positief beoordeeld.
De eindevaluatie van de afgelopen drie werkingsjaren van SportUp was positief.
Het project bouwde een interessant netwerk uit en we hielpen verschillende
startups op weg naar een meer stabiele werking. SportUp leidde sommige startups
ook door naar het Istart programma van Imec. Na evaluatie bleek wel dat, om
duurzaam verder te kunnen werken, verdere financiële ondersteuning nodig was.
Op de gemotiveerde aanvraag van de betrokken partners, gecoördineerd door
Sportamundi vzw, voor een verlenging en een aanpassing van het
acceleratorprogramma van SportUp werd positief advies gegeven voor SportUp
2.0, voor maximaal 3 werkingsjaren. In het nieuwe traject bouwden we een
tussentijdse evaluatie in na twee werkingsjaren. We koppelden een tussentijdse
doelstelling inzake productontwikkeling van een potentiële nieuwe service richting
sportfederaties aan deze verlenging.
Social SportUp rondde eind 2021 zijn tweede werkjaar af. Deze werking werd
positief geëvalueerd. De vooropgestelde doelstellingen werden bereikt. Gezien de
maatschappelijke meerwaarde van de ondersteunde organisaties (vaak sociaalsportieve initiatieven) keurden we een nieuwe aanvraag van de Sociale
InnovatieFabriek vzw goed.
19

Tijdens de Vlaamse Sportprijzen 2021 werd een alumniorganisatie van het eerste
jaar Social SportUp via publieksvoting verkozen tot "Warmste Sportinitiatief" van
Vlaanderen.
In 2021 hebben we ook de samenwerking met CitizenLab voor een digitaal
participatieplatform verdergezet. We zetten het platform in om de
kandidaatstelling en eerste selectieronde voor "het Warmste Sportinitiatief" in het
kader van de Vlaamse Sportprijzen te faciliteren. Het aantal gebruikers van het
platform is in 2021 enorm gegroeid (van minder dan 1000 naar 3600) waardoor
veel meer burgers en partners effectief participeren aan de beleidsuitdagingen die
worden gelanceerd op het platform. Het platform wordt ook aangewend ter
ondersteuning van onze beleidspartners. Zo maakt de Vlaamse Sportfederatie hier
gebruik van om via een private omgeving de werking van het project Jonge
Leeuwen te ondersteunen. Lokale besturen werden dan weer uitgenodigd om mee
te stappen in een traject richting slimme mountainbikeroutes.
De samenwerking met TomorrowLab werd na vijf werkingsjaren afgerond.
TomorrowLab begeleidde Sport Vlaanderen bij de implementatie van de roadmap
voor de toekomstige structuur en werking, bij de digitale transformatie en bij de
verdere uitbouw van het SportInnovatieLab van Sport Vlaanderen.
Sport Vlaanderen blijft de mogelijkheden om via exergaming het sport- en
beweegaanbod te verruimen, onderzoeken. Een eerdere oproep rond exergames
met virtual reality leverde resultaten op die geïntegreerd werden in de sportscube
for active gaming in Brugge en tijdens het Sportinnovatiecongres konden we in
wereldprimeur de eerste VR ploegsport Ballistic zien. We kenden in 2021 ook steun
toe aan vijf projectaanvragen binnen een nieuwe projectoproep exergaming met
Augment Reality toepassingen. De eerste resultaten worden hier verwacht tegen
eind 2022.
De Vlaamse Sportfederatie bouwde het project ‘Jonge Leeuwen’ uit in
samenwerking
met
verschillende
sportfederaties.
Een
wervende
communicatiecampagne naar de Vlaamse sportfederaties werd gelanceerd in
september om leden van hen te sensibiliseren om deel te nemen aan het project.
Eind december werden uiteindelijk 11 projecten weerhouden.

1.3 Budgettair kader
SPORT VOOR ALLEN, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO

TO

LO

2021

2e BA

BU

2e BA

BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0
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0

0

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere

0

8

0

0

0

0

Totaal

0

29

0

0

0

0
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Inhoudelijke toelichting:
Voor de sportnoodleningen werden onder het departement CJM 2
ontvangstenartikelen aangemaakt om de terugbetalingen kapitaal en
intrestbetalingen van de toegekende leningen te kunnen aanrekenen.

(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

VEK
2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

ESR-uit0
gaven
WT,
LO, PR

54

42

0

54

42

Toelagen IS

174.854

174.659

164.058

174.659

174.659

Overige
LE, 0
PA, andere

50.000

5.260

0

25.000

5.260

Totaal

224.908

179.961 164.058

199.713

179.961

147.746

147.746

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Voor het ISE Sport voor Allen ontvangt Sport Vlaanderen vanuit de Vlaamse
overheid via begrotingsartikel HB0-1HFD2NY-IS en begrotingsartikel HB01HFD5NY-IS een toelage.
Zoals eerder vermeld worden deze interne stromen onder het ISE Sport voor Allen
bij het departement CJM bij Sport Vlaanderen langs uitgavenzijde verdeeld over
verschillende ISE. Hierdoor is er geen 1 op 1-koppeling tussen de uitgaven voor
Sport voor Allen bij het departement en de uitgaven Sport voor Allen bij Sport
Vlaanderen. De evolutie op de interne stromen van Sport voor Allen wordt hier
besproken onder het budgettair kader van ISE 1: Sport voor Allen, maar heeft ook
betrekking op ISE 2, 3, 4 en 5.
Bij BA2021 bedroeg de toelage op de begrotingsartikelen HB0-1HFD2NY-IS en
HB0-1HFD5NY-IS 147.746 keuro VAK en 164.058 keuro VEK incl. overflow.
In de definitieve begroting 2021 bedroeg de toelage voor het ISE Sport voor Allen
192.546 keuro VAK en 174.659 keuro VEK incl. overflow. Dit betekent een
verhoging met 48.800 keuro VAK en 10.601 keuro VEK ingevolge volgende
aanpassingen:
°
°
°

+10.000 keuro VAK en VEK na herverdeling van de corona provisie
+601 keuro VAK en VEK na herverdeling van de indexprovisie
+38.199 keuro VAK na herverdeling van de relance 2 middelen bestemd
voor bovenlokale sportinfrastructuur.

Voor de sportnoodleningen werd vanuit de coronaprovisie het startbedrag van de
leningen 50 miljoen euro VAK en 25 miljoen euro VEK herverdeeld naar
begrotingsartikel HB0-1HFD2NA-PA. In 2021 werd in totaal 5.260 keuro leningen
uitbetaald.
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Aangezien rechtspersonen ook een VAK begroting indienen, zijn er vanaf 2020
geen vastleggingsmachtigingen (afdeling 5) meer. Deze kredieten zijn dan ook
opgenomen in de begroting van de rechtspersonen. In de gestemde begroting van
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werden deze kredieten opgenomen
als gesplitst krediet waarbij het vastleggingskrediet soms afwijkt van het
vereffeningskrediet. Systeemtechnisch dient het vastleggingskrediet echter
gelijkgesteld te worden aan het vereffeningskrediet, omdat er geen vereffening
zonder vastlegging voor minstens hetzelfde bedrag kan uitgevoerd worden. Dit
heeft tot gevolg dat het gestemd vastleggingskrediet afwijkt.

1.3.1 Departement
Op 26 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering het decreet over het verlenen
van noodleningen in de sportsector aan sportfederaties, sportclubs en
sportgerelateerde rechtspersonen naar aanleiding van de coronacrisis goed.
Hierdoor kunnen ten belope van maximaal 50 miljoen euro leningen worden
toegekend.
Op 2 april 2021 werd tussen de Vlaamse Gemeenschap (de opdrachtgever), PMV/zleningen en Sport Vlaanderen een dienstenovereenkomst gesloten waarbij PMV/zleningen de opdracht krijgt de Sportnoodleningen te operationaliseren en het
beheer ervan in naam en voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap waar te
nemen.
Voor de budgettaire verwerking van de sportnoodleningen werden in de begroting
van het departement langs ontvangstenzijde 2 begrotingsartikels HB0-9HFDANAOP en HB0-9HFDANA-OW en langs uitgavenzijde 2 begrotingsartikels HB01HFD2NA-PA en HB0-1HFD2NA-WT voorzien.

Ontvangstenartikelen
HB0-9HFDANA-OP – SPORT VOOR ALLEN BELEID
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

0

0

0

Uitvoering

8

0

0

Inhoudelijke toelichting
Op HB0-9HFDANA-OP wordt de terugbetaling van het kapitaal aangerekend. Van
de in 2021 toegekende leningen werd 8 keuro kapitaal terugbetaald in 2021.
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HB0-9HFDANA-OW – SPORT VOOR ALLEN BELEID
(duizend euro)
2021

AO

TO

2e BA
Uitvoering

LO

0

0

0

21

0

0

Inhoudelijke toelichting
Op begrotingsartikel HB0-9HFDANA-OW worden de intrestbetalingen aangerekend.
Van de in 2021 toegekende leningen werd 21 keuro intresten betaald in 2021.

Uitgavenartikelen
HB0-1HFD2NA-PA – SPORT VOOR ALLEN BELEID
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

VEK

2e BA-JR
0

50.000

BU

2e BA

5.260

2e BA-JR
0

25.000

BU
5.260

Inhoudelijke toelichting
In 2021 werden 5.260 keuro leningen toegekend en uitbetaald aan sportclubs.

HB0-1HFD2NA-WT – SPORT VOOR ALLEN BELEID
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

VEK

2e BA-JR
0

54

BU

2e BA
42

2e BA-JR
0

54

BU
42

Inhoudelijke toelichting
Op dit begrotingsartikel worden de opstartkosten, beheerskosten en jaarlijkse
vaste kosten m.b.t. de sportnoodleningen aangerekend.
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HB0-1HFD2NY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel omvat de werkingsmiddelen van Sport Vlaanderen en de
middelen voor subsidies.

(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

116.035

2e BA-JR
126.636

VEK
BU
126.441

2e BA
115.840

2e BA-JR
126.441

BU
126.441

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie de inhoudelijk toelichting bij Sport Vlaanderen.

HB0-1HFD5NY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
Korte inhoud
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.

(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
31.711

2e BA-JR
48.218

VEK
BU
48.218

2e BA
48.218

2e BA-JR
48.218

BU
48.218

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie de inhoudelijke toelichting bij Sport Vlaanderen.
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1.3.2 Sport Vlaanderen
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
Sport Vlaanderen 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.
De geraamde inkomsten op dit begrotingsartikel bedragen in 2021 13.913 keuro.
Ingevolge corona werden heel wat activiteiten in de centra van Sport Vlaanderen
en cursusorganisaties afgelast. Uiteindelijke bedroegen de werkelijke ontvangsten
11.294 keuro, een minderontvangst van 2.619 keuro of 18.8%.

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
HG0-1HFD2NW-IS INTERNE STROMEN - SPORT VOOR ALLEN –
ONDERWIJS

HOGER

In de definitieve begroting 2021 bedroeg het krediet voor het ISE Sport voor Allen
116.535 keuro VEK. Ten opzichte van de begrotingsaanpassing was dit een
toename met 10.893 keuro:
−
−
−
−
−

+10.000 keuro ingevolge de herverdeling van de coronaprovisie;
+463 keuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie;
+36 keuro uit de organisatie van het sportinnovatiecongres
(inschrijvingsgelden en tussenkomst stad Gent);
+115 keuro uit cofinanciering voor onderzoeksprojecten (SROI en Smart
sporting cities);
+279 keuro uit terugvorderingen subsidies.

De loon en werkingskredieten van Sport Vlaanderen worden ingeschreven op het
begrotingsartikel
HG0-1HFD2NA-LO
en
HG0-1HFD2NA-WT.
Naast
de
werkingsmiddelen van Sport Vlaanderen omvat het begrotingsartikel ook de
werkingsmiddelen van de centra, sportpromotie en de Vlaamse Trainersschool.
In 2021 bedroegen de definitieve loonkredieten van Sport Vlaanderen 43.805
keuro. Ten opzichte van de begrotingsaanpassing is dit een toename met 257
keuro ingevolge de herverdeling van de indexprovisie.
Het ISE Sport voor Allen omvat ook de middelen voor de structurele ondersteuning
via decreten en initiatieven in samenwerking met of via ondersteuning van
sportactoren.
Vanuit de coronaprovisie werd 10.000 keuro herverdeeld naar Sport Vlaanderen
en ingeschreven op uitgavenartikel HG0-1HFD2NA-WT. Deze middelen werden
aangewend voor het toekennen van steun aan de sportsector in het kader van het
noodfonds sport naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. In onderstaande
tabel wordt verduidelijkt aan wie de subsidies werden toegekend. Het saldo van
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663 keuro betreft een subsidie aan MOEV die in 2022 en 2023 zal aangerekend
worden op VEK door intering op het overgedragen saldo.

Herverdeling corona provisie 2021
Intering saldo (SportWerk en Sportamundi)
BESCHIKBAAR KREDIET 2021
(her)activeren personen als vrijwilliger in sportclubs
Corananoodfonds jeugdsport
Coronasteun E-learning
Steun uit het noodfonds sport naar aanleiding van de
Covid-19-pandemie aan sportactoren
Subsidie corona-noodfonds profsportclubs
Sportwerk
SportaMundi
AANREKENING 2021

VAK
10.000
10.000

VEK
10.000
1.358
11.358

250
7.449
1.000

250
7.449
1.000

913
388

250
388
863
495
10.695

10.000

Het ISE Sport voor Allen omvat eveneens de werkingsmiddelen van de centra en
het onderhoud van de centra. In de definitieve begroting 2021 bedroeg dit 8.537
keuro.
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2.

Inhoudelijk structuurelement 2: INFRASTRUCTUUR

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.
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 voerden de krachtlijnen 1 en 2 van het Globaal Sportinfrastructuurplan voor
Vlaanderen verder uit: ondersteunen van investeringen via het decreet in
bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. In 2021 werden er in
totaal 73 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten ondersteund ten bedrage van
ruim 38 miljoen euro (verspreid over twee oproepen in het voor- en najaar van
2021). Daarbovenop investeerden we in 2021 10 miljoen euro in 8
topsportinfrastructuurprojecten in Vlaanderen ter voorbereiding van de huidige
Olympiade.
Door een extra subsidievoorwaarde toe te voegen voor bovenlokale
sportinfrastructuur gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan Sport
Vlaanderen peilen op welke wijze de subsidieaanvrager zich richt tot een
Nederlandstalig doelpubliek. In dit criterium wordt aan de subsidieaanvrager ook
duidelijk gemaakt tot wie (erkende Vlaamse sportfederatie, Vlaamse club, …) hij
zijn activiteiten bij voorrang dient te richten. Zo breidden we de bijzondere regel
voor ondersteuning van Brusselse projecten uit en vergroten zo de kansen op
gedeelde investeringen.
OD 6.2 Samen met onderwijs maken we schoolsportinfrastructuur
naschools maximaal toegankelijk en speelplaatsen beweegvriendelijk.
De oproepen schoolsportinfrastructuur en speelplaatsen werden samengevoegd tot
één grotere oproep. Vanaf 2021 werden 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. Bij een eerste
projectoproep in 2021 – georganiseerd door Agion - investeerden we samen meer
dan 6,5 miljoen euro om de infrastructuur van 55 scholen buiten de lesuren open
te stellen voor sportclubs, jeugdbewegingen en buurtinitiatieven. Via Agion ging er
meer dan 4 miljoen euro naar 37 scholen in het gesubsidieerd onderwijs en GO!
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap investeerde meer dan 2,5 miljoen euro
in 18 scholen. Vanuit Sport bewaakten we mee de sportieve invulling van de
dossiers. Volgend jaar in 2022 komt er een tweede oproep, zodat nog meer scholen
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financiële steun kunnen aanvragen om hun infrastructuur open te stellen voor
verenigingen en initiatieven.
OD 6.3 Via cofinanciering bouwen we centra van Sport Vlaanderen uit tot
centers of excellence.
In 2021 zetten we opnieuw stappen vooruit in de uitbouw van de centra tot centers
of excellence, zowel naar nieuwe ontwikkelingen in infrastructuur als naar
operationele werking.
Zo openden we in 2021 volgende nieuwe accommodaties : de sportcube voor active
gaming in Sport Vlaanderen Brugge, de dryslope in Sport Vlaanderen Genk en de
nieuwe inkomhal in Gent. Met de afwerking van de omgevingsaanleg werd ook
Sport Vlaanderen Brasschaat als G-sportcentrum officieel ingehuldigd. In heel wat
centra zijn investeringswerken lopende, zoals onder meer de oprichting van een
nieuwe loods en opleidingsgebouw aan het Spaarbekken in Nieuwpoort, de
renovatie van kleedkamers en sportzalen in Herentals en de bouw van een nieuwe
uitleendienst in Gent. In Sport Vlaanderen Liedekerke en Gent werden er daken en
schrijnwerk vernieuwd. In Sport Vlaanderen Hasselt werd de stookplaats
vernieuwd. Er werd een FMIS programma aangekocht om de infrastructuur te
onderhouden. Tot slot werden in het najaar ook de werken opgestart aan het nieuw
wielercomplex in Heusden Zolder.
In cofinanciering met de verschillende partners startten we haalbaarheidsstudies
op voor de centra in Brugge, Hofstade, Herentals en Hasselt. Op basis van deze
studies brengen we het ontwikkelperspectief voor deze centra inhoudelijk,
ruimtelijk en financieel in kaart. In Sport Vlaanderen Brugge gaat het om de
renovatie van de toren van het sportverblijf en de ganse omgevingsaanleg,
inclusief de openluchtsportaccommodaties (innovatieve invulling atletiekpiste,
voetbalterrein, wielerpiste). In 2022 bekijken we samen met Howest en de stad
Brugge de implementatie en financiering van dit plan. De studie in Hofstade
onderzoekt de verdere realisatie van watergebonden infrastructuur (zwembad,
golfsurfbad en kabelwaterski). De renovatie van de erkende erfgoedmonumenten
wordt hier in meegenomen. Voor Herentals en Hasselt starten we een onderzoek
naar de haalbaarheid voor nieuw ijsbaaninfrastructuur. Deze studies worden medio
2022 opgeleverd.
We beslisten om de exploitatie van Sport Vlaanderen Oordegem stop te zetten. Het
atletiekgedeelte dragen we over aan de gemeente Lede. De overige gronden
worden via Vlabel ten gelde gemaakt. De vrijgekomen middelen worden
aangewend om verder te investeren in de ontwikkeling van de andere centra.
Er zijn geen verdere stappen ondernomen voor een Sport Vlaanderen centrum in
Brussel. We gaven wel subsidieadvies met betrekking tot het Brussels project
Abattoir.
SD 7 - We faciliteren lokale en private sportinfrastructuur
Ook in 2021 ondersteunden we lokale projecten inhoudelijk met technisch en
financieel advies. Daarnaast namen we de rol van eerste aanspreekpunt voor alle
sportinfrastructuurgerelateerde materie verder op. Er werden verder afspraken
gemaakt met de koepelorganisaties Netwerk Lokaal Sportbeleid en de Vlaamse
Sportfederatie 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 legden we
hiervoor in 2021 het kader vast. Om dit mogelijk te maken, is de upgrade van de
sportinfrastructuurdatabank SPAKKI een belangrijke en noodzakelijke voorwaarde.
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Het overleg zal worden verdergezet in 2022. Om een concreter zicht te krijgen op
de omvang van het dossier zal een bevraging bij sportfederaties en sportclubs
gebeuren. Bij de uitwerking van de nieuwe databank (SPAKKI 2.0.) zal een tool
voorzien worden zodat de vrijstelling automatisch kan aangevraagd worden. De
inhoud, plan van aanpak, e.d. zal verder worden uitgewerkt/geconcretiseerd.
De oude databank wordt overgezet naar een hedendaagse databank en deze wordt
gekoppeld via een datawarehouse met andere databanken om beleidsrelevante
informatie te gebruiken en ter beschikking te stellen.
Sport Vlaanderen startte in 2021 als aankoopcentrale voor groepsaankopen voor
sportinfrastructuurgerelateerde thema’s waar vanuit diverse invalshoeken grote
vraag naar is. Net voor de zomer deden we een bottom-up behoeftebevraging waar
we peilden naar bijkomende groepsaankopen die in de eerste of tweede golf niet
aan bod kwamen. Momenteel zijn er 30 groepsaankopen lopende waarvan er van
13 al effectief kan afgenomen worden, zoals bijvoorbeeld energiescan, keuring
kunstgrasvelden, aanleg Finse piste, beachterreinen, calisthenics, robotmaaiers, …
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
Een sportieve en beweegvriendelijke omgeving stimuleert om te sporten en te
bewegen. Aantrekkelijke en kwalitatieve paden en routes motiveren bovendien de
burger om erop uit te trekken in de natuur.
Ook in 2021 nam Sport Vlaanderen een inspirerende en ondersteunende rol op met
betrekking tot de uitbouw van een sportieve en beweegvriendelijke omgeving. Zo
hebben we samen met de lokale besturen en partnerorganisaties zoals het
Agentschap Natuur en Bos en de sportfederaties het aantal routegebonden
structuren zoals mountainbikeroutes, loopomlopen, peddelroutes, ruiterroutes en
Multimovepaden verder uitgebreid. Bijkomend werden er drie nieuwe types van
routegebonden infrastructuur ontwikkeld, zijnde de mountainbike marathonroute,
skeelerroute en het zensportplatform.
Om het aantal conflicten op bestaande paden alsook het gebruik van illegale paden
door mountainbikers te verminderen, werkte Sport Vlaanderen in overleg met het
Agentschap Natuur en Bos en de wielerfederaties een plan van aanpak uit. Door
middel van sensibilisering, een extra aanbod van technische lussen en periodiek
overleg met de sector trachten we een antwoord te bieden op deze problematiek.
Daarnaast faciliteerde Sport Vlaanderen de organisatoren van eenmalige
recreatieve mountainbike-, gravel-, cyclo- en veldtoertochten door het aanbieden
van een online platform voor toertochten (e-tool TT) zodat wielerverenigingen
voortaan op een zeer eenvoudige manier een online aanvraagdossier kunnen
indienen bij de betrokken gemeenten en de betrokken Vlaamse agentschappen.
2.3 Budgettair kader
2.3.1 Sport Vlaanderen
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
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•

HG0-1HFD5OA-WT WERKING EN TOELAGEN – SPORTINFRASTRUCTUUR –
HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID

Op begrotingsartikel HG0-1HFD5OA-WT werd in 2021 globaal 74.700 keuro VAK
en 50.581 keuro VEK voorzien voor investeringen in de centra van Sport
Vlaanderen, middelen voor de investeringsbijdragen in het kader van het decreet
op
de
bovenlokale
en
topsportinfrastructuur,
middelen
voor
de
schoolsportinfrastructuur en PPS middelen. Daarnaast werd op begrotingsartikel
HG0-1HFD5OA-PA
786
keuro
VEK
ingeschreven
om
als
beschikbaarheidsvergoeding uit te betalen aan de vzw Sportcomplex Heusden
Zolder.
Omwille van corona hebben heel wat werven stilgelegen en vertraging opgelopen.
Alle lopende dossiers m.b.t. subsidies in het kader van het decreet bovenlokale en
topsportinfrastructuur hebben omwille van corona 1 jaar uitstel gekregen om hun
project op te leveren.
Bijgevolg bedraagt het saldo VEK op het begrotingsartikel HG0-1HFD5OA-WT
25.998 keuro VEK.
VEK

UITVOERING

ANALYSE

% AFWIJKING
tov BUDGET

- Infrastructuur centra Sport
Vlaanderen
- Lokale besturen ivm decreet
betreffende inhaalbeweging
in de sportinfrastructuur
dmv alternatieve
financiering pps en andere
alternatieve
financieringsprojecten

13.490

5.867

7.623

56%

4.051

4.051

0

- Investeringsbijdrage
uitvoering globaal
sportinfrastructuurplan
vlaanderen voor
bovenlokale
sportinfrastructuur

26.931

11.965

14.966

- Groepsaankopen
- Schoolsportinfrastructuur
experimenteel sportbeleid

69

69

0

6.040

2.631

3.409

56%

56%

2.3.2 Vzw Sportcomplex Heusden Zolder
In de begroting van de vzw Sportcomplex Heusden Zolder is voor 2021 12.913
keuro voorzien en als volgt samengesteld:
−

−
−

7.627 keuro overgedragen saldo bestaande uit de investeringsbijdrage en
de reeds uitbetaalde beschikbaarheidsvergoedingen door Sport Vlaanderen
aan de vzw;
786 keuro beschikbaarheidsvergoeding 2021 van Sport Vlaanderen;
4.500 keuro investeringsbijdragen van lokale besturen.

Langs uitgavenzijde worden deze kredieten als volgt ingeschreven in de begroting
van de vzw:
−
−
−

4.500 keuro voor investeringskosten 2021;
100 keuro voor algemene werkingskosten;
8.313 keuro zal overgedragen worden naar 2022.

In 2021 werden globaal 1.501 keuro algemene werkingskosten en kosten voor
voorbereidende werken aangerekend.
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3.

Inhoudelijk structuurelement 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.

3.1 en 3.2 Strategische en operationele doelstellingen
SD 9 - We stimuleren een gezonde en ethische sportattitude en -omgeving
We sloten met Gezond Sporten vzw en het Centrum Ethiek in de Sport vzw
convenanten af voor de nieuwe beleidscyclus 2021-2023. De hieraan verbonden
subsidiëring bedraagt respectievelijk 143.500 euro en 239.000 euro per
werkingsjaar. Fitnessbe.Vlaanderen kende 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
(subsidiëring van 143.500 euro per werkingsjaar).
Gezond Sporten heeft een digitaal platform gebouwd om het wetenschappelijk
GetFit2Sport-programma voor blessurepreventie toegankelijk te maken voor
zoveel mogelijk sporters. 38 sportfederaties verleenden hun medewerking aan het
ontwikkelen van dit centraal kennis- en communityplatform. Gezond Sporten
tekende een nieuwe structuur voor de website uit zodat alle informatie, activiteiten
en campagnes op één platform (www.gezondsporten.be) gebundeld worden en
tegelijk overzichtelijk en makkelijk te vinden zijn. De lancering van dit platform,
met bijhorende app, wordt midden 2022 verwacht.
Er werd een nieuw tool voor sportorganisaties ontwikkeld, nl. EHBO in de sportclub.
Mede met een deel van het budget van het noodfonds en een partnership met de
Vlaamse Trainersschool werd een e-learning bij het Rode Kruis ontwikkeld.
Bij Fitnessbe.Vlaanderen lag de nadruk op gezondheidscampagnes als reactie op
de coronapandemie, onder meer met de ontwikkeling van de leefstijlscan en een
gezondheidscampagne gericht naar de jeugd.
De impact van sporten en bewegen op je welzijn in tijden van corona was ook het
thema van de KICS-kennisdag. We organiseerden in Sport Vlaanderen Herentals
drie opeenvolgende inspiratiesessies van experten uit het veld. Deze sessies kan
je raadplegen op het kennisplatform van Sport Vlaanderen.
Het project Impact op het hoofd van het Risicovechtsportenplatform werd
opgestart. Met dit project willen we sportfederaties en hun verenigingen
bewustmaken van het belang van de bescherming van de (fysieke en psychische)
integriteit van hun sporters, in het bijzonder m.b.t. de mogelijke gevolgen van
impact op het hoofd en de noodzaak van preventieve en reactieve maatregelen.
Dit project loopt in overleg met sportfederaties die hier zelf op intekenen.
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring voert elke gesubsidieerde
sportfederatie vanaf 1 januari 2021 een integriteitsbeleid en organiseert het een
aanspreekpunt integriteit. De sportfederaties zetten in 2021 de nodige stappen om
aan de decretale voorwaarden te voldoen en de opvolging en begeleiding werd op
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dit vlak een versnelling hoger geschakeld. ICES herwerkte haar ondersteuning,
vormingsaanbod en instrumenten. Ze verruimden de focus op seksueel
grensoverschrijdend gedrag naar een breder begrip van persoonlijke integriteit.
ICES
lanceerde
een
vernieuwde
en
overzichtelijkere
website
www.ethischsporten.be.
In de zomer van 2020 werd naar aanleiding van de zorgwekkende getuigenissen
over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld een onafhankelijke
onderzoekscommissie aangesteld. Deze commissie heeft maandenlang in totaal 91
mensen gehoord, waaronder gewezen en nog steeds actieve gymnasten, coaches
en andere begeleiders. De neutraal, objectief en onderbouwde aanpak leidde tot
een onderzoeksrapport met daarin concrete aanbevelingen om het
integriteitsbeleid van de Gymnastieksport te versterken. Gymnastiek Vlaanderen
kreeg de opdracht om via een open taskforce een concreet actieplan op te stellen
om alle problemen rond grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, inclusief het
herstel- en re-integratiebeleid. Een onafhankelijke expertencommissie werd
aangeduid om de werkzaamheden van deze taskforce op te volgen en daarover
advies uit te brengen bij de minister. Het actieplan was in 2021 nog niet afgerond.
De werkzaamheden worden in 2022 verdergezet.
Internationale uitwisseling en kennisvergaring gebeurt via ICES in Erasmus+
projecten, zoals ‘Safe Sport Allies’ of ‘CASES - Child Abuse in Sport: European
Statistics’, waarmee dan de eigen producten, vormingen,… worden ontwikkeld of
versterkt.
Het Vlaams Sporttribunaal (VST) kende haar eerste werkingsjaar en werd hierin
ondersteund met een opstartsubsidie van 40.000 euro. Uit de evaluatie van het
VST bleek dat een verdere financiële ondersteuning en versterking over meerdere
jaren noodzakelijk is om de werking en kwaliteit te bestendigen. Daarom werd een
doorstartsubsidie van 230.000 euro toegekend tot einde 2024. We bouwden het
thema integriteit in binnen de organisatie en de opleidingen en bijscholingen van
de Vlaamse Trainersschool.
Beleidsdomeinoverschrijdend geven we via dit integriteitsbeleid ook uitvoering aan
de eerste prioriteit 'Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling’ van het
Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan en het Vlaams actieplan tegen seksueel
geweld. Op 1 april 2021 werd Grenswijs.be gelanceerd als instrument voor
organisaties om een integriteitsbeleid vorm te geven.
In een eerste fase naar een evaluatie van het decreet gezond en ethisch sporten
hebben we getracht meer inzicht te krijgen in hoe de verschillende afdelingen en
diensten van Sport Vlaanderen het GES-decreet ervaren en welke knelpunten ze
ondervinden. Dezelfde oefening werd ook gemaakt bij de partnerorganisaties die
ondersteund (Gezond Sporten, ICES en fitnessbe.vlaanderen) of gevat (VSF,
Netwerk Lokaal Sportbeleid en Risicovechtsportenplatform) worden via het GESdecreet.
Inzake wedstrijdvervalsing en sportfraude werd vanuit de coördinatie door de
Federale Politie in het najaar, na de coronapandemie, opnieuw een vergadering
van het nationaal platform georganiseerd. Verschillende actoren uit de sportsector
werkten ook mee aan werkgroepen van het Prevention of Fraud in Sports
onderzoek van de UGent. Inzake gokverslaving werd in samenwerking met het
Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) een sensibiliserende
factsheet uitgewerkt, op basis van eerder onderzoek in de sportsector.
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3.3 Budgettair kader
3.3.1 Sport Vlaanderen
Uitgavenartikelen
•

HG0-1HFD2PA-WT WERKING EN TOELAGEN – GEZOND EN ETHISCH
SPORTEN – SPORTERS IN VLAANDEREN STIMULEREN EN
RESPONSABILISEREN TOT GEZOND EN ETHISCH SPORTEN

In 2021 werd op dit inhoudelijk structuurelement een krediet van 759 keuro VAK
en VEK voorzien, het saldo na uitvoering bedraagt 314 keuro VEK, de VAK werd
volledig besteed. Door de aanrekeningsregels conform de VCO konden niet alle in
2021 opgestarte projecten die jaaroverschrijdend zijn, aangerekend worden op
VEK.
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4.

Inhoudelijk structuurelement 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.

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 werden 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, werd in 2021
gepromoot via een gerichte communicatiestrategie. Deze acties passen binnen het
algemene communicatieplan van Sport Vlaanderen.
De focus van het topsportbeleid bleef ook in 2021 sterk gericht op Olympische
disciplines.
De
topsportmiddelen
werden
uitsluitend
ingezet
in
topsportprogramma’s die leiden naar mondiaal niveau (top-8 op WK’s en
Olympische Spelen). Door het toenemend aantal elitesporters is deze focus nodig
om de beste omkadering te garanderen. De evenwichtige balans tussen
ontwikkelings- en prestatieprogramma’s bleef daarbij behouden. De Paralympische
topsportprogramma’s werden ondersteund (4% van de beschikbare middelen) op
basis van realistisch geachte doelstellingen op mondiaal niveau (medaille WK’s en
paralympische disciplines).
We bereidden de nodige initiatieven voor om verder in te zetten op kwaliteit binnen
de topsportwerking van topsportfederaties. We verleenden de topsportcoaches en
-omkadering toegang tot wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning. We
startten einde 2021 met geïndividualiseerde opleidingstrajecten voor coaches die
sleutelposities bekleden binnen de topsportwerking. Voor de screening van de
topsportfederaties ontwikkelden we een basisversie van de monitoringtool.
Samen met de federaties bouwden we de topsportinfrastructuur verder uit in de
topsportclusters en in de 3 topsportcampussen van Gent, Antwerpen en Leuven.
Via de vierjaarlijkse decretale oproep topsportinfrastructuur werd 10 miljoen euro
toegekend aan 8 infrastructuurprojecten, waarvan 6 over de 3 topsportcampussen.
We zetten maximaal in op een Vlaams topsportbeleid en stemden (waar relevant)
af met de andere gemeenschappen en met het BOIC. Met het BOIC werd een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de Olympiade Parijs (20212024). Vanuit een voortrekkersrol streven we naar transparantie en synergie in de
wijze waarop topsportfederaties door de partners worden ondersteund, o.a. via het
gemeenschappelijk project Be Gold en via gerichte ondersteuning aan Vlaamse
topsporters die participeren in trainingsstages en wedstrijden van het BOIC/IOC.
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Om de combinatie van school en een topsporttraject haalbaarder te maken, hebben
we ook in 2021 samen met onderwijs ingezet op digitale ondersteuning en
leervormen, in het bijzonder in de topsportscholen.
In 2021 hebben we een werkgroep van experten (ter voorbereiding van het
Topsportactieplan Vlaanderen V) samengebracht om het verloningssysteem van
onze Vlaamse topsporters te analyseren. Hierin werd nagegaan of we de
vergoeding meer kunnen afstemmen o.b.v. competenties en prestaties in plaats
van louter op basis van diploma. De werkgroep kwam tot de conclusie dat er geen
duidelijke meerwaarde is om het huidige verloningssysteem te wijzigen. Een
verloning van topsporters via het Vlaams personeelsstatuut heeft als voordeel dat
de focus niet éénzijdig op topsport wordt gelegd en de topsporter gestimuleerd
wordt om verdere studies aan te vatten (met het oog op de uitbouw van de natopsportcarrière). Bovendien wordt de druk niet (onnodig meer) opgevoerd om
topsportprestaties na te jagen, louter vanuit financieel oogpunt.
Als werkgever van onze topsporters voorzagen we optimale ondersteuning in de
vorm van aangepaste begeleiding, informatiesessie en onthaaldagen. We zorgden
ervoor dat topsporters kunnen blijven rekenen op de carrièrebegeleiders van Sport
Vlaanderen, die o.a. samenwerken met de VDAB om na de topsportcarrière op de
arbeidsmarkt aan de slag te kunnen.

4.3 Budgettair kader
4.3.1 Sport Vlaanderen
Uitgavenartikelen
• HG0-1HFD2QA-LO LONEN – TOPSPORT - TOPSPORTBELEID
• HG0-1HFD2QA-WT WERKING EN TOELAGEN – TOPSPORT –
TOPSPORTBELEID
In de begroting 2021 werd voor topsport een globaal krediet voorzien van 26.447
keuro, na uitvoering is hierop een saldo van 706 keuro.
Een belangrijk onderdeel van het topsportkrediet wordt toegekend aan
topsportfederaties voor de financiering en subsidiëring van omkadering- en
programmakosten van olympische programma’s. Omwille van het Covid-19 virus
werden in 2021 nog steeds heel wat binnenlandse en buitenlandse stages en
internationale wedstrijden geannuleerd waardoor de toegekende financieringen en
saldi subsidies 2020 niet integraal konden afgerekend worden in 2021 door de
topsportfederaties.
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5.

Inhoudelijk
structuurelement
INTERREGIONAAL SPORTBELEID

5:

INTERNATIONAAL

EN

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.
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.

5.1 en 5.2 Strategische en operationele doelstellingen
SD 11 - We dragen constructief bij aan en wegen op het Europees en
internationaal sportbeleid
In 2024 neemt België de rol als op voorzitter van de Raad van Europa. In 2021 zou
er
op
politiek
niveau
duidelijkheid
gebracht
worden
over
het
samenwerkingsakkoord en de toerbeurtregeling en bijgevolg over welke
gemeenschappen de leiding nemen in de gemeenschapsbevoegdheden in 2024.
Hierover werden in 2021 echter nog geen definitieve knopen doorgehakt. Voorlopig
konden we dus nog geen inschatting maken van de invloed die Vlaanderen zal
kunnen uitoefenen tijdens het Belgische EU-voorzitterschap op vlak van sport en
welke impact dit zal hebben voor Sport Vlaanderen.
We namen een actieve rol op binnen Europa (Raad van Europa - EPAS) en de EU.
Zowel formeel als informeel wordt Vlaanderen betrokken bij projectaanvragen,
peer learning activiteiten, EU studies en het EU beleid. Om tot een optimale
afstemming van het Belgische standpunt inzake sportbeleid binnen Europa te
komen, onderhouden we een goede informatie-uitwisseling en samenwerking met
de andere gemeenschappen.
We organiseerden begin 2021 het jaarlijkse infomoment voor de sportsector om
hen te duiden op de Europese opportuniteiten (o.a. subsidiemogelijkheden) die
zich aandienen. Via een goede samenwerking met EU Sportlink zorgden we voor
een betrokkenheid van sportfederaties en lokale (sport)besturen bij het Europese
sportbeleid.
Via het netwerk bij de permanente vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU
volgen we de ontwikkelingen rond EU-regelgeving en de mogelijke impact daarvan
op het sportbeleid nauw op.
We zorgen voor een nauwe betrokkenheid van het Vlaamse sportbeleid bij
relevante dossiers die op de Europese beleidsagenda staan. Waar nodig leveren
we beleidsexperts aan, die kunnen participeren in expertgroepen om mee te wegen
op het EU-sportbeleid.
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5.3 Budgettair kader
5.3.1 Sport Vlaanderen
Uitgavenartikelen
• HG0-1HFD2RA-WT WERKING EN TOELAGEN – INTERNATIONAAL EN
INTERREGIONAAL SPORTBELEID – INTERNATIONAAL SPORTBELEID
In 2021 werd een krediet voorzien van 91 keuro VEK, na uitvoering bedroeg het
saldo 12 keuro omdat omwille van corona de meeste internationale zendingen
werden afgelast. Verder stond ook een uitwisselingsprogramma met Denemarken
in de planning, maar dit werd finaal geannuleerd ten gevolge van de
coronamaatregelen.
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6.

Inhoudelijk structuurelement 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.

6.1 en 6.2 Strategische en operationele doelstellingen
SD 12 - We zetten blijvend in op een efficiënt klantvriendelijk en Wadaconform antidopingbeleid
Cruciaal was 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 werden in de loop van 2021 goedgekeurd,
zowel binnen de Vlaamse regelgevingsagenda als binnen het WADA waardoor
Vlaanderen eind 2021 ‘compliant’ werd verklaard.
Voor het repressieve antidopingbeleid op het terrein werd de verzoening van de
internationale richtlijnen met de Vlaamse doelstellingen (met de nadruk op de
controle van de elitesporters en dit zowel in- als buiten competitie) gewaarborgd.
De door het WADA verplichte OOC-controles van de gepreselecteerde deelnemers
aan de Olympische zomer- en winterspelen werden eveneens gerealiseerd bovenop
het reguliere controleprogramma.
Daarnaast werd meer dan voorheen de nadruk gelegd op een sterk preventief
beleid, zowel naar de elitesporter als naar de breedtesporter, zoals in
overeenstemming met de nieuwe internationale standaard voor educatie.
NADO Vlaanderen bleef als operationeel onafhankelijke entiteit rond antidoping
binnen Sport Vlaanderen functioneren en moderniseerde en versterkte zijn interne
werking. De ontwikkeling van een centraal opvolgingssysteem en -databank werd
opgestart binnen de beschikbare maar ontoereikende IT-budgetten.
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6.3 Budgettair kader
ANTI-DOPING, MVG excl. DAB

(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

ESRuitgaven
WT, LO, PR
Toelagen
IS

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

0

0

0

0

0

0

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

0

0

0

0

0

0

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

Overige
LE,
PA,
andere
Totaal

VEK

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Voor het ISE anti-doping ontvangt Sport Vlaanderen een toelage van 1.008 keuro
VAK en VEK.
Voor de toelichting bij de uitvoering wordt verwezen naar de toelichting bij Sport
Vlaanderen (6.3.2).

6.3.1 Departement
HB0-1HFD2SY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
Korte inhoud
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.
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(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

1.008

1.008

VEK
BU

2e BA

1.008

2e BA-JR

1.008

1.008

BU
1.008

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie de inhoudelijke toelichting bij Sport Vlaanderen (6.3.2).

6.3.2 Sport Vlaanderen
Uitgavenartikelen
HG0-1HFD2SA-WT WERKING EN TOELAGEN – ANTI-DOPING –
DOPINGBESTRIJDING IN DE SPORT
In 2021 werd op dit inhoudelijk structuurelement een krediet van 1.058 keuro
voorzien, het saldo na uitvoering bedraagt 82 keuro VEK, te wijten aan de onzekere
Covid-toestanden die een aantal controles (en dus onkosten) onmogelijk maakten.
Er zijn aldus nauwelijks afwijkingen ten opzichte van het gestemde krediet.
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VI.

LIJST MET AFKORTINGEN

AO

Algemene Ontvangsten

BA

Goedgekeurde begroting zoals neergelegd bij Vlaams Parlement

BA-JR Goedgekeurde begroting inclusief herverdelingen en overdrachten, zoals
opgenomen in de jaarrekening
BBT

Beleids- en Begrotingstoelichting

BIIND Beleidsnetwerk Inclusie IN & Door Sport
BU

Begrotingsuitvoering zoals opgenomen in de jaarrekening

DAB

Dienst met Afzonderlijk Beheer

ESR

Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen

IS

Interne stromen (ESR-aggregaat)

ISE

Inhoudelijk structuurelement

IVA

Intern Verzelfstandigd Agentschap (van de Vlaamse overheid)

LE

Leningen (ESR-aggregaat)

LO

Leningontvangsten

LO

Lonen (ESR-aggregaat)

MVG

Ministerie Vlaamse Gemeenschap

OI

Ontvangsten Interne Stromen (ESR-aggregaat)

OL

Ontvangsten Leningen (ESR-aggregaat)

OP

Ontvangsten Participaties (ESR-aggregaat)

OW

Ontvangsten Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)

PA

Participaties (ESR-aggregaat)

PR

Provisies (ESR-aggregaat)

TO

Toegewezen ontvangsten

VCO

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

VAK

Gesplitst vastleggingskrediet

VEK

Gesplitst vereffeningskrediet

VSF

Vlaamse Sportfederatie

WT

Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
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VII.

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
- Gestart in 2020
- 13/11/2020: tweede principiële goedkeuring van het voorontwerp van decreet
door de Vlaamse Regering
- 18/06/2021decreet van 18 juni 2021 tot wijziging van het Antidopingdecreet
van 25 mei 2012, wat betreft de aanpassing aan de Code 2021
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
- Gestart in 2020
- 18/06/2021: decreet van 18 juni 2021 houdende de instemming met het
samenwerkingsakkoord van 7 mei 2021 tot wijziging van het
samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en
-bestrijding in de sport
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 in de aanpassing van het decreet 10/6/2016 (G-sport): Decreet van 15
oktober 2021 tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de
erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, wat betreft de
G-sport
- Fase 2 in de aanpassing van het decreet 10/6/2016: 19/11/2021: eerste
principiële goedkeuring van het voorontwerp van decreet door de Vlaamse
Regering
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Aanpassing van het 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
De evaluatie van het decreet tewerkstelling werd omwille van de prioriteiten inzake
de coronacrisis verschoven naar 2022.
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
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.
Timing
De evaluatie werd opgestart vanaf midden 2020 en werd verdergezet in 2021. De
wijzing aan het decreet werd in 2021 ingezet via de goedkeuring van de Vlaamse
Regering van de visienota en de eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse
Regering van het voorontwerp tot wijziging van het decreet op de georganiseerde
sportsector (zie hoger).
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: verderzetten evaluatie decreet
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