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BESLUIT VAN DE VLAAM
MSE REGER
RING TOT UITVAARD
U
DIGING VAN
N DE THEM
MA’S EN
RICHTSNOE
EREN BETR
REFFENDE ETHISCH VERANTWO
V
OORD SPO
ORTEN
DE R

e Vlaamse Sportraad
d
Adviies van de

ms minister Philippe
P
Muy
yters vroeg d
de Vlaamse Sportraad op 22 oktobeer 2012 om advies
a
over
Vlaam
dit vo
oorontwerp van besluit.
De Vllaamse Sporrtraad had op 7 novemb er 2012 een gesprek ove
er het vooro
ontwerp met Jord
Vand
denhoudt van
n het departtement Cultu
uur, Jeugd, Sport
S
en Med
dia.
De Vllaamse Sporrtraad brachtt op zijn plen
naire vergad
dering van 7 november 22012 het volg
gende
advie
es uit.

Het iss niet de eerrste keer datt de Vlaamsee Sportraad over
o
dit them
ma wordt geeconsulteerd.
Het o
ontwerpbeslu
uit dat nu vo
oorligt, is na genoeg iden
ntiek met het besluit van
n de Vlaamse
e Regering
van 2
21 mei 2010 dat, na herw
werking en m
met sterk verreenvoudigd
de procedurees, op 27 aprril 2010 van
de Vllaamse Sportraad een gu
unstig adviess kreeg.
nieuwe beslu
uit is een con
ntinuering vaan de bestaa
ande regeling. De Vlaam
mse Sportraa
ad vindt dat
Het n
positief. De bege
eleiding vanuit de overh
heid, het ICES
S en de Vlaamse Sportfeederatie werk
kt
ulerend en moet
m
blijvend
d worden aa ngemoedigd
d. Daarnaast is het nuttiig om op korte termijn
stimu
een vvorm van com
mplementarriteit met gem
meentelijke en provincia
ale sportdien
nsten op dit vlak te
realisseren. Ook de
d schoolspo
ortsector is eeen belangrijjke partner. Enkel een g
geïntegreerd beleid dat
ruime
er gaat dan erkende
e
spo
ortfederaties zal maximaal effect sortteren.
De Vllaamse Sporrtraad blijft erop
e
aandrin
ngen om de richtsnoeren
n ruim te inteerpreteren en
e
sporttfederaties de
d nodige vriijheid te gevven. Uit het overleg met de sector vaan 11 oktober 2012
blijktt een grote gedragenheid
g
d voor dit beesluit. De 6 thema's en bijbehorend
de richtsnoerren werden
goed
d bevonden en
e blijken vo
oldoende be leidsvrijheid toe te laten
n. Het besluiit vertoont een
e goed
evenw
wicht tussen
n enerzijds ze
elfregulering
g en -respon
nsabilisering en anderzijd
ds een minim
male
overh
heidssturing. Het werkveld waardeeert vooral het feit dat de Vlaamse ove
verheid een actieve
a
coach
hing-rol verk
kiest boven controlerend
c
d of sanction
nerend optre
eden.
waardevolle werk
w
door ta
alrijke sportfe
federaties rond een
De Vllaamse Sporrtraad beseftt dat al dit w
moeilijk thema als ethiek, nie
et de verdien
nde aandach
ht krijgt in de
e pers of bij het grote pu
ubliek.
Wie zzich positief inzet, krijgt zelden een fforum.
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De Vlaamse Sportraad hoopt binnenkort een evaluatie van de eerste projecten te zien. Nu was de
looptijd daar wellicht te kort voor.

Frank Bulcaen, voorzitter van de Vlaamse Sportraad
Sophie Cools, ondervoorzitter
Lieven De Clercq, secretaris
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