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PROJECTOPROEP INNOVATIEVE PROJECTEN VOOR LAAGDREMPELIG SPORTEN
Advies van de Vlaamse Sportraad

Op verzoek van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, afdeling Sport en Jeugd, cluster
Sportbeleid, dd 23 mei 2013, bracht de Vlaamse Sportraad op 5 juni 2013 het volgende advies uit.

Dit initiatief komt aan een aantal wensen uit het werkveld tegemoet en zal daar ongetwijfeld
positief worden onthaald. Dat neemt niet weg dat er enkele kanttekeningen bij te maken zijn.

Duurzaamheid
De projectoproep past in de algemene doelstellingen van het sportbeleid. De oproep kan een
impuls geven aan sportfederaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding (OSV’s) om te
experimenteren op het vlak van innovatieve en laagdrempelige projecten. Het is positief dat op die
manier in de sector wordt geïnvesteerd.
Alleen heerst er enige bezorgdheid over het risico dat sportfederaties, door hierop in te tekenen,
hun focus op duurzaam sporten in vast verband zouden kunnen verloochenen. Met het huidige
sportaanbod worden 1,4 miljoen sporters bereikt. Een grote groep (kandidaat-)sporters wordt niet
bereikt, dus is het terecht om daarop in te zetten. Doordacht experimenteren - liefst onder
begeleiding, bv via overlegmomenten vanuit de VSF-basiswerking - is hier de boodschap.

Planlast
Erg positief is dat de procedure en de administratieve last tot het strikte minimum worden beperkt.
De oproep laat veel over aan het initiatief en inspiratie van de indiener. De Vlaamse Sportraad kan
dat zeker waarderen.

Budget
Niemand betreurt dat Vlaams minister Philippe Muyters nog een budget opzij heeft staan voor een
dergelijke oproep. Maar als puntje bij paaltje komt, verkiest iedereen toch voorrang te geven aan
structurele basisondersteuning, maw een volledige uitvoering van de grote sportdecreten:
sportfederaties en sportdiensten. Voor de sportfederaties loopt het budgettaire tekort voor dit jaar
op tot 700.000 euro, het theoretisch decretaal tekort in het kader van het sport voor allen-decreet
bedraagt al 1.031.000 euro. De Vlaamse Sportraad pleit ervoor om die tekorten drastisch in te
perken, zodat de basiswerking op een structurele manier verder kan worden ondersteund.
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Overigens is er voor innovatieve projecten maar 360.000 euro beschikbaar, met een maximum van
90.000 euro subsidie per project. Met die maximumsubsidie kunnen er maar 4 projecten worden
gesubsidieerd. Merk daarbij op dat alle verantwoorde kosten worden gesubsidieerd. Er is maw
geen budgettaire inspanning nodig van de subsidiegenieter, wat een subsidieaanvraag wel erg
aantrekkelijk maakt.

Timing
De voornaamste bezorgdheid van de Vlaamse Sportraad is de zeer krappe timing om innovatieve
projecten goed en vooral duurzaam uit te werken. De oproep biedt opportuniteiten, maar er moet
voor de geïnteresseerde organisaties voldoende tijd zijn om een kwaliteitsvol en breed gedragen
projectvoorstel op te maken. Het is goed dat er met partners wordt samengewerkt. Maar om een
project kracht bij te zetten, is voorafgaand overleg en afstemming met de partners noodzakelijk.
De beperkte termijn om projecten in te dienen (vóór 31-07-2013), maakt dat (bijna) onmogelijk,
zeker gelet op de vakantieperiode. Vooral voor de samenwerking met scholen is dit problematisch:
bekendmaking en indiening in de schoolvakantie; uitvoering van het project nog in 2013, …
Sportfederaties/OSV’s die oordeelkundig hun beleidsplan opstellen en op een kwaliteits –en
zinvolle wijze implementeren moeten worden beloond, gestimuleerd, ondersteund. Dat is moeilijk,
met een oproep op zo’n korte termijn. Bekendmaking oproep midden (?) juni, indienen eind juli:
kan er dan nog sprake zijn van weldoordacht beleid?
De Vlaamse Sportraad stelt voor om
■
de federaties zo snel mogelijk op de hoogte te brengen; bij voorkeur medio juni, ook al is de
definitieve goedkeuring van het reglement dan nog geen feit;
■
de indieningsdatum naar eind augustus te verschuiven, maar de toekenningsdatum wel op
eind september te laten.

Indiener
Een punt van kritiek is de onduidelijke omschrijving van wie een project in kan dienen. Is de
projectoproep op maat geschreven van de sportfederaties of niet?

2.

Wie kan een projectaanvraag indienen?

Sportorganisaties (sportfederaties, OSV’s, …) die gestructureerd zijn als vzw en die in samenwerking met partners
een project organiseren in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
Volgens die omschrijving zouden diverse sportgeledingen een initiatief kunnen nemen: ook
sportclubs, sportdiensten, … De Vlaamse Sportraad vraagt om ofwel de doelstelling scherper te
stellen ofwel de indieners beter te omschrijven (of beide).
Binnen de Vlaamse Sportraad lopen de meningen over de indieners uiteen.
■
Ofwel beperken tot de sportfederaties en OSV’s, en liefst tot de gesubsidieerde
sportfederaties en OSV’s. Het kan niet zijn dat een niet erkende of louter erkende federatie,
die (nog) niet (voldoende) inzet op haar basiswerking/basisopdrachten, toch een dergelijk
project in kan dienen. Dergelijke projecten moeten worden uitgevoerd door federaties met
een basiswerking van voldoende hoog niveau. Een alternatief is extra voorwaarde stellen
voor niet gesubsidieerde sportfederaties.
■
Ofwel uitbreiden tot de sportdiensten. De sportdiensten beschikken over het nodige
draagvlak om dergelijke projecten op te starten. Uiteraard zijn de kredieten zeer beperkt,
waardoor men (begrijpelijk) het aantal projecten zal willen beperken.
■
Een minderheid zou de oproep volledig opengooien: private vzw’ s, clubs, sportdiensten,
burensportdiensten, vzw’s uit verwante domeinen (jeugd, integratie, …).

Bekendmaking
De Vlaamse Sportraad stelt voor om het project bij de sportfederaties aan te kondigen op een
infosessie. Wellicht zijn er heel wat vragen van de mogelijke indieners enerzijds (gaat dit ook om
specifieke projecten rond kansengroepen, wat met initiatieven die al lopende waren, hoe flexibel
lidmaatschap matchen met decreet federaties, …), en concrete verwachtingen vanuit het beleid
anderzijds (die best worden verduidelijkt).

Document 310-04 – Advies oproep innovatieve projecten

— Pagina 2 van 3

Beoordelingscommissie
De Vlaamse Sportraad wil graag een afgevaardigde in de beoordelingscommissie van de aanvragen
of op zijn minst een rapportering vanuit de commissie.

Advies
De Vlaamse Sportraad geeft de projectoproep een voorwaardelijk positief advies.
De Vlaamse Sportraad vraagt een haalbare timing en verduidelijking rond de projectindieners.

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