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2. Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2009 van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw
(ISB). Het is een terugblik op wat ISB als ledenvereniging en kenniscentrum voor de lokale en
regionale sport- en recreatiesector gerealiseerd heeft het voorbij werkjaar.

Vertrekpunt van dit jaarverslag is de missie van ISB, die bij de start van 2008 ge(her)formuleerd werd
in het kader van het neerschrijven van de beleidsuitdagingen voor de periode 2008-2012 en de
opmaak van een beleidsplan. 2008 zal namelijk de geschiedenis in gaan als het jaar waarin ISB een
beheersovereenkomst afsloot met de Vlaamse overheid omtrent de ondersteuning van gemeenten
en steden bij de uitvoering van het Decreet Sport voor Allen-beleid. De opdrachten binnen deze
beheersovereenkomst zijn slechts een relatief klein onderdeel in de totale werking van ISB.

Achtereenvolgens vindt u in dit rapport de initiatieven van ISB terug op vlak van volgende 6
werkingsdomeinen: ‘een spreekbuis zijn en belangen behartigen’, ‘mensen samenbrengen’, ‘een rol
als kenniscentrum’, ‘concrete dienstverlening’, ‘vormen-bijscholen-opleiden’ en ‘het promoten van
sport en zwembadbezoek’.

Daarnaast geven we ook een beeld van de structuren en werking binnen het netwerk van ISB.
Hiermee bedoelen we zowel de ‘landelijke structuren’, zoals de Raad van Bestuur en het
professionele ISB-team, als de diverse werkgroepen en commissies.
Veel leesplezier met dit naslagwerk!

Sint-Niklaas, 12.03.10
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3. Missie

In het kader van zijn algemeen beleidsplan formuleerde ISB in het voorjaar 2008 een nieuwe missie
voor de werking. Deze missie vormt dan ook de leidraad voor alles wat ISB onderneemt.

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) gaat voor een kwaliteitsvol en
waardevol lokaal en regionaal sport – en recreatiebeleid.

ISB is een ledenvereniging en koepel van ambtenaren actief in de gemeentelijke en provinciale
sportsector en sportdiensten, beleidsmandatarissen en verantwoodelijken van sportinfrastructuren,
zwembaden en recreatiecentra. Hiervoor is ISB een spreekbuis en een gesprekspartner naar de
andere overheden vanuit een rol als onafhankelijk belangenbehartiger.

Als kenniscentrum voor iedereen actief in en betrokken bij het lokale en regionale sport – en
recreatiebeleid verstrekt ISB informatie, en wordt duiding en concrete ondersteuning aan het werkveld
geboden. Om mee te zijn met bestuurlijke en maatschappelijk trends en evoluties en vanuit het
permanent streven naar een kwaliteitsvol beleid en beheer biedt ISB opleidings-, vormings- en
bijscholingsmogelijkheden. ISB is ook een forum voor ervaringsuitwisseling en intervisie tussen
collega’s.

ISB promoot vanuit de ‘Sport voor Allen’-gedachte door zijn werking via de leden sport en bewegen
op lokaal vlak.

ISB wordt bestuurd en geïnspireerd vanuit de basis. De werking wordt ondersteund, verankerd en
geflankeerd door een professioneel werkend team. ISB streeft naar overleg met de overheid en een
complementaire samenwerking met diverse partnerorganisaties. ISB biedt ook een platform voor
bedrijven in de sport- en recreatiesector.
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4. Werking 2009

4.1. ISB was een spreekbuis voor de sector en behartigde de belangen

ISB is een onafhankelijke belangenbehartiger van de lokale sportsector, zodat vanuit de
algemene lokale praktijk en deskundigheid wordt gewogen op het federale en Vlaamse beleid

omtrent sport.

ISB biedt de leden een forum om hun mening te geven, zodat collega’s, andere overheden en
partners weten wat er leeft in de lokale en regionale sportsector.

Hieronder vindt u de diverse dossiers waarin ISB een spreekbuis was voor haar leden of de belangen
van de sector behartigde. Deze diverse dossiers werden behandeld in de Raad van Bestuur,
commissies of werkgroepen.

Beheersovereenkomst Vlaamse Overheid

ISB sloot in 2008 een beheersovereenkomst af met de Vlaamse Overheid voor de periode 2008–
2012. In het uitvoeringsbesluit van het decreet Sport voor Allen-beleid wordt ISB voor de periode
2008-2012 een jaarlijkse subsidie toegekend voor de begeleiding van gemeentebesturen in het kader
van het decreet.

De basisopdracht voor het ISB kan omschreven worden als “de ondersteuning en begeleiding
van de gemeenten bij de uitvoering van het lokaal Sport voor Allen-beleid in het kader van het
decreet”.
Deze ondersteuning gebeurt op het vlak van volgende inhoudelijke onderwerpen van het Sport voor
Allen-decreet:

 de ondersteuning van de sportverenigingen (via subsidiereglementen op basis van
kwaliteitscriteria, …)

 de uitbouw van anders georganiseerde sport (BuurtSport, schoolsport, doelgroepen, …)
 de uitbouw van programma’s op het vlak van toegankelijkheid en diversiteit vanuit de

aandacht voor sociale correctie
 de uitbouw van projecten in het kader van de impulssubsidies.
 de kwaliteitsverbetering van de lokale sportbeleidsplannen via interactieve lokale

beleidsplanningsprocessen.

Deze basisopdracht wordt gerealiseerd via de volgende kerntaken:

1. Actieve kennisverzameling, kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek;
2. Informatie en kennis actief ter beschikking stellen door middel van:

a. de organisatie van een helpdeskfunctie voor lokale besturen
b. de organisatie van vormingen, studiedagen, intervisiemomenten en actieve

begeleidingstrajecten voor de verschillende betrokkenen bij het lokale sport voor
allen-beleid

c. het opzetten van rechtstreekse communicatiekanalen met de verschillende lokale
actoren i.f.v. snelle en accurate infoverspreiding

3. De opstart en begeleiding van de gemeentebesturen bij initiatieven die de kwaliteit van het
lokale sportbeleid ten goede komen.

4. Opstart en begeleiding van de beleidsplanningsprocessen van later in het decreet
instappende gemeenten en indieners van verenigingssportbeleidsplannen (2009) en promotie
maken rond instap in het sport voor allen-decreet in het laatste jaar voor nieuwe legislatuur
(2012).

ISB diende eind september 2008 een beleidsplan in bij de Vlaamse overheid voor de periode 2008-
2012 waarin de uitvoering van de opdracht in de beheersovereenkomst staat beschreven. De
initiatieven in het kader van de beheersovereenkomst voor 2009 zijn verweven in de
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werkingsdomeinen van ISB. U kan ze in dit jaarverslag terugvinden via een vermelding van het logo
‘sportbeleidsplanning’. Tegen 1 april 2009 diende ISB een werkingsverslag in over het werkjaar 2008
en tegen 1 november 2009 werd ook het Jaaractieplan 2010 ingediend. Tegen 1 april 2010 wordt het
werkingsverslag 2009 ingediend.

Sportbeleid

ISB-Memorandum Lokaal Sportbeleid – Naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen op 1 juni
2009 maakt ISB een memorandum lokaal sportbeleid op voor de toekomstige beleidsmakers. Dit
memorandum werd bezorgd aan alle politieke partijen in aanloop van de verkiezingen. De 10
uitdagingen die ISB opnam in het memorandum samengevat:

1. Ruimte en autonomie voor gemeenten en hun sportdiensten om lokaal aan de slag te gaan.
2. De voorbije budgetverhoging en het nieuwe decreet mag geen eindpunt zijn.
3. Nieuwe hefbomen voor ‘andersgeorganiseerde sport’.
4. Investeren in tewerkstellingsprojecten in de lokale sportsector (zaalwachters,

sportclubondersteuners, …)
5. Het erkennen van de job van redder als knelpuntberoep.
6. Strengere wetgeving, efficiënter energiebeheer of innovatieve praktijken kunnen de basis zijn van

Vlaamse impulsen voor de sector op vlak van renovatie van sportinfrastructuur.
7. Sport en bewegen is niet enkel de verantwoordelijkheid van de sportsector, maar ook van

onderwijs of het beleidsdomein gezondheid.
8. Via een klaverbladfinanciering moet ingezet worden op naschools sportaanbod ingebed in de

lokale maatschappelijke en sportieve context.
9. Aandacht voor gemeenten en de werking van sportdiensten is een permanente zorg bij het

formuleren of implementeren van regelgeving door de Vlaamse overheid.
10. Een statuut voor trainers in clubs of lesgevers bij initiatieven van lokale besturen is nodig.

Het memorandum werd na de verkiezingen ook bezorgd aan minister van sport Philippe Muyters en
aan de ministers bevoegd voor de verwante beleidsdomeinen, zoals jeugd, onderwijs, sociale
economie, energie, milieu, cultuur, recreatie, gezondheid en binnenlands bestuur. Met de kabinetten
sport, jeugd en onderwijs, gezondheid en cultuur vond een overleg plaats om het memorandum toe te
lichten.

Regeerakkoord en Beleidsnota Sport – Vanuit de Raad van Bestuur formuleerde ISB zijn mening
over het Regeerakkoord 2009-2014 van de regering Kris Peeters en de beleidsnota sport van minister
Muyters. Een neerslag van deze reactie kon men lezen in het woord van de voorzitter in het Vlaams
Tijdschrift voor Sportbeheer.

Jaarlijkse Verslag 2008 Decreet Sport voor Allen-beleid – ISB ondersteunde de gemeenten en
steden bij de opmaak van het Jaarlijks Verslag 2008 in het kader van het Decreet Sport voor Allen-
beleid. Knelpunten en moeilijkheden werden verzameld en meegenomen in overleg met het kabinet
en Bloso.

Platform Sport voor Allen – Eind 2009 werd door Bloso en het kabinet het Platform Sport voor Allen
terug geactiveerd. Dany Punie werd aangesteld als vertegenwoordiger van ISB. De eerste
bijeenkomst voor het platform is voorzien voor begin 2010.

Afgevaardigden lokale sportsector in Sectorraad Sport in de Raad – ISB deed in 2008 op vraag
van de Vlaamse Overheid een voordracht van vertegenwoordigers uit de lokale sportsector voor de
adviesraad sport. Volgende personen zetelden in 2009 effectief in de adviesraad sport: Luc Mercken
(Hasselt), Piet Meneve (Gent), Iris De Keyser (Leuven), Hilde Van Cauwenberghe (VGC) en
Mohammed Meftah (Mechelen). Begin 2009 nam Mohammed Meftah ontslag en werd hij vervangen
door Johan Van Dijcke (Bonheiden).

Commissie Sport en Bewegen – ISB zetelt via Johan Van Dijcke (Lid Raad van Bestuur) in de
Commissie Sport en Bewegen van de Vlaamse Ouderenraad.
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Sociale Diensteneconomie – ISB is betrokken bij het Sociale Diensteneconomie-project om bij lokale
BuurtSport-initiatieven in centrumsteden laag geschoolde jongeren tewerk te stellen. Dit is een project
van minister van tewerkstelling Van Brempt/Vandenbossche en minister van sport Anciaux/Muyters.
Midden 2009 ging het project concreet van start in 9 centrumsteden: In totaal nemen negen
centrumsteden deel aan dit project. In alfabetische volgorde: Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt,
Kortrijk, Mechelen, Roeselare en Turnhout. ISB nam actief deel aan de klankbordgroep van het
project, gefaciliteerd door Veerle Van Kets (Koning Boudewijnstichting) en was voor de deelnemende
steden een tussenschakel naar de betrokken overheden (Kabinet en Departement Sport en Sociale
Economie)

Semi-agorale Arbeid – ISB maakt deel uit van een werkgroep omtrent semi-agorale arbeid.

Jeugdsportcoördinatoren – Op 23.04.09 nam ISB het initiatief om als tussenschakel en facilitator
een ‘open overleg’ te organiseren omtrent de rol van de jeugdsportcoördinator. VTS, VSF, de
universiteiten, Double Pass en Bloso werden uitgenodigd met als doel wederzijdse verwachtingen uit
te klaren en aandachtspunten te verzamelen.

Stichting Vlaamse Schoolsport – ISB is sinds 2009 lid van de Raad van Bestuur van de Stichting
Vlaamse Schoolsport in de persoon van Winand Vandelaer (eerste bijeenkomst was 24.03.09). De
Raad van Bestuur werd namelijk uitgebreid met VSF, BVLO en ISB om het beleid van SVS open te
trekken naar het lokale sportieve werkveld rondom de school.

ISOC – ISB maakt deel uit van het Intersectorieel Overleg Cultuur (samen met VVJ, VVC, VSF,
Federatie Jeugdhuizen, Forum Amateurkunsten, …). Behandelde thema’s onderwerpen: vrijwilligers,
semi-agorale arbeid, billijke vergoeding, SABAM, …

Sportinfrastructuur

Sportinfrastructuurplan – ISB volgde de totstandkoming en de uitvoering van het Vlaams
Sportinfrastructuurplan op. Op vraag van de Vlaamse Overheid werd er advies gegeven vanuit de
sector en via de communicatiekanalen werden de leden geïnformeerd.

KB Actieve Ontspanningsevenementen – ISB volgt de stand van zaken op omtrent het KB Actieve
Ontspanningsevenementen.

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – ISB is vertegenwoordigd in de Vlaamse
adviesraad omtrent ruimtelijke ordening. Er is hier afstemming met VVJ.

Selectiecommissie Subsidie Jeugdinfrastructuur – Begin 2009 gaf ISB in een selectiecommissie
(samen met VVJ, VIBE, Brandweer, …) advies over de ingediende projecten in de 2

de
subsidieronde

voor renovatie van jeugdinfrastructuur. 1.000.000 Euro werd verdeeld over 53 geselecteerde
projecten, waarvan 5 sportdossiers.

Zwembaden

Best Beschikbare Technieken Zwembaden – In de loop van 2009 en voorjaar 2010 maakt het VITO
een nieuwe BBT-studie Zwembaden. ISB zetelt in het begeleidingscomité (Rudy Senten, Rudy
Calders en Jan Rombaut.

Redder als knelpuntberoep – ISB deed in 2009 voorbereidende desk-research voor het opmaken
van een dossier om redder te erkennen als knelpuntberoep. In het voorjaar 2010 word dit
geconcretiseerd.

Affiches Word Redder – ISB ondersteunt het initiatief van VRC en VTS om via een affichecampagne
de job van redder te promoten.

Extra Openstelling Zwembaden – Minister Anciaux lanceerde in het najaar 2008 een project waarbij
zwembaden subsidies konden krijgen indien zij hun openingsuren in de weekends of avonden zouden
uitbreiden. ISB ondersteunde in het najaar 2009 de zwembaden bij hun afrekening en had overleg met
het Departement CJSM met het oog op een administratief eenvoudige en correct afrekening.
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Beheer Sportdiensten

Rechtspositieregeling – ISB volgde namens de sportdiensten de problematiek omtrent de
toepassing van de rechtspositieregeling op. Er werd een werktekst opgesteld met genoteerde
knelpunten en mogelijke oplossingen. Samen met VVSG en de collega’s van VVJ en Locus was er
overleg.

BTW-regelgeving in de sportsector - ISB gaf namens de lokale sportsector input in een onderzoek
naar de BTW-problematiek. Het onderzoek gebeurde door KPMG in opdracht van het Departement
CJSM. In juni 2009 werd het rapport gepubliceerd.

Verzelfstandiging in het gemeentedecreet – Op initiatief van VVSG en in samenwerking met VVJ
en Locus maakte ISB een probleemstellende nota rond verzelfstandiging in het gemeentedecreet,
vanuit de vrijetijdssector.

Sportpromotie

BuurtSport – Eind augustus vond op ISB een overleg plaats met de grote en ervaren
buurtsportgemeenten, vanuit de insteek dat men op een kantelmoment staat: veel nieuwe gemeenten
starten met buurtsport, ervaren buurtsportprojecten groeien en evolueren en er is een nieuwe
Vlaamse minister voor sport. Er wordt bekeken hoe de belangen van de buurtsportgemeenten binnen
ISB verwoord kunnen worden en hoe er ook in de toekomstig ondersteuningen kan geboden worden
via de rol van ISB als kenniscentrum. Op de Raad van Bestuur van november werd dit besproken via
een vertegenwoordiger van de BuurtSportgemeenten. Uitgangspunt voor ISB is dat BuurtSport
beleidsmatig op vlak van lokaal sportbeleid een vorm van andersgeorganiseerd sporten is.

Adviescommissie Massasportevenementen - ISB zetelde in de adviescommissie voor subsidies
voor massasportevenementen.

Dynamoproject – VSF – ISB was lid van de klankbordgroep van het Dynamoproject van de VSF. Het
dynamoproject biedt managementondersteuningen aan de sportclubs in Vlaanderen. ISB geeft input
vanuit de lokale sportdiensten en ondersteunt de communicatie naar de sportdiensten.

Werkgroep Voeding en Beweging – ISB droeg enkele kandidaten voor voor de Vlaamse werkgroep
Voeding en Beweging voor de uitvoering van een actieplan met gezondheidsdoelstellingen van de
Vlaamse overheid. In 2010 zal deze werkgroep operationeel zijn.
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4.2 Mensen samenbrengen

Sportambtenaren, schepenen en beheerders kunnen elkaar ontmoeten binnen ISB, zodat
ervaringen kunnen worden uitgewisseld en er gewerkt wordt in een aangename collegiale

sfeer.

ISB is een forum voor bedrijven actief in de sport- en recreatiesector met ruimte voor
contacten tussen bedrijven en als bron van kennis en informatie voor de lokale sport- en

recreatiesector.

Leden

Lidgelden - Tijdens de Algemene Vergadering tijdens het ISB-Congres 2008 te Lommel werden
volgende lidgelden goedgekeurd voor 2009:

Effectieve stemgerechtigde leden

 Gemeenten tot 10.000 inwoners 160 €

 Gemeenten van 10.001 tot 20.000 inwoners 250 €

20.001 tot 50.000 inwoners 354 €

50.001 tot 100.000 inwoners 409 €

100.001 tot 150.000 inwoners 480 €

150.001 tot 300.000 inwoners 607 €

 Gemeenten met méér dan 300.000 inwoners 938 €

 Privé-, Provinciale en Bloso-sportcentra - Onderwijsinstellingen -
Provinciale diensten - Recreatiecentra (per instelling) 160 €

Niet stemgerechtigde leden

 Individueel lidmaatschap 50 €

 Oud-ISB-leden (individueel) 15 €

 Bedrijven - Architecten - Studiebureaus (zie voorwaarden Bedrijfspartnership 2009)

Leden – Eind 2009 groepeerde ISB als ledenvereniging 287 gemeenten en steden. Daarnaast waren
er ook 56 private, provinciale en Bloso-sportcentra lid van ISB, naast enkele recreatiedomeinen,
onderwijsinstellingen, provinciale diensten en intercommunale instellingen.

Intervisie

In de schoot van ISB ontmoeten sportambtenaren, schepenen en beheerders van sportinfrastructuur
en zwembaden permanent. Deze ontmoetingen zijn de basis voor het uitwisselen van leerrijke
ervaringen en goede praktijken. Hieronder vermelden we enkele bijeenkomsten die in 2009 in het oog
sprongen.
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Studienamiddag – ISB Algemene Vergadering 26.06.09 – Op 26.06.09 organiseerde ISB in Gent
(Provinciehuis W. Wilsonplein) een studienamiddag, annex Algemene Vergadering met als thema
netwerking en samenwerken. Er was een voordracht van Jan De Boeck over netwerken en een van
Leen Van der Vorst (IPSOC-KAHTO) over samenwerken in een netwerk. Het nieuwe ISB-logo werd
ook voorgesteld en er vond een algemene vergadering van ISB vzw plaats.

Overleg Centrumsteden – Woensdag 28.10.09 vond het tweede overleg centrumsteden-sport plaats
in Oostende op initiatief van ISB. Iedere stad verleent zijn medewerking aan het initiatief.

Bijeenkomsten zwembadbeheerders – In de provincies Antwerpen en Limburg waren er enkele
bijeenkomsten van de zwembadbeheerders uit de provincie. Ook de provincie West-Vlaanderen nam
in 2009 dit initiatief.

Algemene Vergaderingen ISB-Afdelingen – Bij de start van het werkjaar organiseren de ISB-
afdelingen provinciale jaarvergaderingen. Volgende bijeenkomsten stonden op de agenda in 2009:
26.01.09 in Herentals (ISB-Antwerpen) met lezingen over legionella en Pro²Sportdiensten, 03.02.09 in
Laarne (ISB-Oost-Vlaanderen) over ‘Bezielend Leiderschap’, 05.02.09 in Leuven (ISB-Vlaams-
Brabant) over Pro²Sportdiensten en effectmeting, 17.02.09 in Bocholt (ISB-Limburg) met interactief
werktafels en op 22.04.09 in Middelkerke (ISB-West-Vlaanderen) over documentmanagement.

Bestuursvergaderingen ISB-afdelingen ondersteund en gefaciliteerd door ISB-
stafmedewerkers – De bestuursvergaderingen zijn unieke ontmoetings- en overlegmomenten van
sportfunctionarissen en beheerders. De werking van de provinciale afdeling wordt voorbereid,
uitgevoerd en geëvalueerd. Deze vergadering zijn ook een uniek forum om te polsen wat er leeft in het
werkveld en om het aanbod van ISB af te stemmen op de noden en behoeften van de leden. Elke
stafmedewerker van het ISB-team volgt sinds 2009 2 afdelingen: Marjolein (Vlaams-Brabant en
Limburg), Lien (West-Vlaanderen en de VIR) en Roel Van Caenegem/Helena Van Remoortel
(Antwerpen en Oost-Vlaanderen)

Bedrijfspartnership

ISB bood ook in 2009 een forum aan bedrijven actief in de sport- en recreatiesector. In het kader van
het ISB-Bedrijfspartnership waren tientallen bedrijven bij ISB betrokken om het producten en diensten
kenbaar te maken, hun kennis aan te bieden aan de sector en hun potentiële klanten te ontmoeten.

Structurele Partner
Ethias was ook in 2009 een zeer gewaardeerde structurele partner van ISB.

ISB-Master Partners 2009
Adec Sport, Automatic Clean bvba, Axima Services nv, Boer Belgium bvba, Brems Floors, Ciat
Belgium, Dalkia nv-sa, De Melker Belgium nv, Domo Sports Grass, Eibe Benelux bv, Eurogym, Häfele
Belgium nv, Hinke Schwimmbad Osterreich GMBH, Huck nv, Idemasport nv, Janssen-Fritsen nv,
Kompan nv, Lano Sports nv, Lesuco nv, Lotec Belgium, Mariner 3S, Mekano, Mondo Luxembourg sa,
Oras nv, Pellikaan Bouwbedrijf nv, Primusz pool projects, Recticel nv, Rockfon nv, S&R / Innopa nv,
Schelde Sports nv, SCR - Sibelco nv, Sportime, Sportinfrabouw nv, Sportoase Groep, Sportscape nv,
Topfloor nv, VelopA-Omniplay / LibraPlay, Visser & Smit Hanab nv, Wesco nv, Westerstrand Europe.

Supporting Partners 2009
TMVW, Grontmij – Marktplan en Speedo
Actieve Advertisers 2009
Aquapro, Barenbrug Belgium, Cosimco, Ecom Services, Jezet Seating, LMI, Prominent en
Watervision.
Architecten – Studiebureau’s 2009
Verba BVBA, Luc Derycke, De Zutter, Vakgroep Textielkunde U. Gent en Artabel

Bedrijvendag Hof ter Doest Lissewege – Haven Zeebrugge – Op 27 oktober organiseerde ISB zijn
jaarlijkse bedrijvendag in de Haven van Zeebrugge waar het ISB-Bedrijfspartnership voor het nieuwe
werkjaar werd voorgesteld en waar de partners bedankt werden voor de samenwerking het voorbije
werkjaar. Er werd een rondleiding gegeven in de haven en afgesloten met een Diner in Hof ter Doest
in Lissewege. Afgevaardigden van 26 verschillende bedrijven waren aanwezig.



13

4.3 Kenniscentrum

ISB is een kenniscentrum voor beleid en beheer op vlak van sport en recreatie op basis van
een praktijkgerichte systematiek ter ondersteuning van de sector.

De lokale sport- en recreatiesector wordt door ISB via onderzoek ondersteund in het voeren
van een gefundeerd beleid.

De lokale sport- en recreatiesector krijgt van en vindt bij ISB relevante informatie en duiding.

Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer

Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer – 6x per jaar verschijnt in de schoot van ISB het Vlaams
Tijdschrift voor Sportbeheer. Hieronder vindt u de colofon en krachtlijnen van 2009 van dit
vaktijdschrift en ledenblad.

Onderwerp: Tweemaandelijks orgaan van het Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Frequentie: 6x per jaar

Opgericht door: John van den Bossche

Redactie: Dany Punie (kernredactie)
Marjolein van Poppel (hoofdredacteur) en Elien Veys (eindredacteur)

Rubriekhouders: Dany Punie (Woord van de voorzitter)

Provinciale correspondenten: Johan Van Dijcke (Antwerpse Nieuwtjes)
Jan Vansantvoet (Brabantse Sprokkels)
René Schreurs (Limburgse Echo’s)
Marc Vanryckeghem (West-Vlaamse Ditjes en Datjes)
Rudy Vander Heyden (Oost-Vlaamse Klokjes)
Fons Van Bael (VIR)

Druk en vormgeving: Geers Offset NV

Oplage: 1.300 exemplaren

Een greep uit de artikels die in de loop van de jaargang 2009 verschenen:
 Rubrieken: “Een … aan het woord”, “Het getal”, “De vraag” en “Focus”.
 30

ste
Vlaamse Zwemweek in beeld.

 Trefdag Sportparticipatie, een impressie (Pascal De Maesschalck – Paul Cobbaert)
 Lokale Sportbeleidsplanning, een financiële analyse (Jeroen Scheerder en Steven Vos)
 Politiek Debat Lokaal Sportbeleid (David Nassen)
 Wijzigingen Vlarem op een rijtje (Rudy Senten, Rudy Calders en Jan Bongaerts)
 Web 2.0: realiteit of virtualiteit (Paul Cobbaert)
 De lokale sportsector in cijfers (Marjolein van Poppel)
 Privacywet en sportbeheer: de belangrijkste regels (Sonja Van Wittenberge)
 Effectmeting van doelstellingen in het sportbeleidsplan (Paul Cobbaert)
 Samenwerking tussen diensten: niet langer een utopie (Paul Cobbaert)
 Ben jij klaar voor de Zwembaddag (Rozemarijn Van Meirvenne)
 Sport en Gezondheidsbeleid: een twee-eenheid (Paul Cobbaert)
 ISB-studiereis naar Londen
 BuurtSportbeleid en jeugdruimtebeleid vinden mekaar.
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De artikels van Paul Cobbaert kaderen in het de beheersovereenkomst van ISB met de Vlaamse
overheid met als doel sportdiensten te ondersteunen bij de uitvoering van het Decreet Sport voor
Allen-beleid.

Volgende sportinfrastructuren stonden op de cover in 2009:
 209: Congresstad Leuven
 210: Zwembad De Vloetlijn Tessenderlo (Pellikaan Bouwbedrijf)
 211: Atletiekpiste en kunstgrasveld Hulshout (Sportinfrabouw)
 212: Zwembad Sportoase Veldstraat Antwerpen (Sportoase)
 213: Kunstgrasvelden Aalst en Meldert (Desso en Sportscape)
 214: Kunstgrasvelden Gent en KTA Brugge (Sportinfrabouw en Domo)

Website en E-zines

ISBzine - ISBzine is de elektronische nieuwsbrief van het ISB die tweewekelijks wordt verzonden naar
1250 abonnees. De doelgroep van de ISBzine bestaat uit sportdiensten, sportorganisaties, bedrijven,
geïnteresseerde particulieren.

Elk nummer bevat een aantal vaste rubrieken als:
 ISB-mededelingen
 Nieuws van verwante organisaties (overheid, federaties, sportorganisaties)
 In de kijker (infrastructuur, website, organisatie, activiteit in de kijker)
 Readers digest (een goede publicatie)
 Bedrijvig (nieuws van bedrijven)
 Time-out (vragen vanuit de sector voor de sector): o.a. Vacatures in de sportsector,

zwembrevetten bestellen
 Citaat
 Kalender

Via de ISB-website vallen alle ISBzines retrospectief op jaargang en nummer te consulteren.

ISBusiness - ISBusiness is de elektronische nieuwsbrief van het ISB die maandelijks wordt
verzonden naar 150 abonnees. De doelgroep van de ISBusiness bestaat uit bedrijven die actief zijn in
de sport- en recreatiesector. In eerste instantie zijn dit de bedrijfspartners van ISB, in tweede instantie
andere bedrijven die vroeger partner waren.

Elk nummer bevat een aantal vaste rubrieken als:
 ISB-werking
 ISB-activiteiten
 Nieuws van en voor ISB-bedrijfspartners
 Info - Nieuws uit het (lokale) sportbeleid
 Kalender
Via de ISB-website vallen alle ISBusinesses retrospectief op jaargang en nummer te consulteren.

ISB-website – Vanuit de rol van ISB als kenniscentrum kunnen de leden en Iedereen actief in de
lokale sportsector terecht op de ISB-website voor actueel nieuws uit de sector, nieuws over de ISB-
activiteiten en initiatieven en diverse dossiers. In 2009 maakte ISB werkt van een online-
inschrijvingsmodule, die vanaf 2010 operationeel zal zijn.

Infotheek en Documentatiedienst

Fysieke documentatie en informatie
 Collecties: ISB bezit vele fysieke documenten zoals handboeken, jaarverslagen,

werkinstrumenten en vakliteratuur;
 Vaktijdschriften: ISB is geabonneerd op een veertigtal vaktijdschriften (lijst op website);
 ISB-publicaties: ISB verzorgt een aantal eigen publicaties zoals onderzoeksrapporten, syllabi en

documentatiemappen (catalogus op website).



15

Elektronische documentatie en informatie
 e-mail: vragen staat vrij via secretariaat@isbvzw.be

communicatie tussen het ISB-secretariaat en de leden;
 ISB-homepage: http://www.isbvzw.be

recente en praktische informatie zoals nieuwsberichten en dossiers;
 e-zines: actuele informatie via de tweewekelijkse ISBzine (ISB-leden) en de

maandelijkse ISBusiness (ISB-Partners)
 SPIN: databankraadpleging via het Sport Informatie Netwerk:

www.spinonline.be.

 Een standaard om informatie over …
 Sportstructuren
 Sportinfrastructuren
 Documenten en Regelgevingen
 Bedrijven
 Personen

 Op een geïntegreerde, gebruiksvriendelijke en effectieve manier …
 Aan te bieden
 Te raadplegen
 Uit te wisselen

 In een netwerk van …
 Gemeentelijke sportdiensten
 Provinciale sportdiensten en de VGC
 Koepelorganisaties en beleidsinstanties in de sport

Informatieverstrekking en adviesverlening
Informatie en adviesverlening naar aanleiding van individuele vragen van onze leden. Een lijst van alle
gestelde vragen wordt bijgehouden.

Specifieke aandachtspunten 2009
In het najaar 2008 startte ISB met een reorganisatie van de infotheek. In 2009 werd ingezet op een
fundamentele reorganisatie van de infotheek en uitbouw tot een actief kenniscentrum met o.a. een
nieuwe organisatiestructuur. De trefwoordenlijst en thesaurus werd geactualiseerd.

Er werd een eisen- en wensenlijst opgesteld voor nieuwe software. ISB werd hierbij geadviseerd door
Infomare. Er werden werkbezoeken gebracht aan NISB, Vereniging Sport en Gemeenten en K&G. Er
werd beslist om te kiezen voor het systeem V-Smart van Infor. In het najaar van 2009 vond een deel
van de implementatieplaats, samen met de conversie van de gegevens. In 2010 zal het systeem
operationeel zijn.

Er werd ingezet om het verzamelen van praktijkgerichte kennis (o.a. via een WIKI-pagina
http://praktijkvoorbeelden.wetpaint.com , de rubriek ‘De vraag’ in het VTS, ..)

Zoekboek - Cijferboek

In 1989 publiceerden de toenmalige Dienst Jeugdwerk van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en de Vereniging voor Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten voor het eerst de Atlas
Gemeentelijk Jeugdbeleid.

In 1995 werd een gelijkaardig initiatief ontwikkeld voor het gemeentelijk sportbeleid (Atlas
Gemeentelijk Sportbeleid 1996-1998) en voor het gemeentelijk cultuurbeleid (Atlas Gemeentelijk
Cultuurbeleid 1996-1998). De drie atlassen volgden eenzelfde concept. Wat sport en cultuur betreft,
bleef het echter beperkt tot de atlas en was het een eenmalig initiatief.

In 2008 werd de draad van 1995 weer opgepakt. Ook voor het lokaal cultuur- en sportbeleid werd
opnieuw een enquête gehouden bij de lokale besturen met als doelstelling: het systematisch
verzamelen van de inspanningen die gemeentebesturen leveren bij het ontwikkelen van een
gemeentelijk cultuur-, jeugd- en sportbeleid.
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In aanvulling op de gedrukte cijferboeken, die een analyse van geaggregeerde gegevens bevat op
niveau van gewest, provincie, inwonersaantal of ruimtelijke indeling, zullen de gegevens per
gemeente kunnen worden geraadpleegd op de website www.cijferboek.be.

Het Cijferboek Lokaal Sportbeleid 2008-2010 kwam er in opdracht van de minister bevoegd voor sport
Bert Anciaux en werd gerealiseerd door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid
(ISB). Het onderzoek gebeurde in nauw overleg en samenwerking met de afdeling Beleid en Beheer
van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Begin april 2008 werd de enquête op
www.cijferboek.be online geplaatst waardoor deze toegankelijk werd voor de respondenten. Eind
2008 werd de tekst inhoudelijk afgerond. In het voorjaar 2009 verscheen het Cijferboek Lokaal
Sportbeleid 2008-2010 en de bijhorende website: www.cijferboek.be. 22.04.09 vond een
voorstelling plaats met een debat.

Kengetallen Zwembaden

In het najaar 2009 lanceerde ISB een nieuwe vragenlijst voor kengetallen naar de zwembaden. Er
is naast de basisgegevens aandacht voor de redder als knelpuntberoep, de maximumfactuur voor het
schoolzwemmen en gegevens verzameld in samenspraak met VITO i.k.v. de BBT-studie. De
resultaten worden bekend gemaakt in 2010.

Publicatie Sporten Bewegen, iedereen doet mee ! Samenwerken met lokale partners.

Werken aan een toegankelijk, laagdrempelig sport- en beweegaanbod en het aanspreken van
een diversiteit van doelgroepen is de uitdaging voor sportdiensten. Zowel in clubverband, als op
andersgeorganiseerde manier moeten we kinderen, jongeren, volwassen en senioren aanzetten tot
sporten en bewegen, om zo te komen tot een écht Sport voor Allen-beleid. Via het sportbeleidsplan
voeren sportdiensten de regie van het lokaal sportbeleid, waarbinnen samenwerkingsverbanden
ongetwijfeld een meerwaarde bieden. Vanuit ISB willen we sportdiensten, sportfunctionarissen,
sportpromotoren, sportraden en schepenen van sport prikkelen en inspireren om hun visie op sport en
bewegen te verruimen. We willen sportdiensten laten kennismaken met een netwerk van lokale
partners en uitnodigen om samen te werken aan een toegankelijkheid en divers sport- en
vrijetijdsaanbod.

In deze publicatie laten we 9 koepelorganisaties van potentiële lokale partnerorganisaties voor
sportdiensten aan het woord: hoe kijken zij naar sport ?, wat verwachten ze van sportpartners ?,
wat kunnen zij betekenen voor sportpartners ? en wat zijn do’s en dont’s bij het werken met bepaalde
doelgroepen?. De koepels spreken vanuit hun ervaring met het werkveld en een helicopterzicht
namens de lokale actoren: Minderhedencentrum De8, Samenlevingsopbouw, Steunpunt Algemeen
Welzijn en Open Stadion, Uit De Marge, Vigez, Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het
Woord nemen, Vlaamse Ouderenraad, VVJ en VVSG (over OCMW, kinderopvang en onderwijs).

Sportdiensten en schepenen van sport ontvingen een gratis exemplaar. Geïnteresseerden konden
een exemplaar aanvragen. De publicatie werd gerealiseerd door C-Company in opdracht van ISB.

Vlarem Infomap

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid nam in 1996 het initiatief om de gehele
wetgeving inzake veiligheid en hygiëne in zwembaden, bekeken vanuit de praktijk, in kaart te brengen.
Dit resulteerde in de een losbladige uitgave, die via aanvullingen tracht om actuele informatie te
verschaffen. Na de eerste aanvulling in 1997 en de 2e aanvulling in 1999 was de VLAREM-
actualisatietrein de aanleiding om in 2009 werk te maken van een 3e aanvulling. Naast het
aanvullen van de recente wijzigingen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook andere
aspecten te actualiseren (o.a. Legionellabesluit en Europese Richtlijn Zwemwaterkwaliteit) of te
verfijnen.

Het ISB hoopt met deze VLAREM-informatiemap iedereen die in Vlaanderen verantwoordelijk is voor
de exploitatie van één of meerdere zwembaden van dienst te zijn. Deze uitgave sluit perfect aan bij de
rol van ISB als kenniscentrum, waarbij duiding en concrete ondersteuning aan het werkveld geboden
wordt. De VLAREM-informatiemap heeft tot doel aan de hand van praktische commentaar en
verduidelijkende voorbeelden klaarheid te brengen in de complexe materie van de VLAREM-
wetgeving en aanverwante aspecten in de zwembadsector.



17

Functiebeschrijvingen

In 2009 zette ISB in op het opmaken van functieprofielen voor diverse functies in de lokale
sportsector. Bedoeling is in de toekomst het vormings- en opleidingsaanbod van ISB te baseren
op actuele functieprofielen met competenties. Een overzicht van praktijkgerichte denkkaders voor
diverse functies en goede praktijken is ook nuttig te ondersteuning van het personeelsbeleid van
sportdiensten en sportcentra.

In 2009 werd via desk-onderzoek voorbeelden verzameld een standaard document opgesteld voor het
opmaken van functiebeschrijvingen. Via interviews werd voor een aantal functies (sportfunctionaris,
administratief medewerker, sportpromotor, zaalwachter en redder) een algemeen voorbeeld
functieprofiel opgesteld. Via een focusgroep met een aantal sportfunctionarissen werden dit
besproken. Met deze focusgroep wordt in 2010 een verder traject afgelegd.

4.4 Concrete dienstverlening

ISB levert concrete dienstverlening en op maat advies, zodat uit groepstrajecten of goede
praktijken kennis kan opgedaan worden.

ISB-Sportverzekering

Vanaf 1 januari 2002 kon de gratis sportplus-verzekering van BLOSO niet meer gebruikt worden ter
verzekering van de gemeentelijke sportpromotionele activiteiten. Vanuit haar ondersteunende rol naar
het sportbeleid in de Vlaamse en Brusselse gemeenten en provincies zette ISB met Ethias dit aanbod
ook in 2009 verder voor de verzekering van de door de gemeentelijke sportdienst, sportraad of vzw
sportpromotie georganiseerde sportactiviteiten. De premiebijdrage werd voor 2009 behouden en
bedroeg € 0,049 per inwoner en dit voor de periode 1 januari tot 31 december. Gemeenten die
intekenden op de ISB-sportverzekering hadden vanaf 2007 de mogelijkheid om zich voor € 0,01 per
inwoner te laten registreren voor de optie ‘individuele verplaatsing’.

Onderstaande tabel geeft het aantal gemeenten die intekenden op de polis in 2009 voor de basispolis
en de optie ‘individuele verplaatsing’. Ook de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
en de provinciale sportdienst van de Provincie Antwerpen maakten in 2009 gebruik van de polis.

gemeenten Basis '09 Optie '09 % basis % optie

Antwerpen 70 62 41 88,57% 58,57%

Limburg 44 41 26 93,18% 59,09%

Oost-Vlaanderen 65 61 40 93,85% 61,54%

Vlaams-Brabant 65 50 31 76,92% 47,69%

West-Vlaanderen 64 63 36 98,44% 56,25%

BHG 19 0 0 0,00% 0,00%

Provincies-VGC 6 2 2 33,33% 33,33%

Totaal 333 279 176 83,78% 52,85%

Op www.isbvzw.be werd het uitgebreide dossier over de ISB-Sportverzekering om de gemeenten te
informeren geactualiseerd. De interne basisprocessen voor de opvolging van ongevallen en
meldingsformulieren werd geoptimaliseerd. In het najaar 2009 werden de gemeenten en provincies
weer geïnformeerd over de mogelijkheden voor 2010.
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SPIN-Brussel in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

In opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) realiseerde het ISB in 2001 het SPort
Informatie Netwerk Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ISB sloot met de VGC bovendien ook een
overeenkomst voor het onderhoud van de databank gedurende 3 jaren (2002-2003-2004), de
promotie en de verdere ontwikkeling van een online-toepassing. In 2006 en 2007 gebeurde het
onderhoud van de databank en de hosting van de online SPIN-Brussel op basis van éénjarige
overeenkomsten. In 2008 werd er een overeenkomst gesloten voor de periode 2008-2009. Het
veldwerk voor de update 2008 werd in november uitgevoerd door een tijdelijke hiervoor aangeworven
ISB-medewerker. De cd-rom 2.2.6 verscheen in het voorjaar 2009.

In het najaar van 2009 deed ISB in opdracht van de VGC een volledige update van SPIN-Brussel.
Met de focus in augustus en september 2009 en aangevuld in de volgende maanden werd a rato van
6 ‘manmaanden’ veldwerkers op pad gestuurd om ter plaatse infrastructuurfiches te controleren en
aan te vullen. In het najaar werden deze gegevens ook ingevoerd in de databank door ISB. Een
nieuwe cd-rom is voorzien in het voorjaar van 2010.

Sinds juni 2007 is de Brusselse sportinfrastructuur op digitale kaart raadpleegbaar
(www.digitaalbrussel.be). De kaart werd ontwikkeld door het Centrum voor Informatica voor het
Brusselse Gewest (CIBG) en het ISB zorgde ervoor dat de gegevens uit de SPIN-databank
gebruiksklaar waren voor cartografische toepassing. In 2009 stond ISB mee in voor het onderhoud
(update) van de digitale kaart.

Adviesopdrachten in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

In 2009 leverde ISB een casestudie op voor de VGC-sportdienst omtrent rentabilisatie van de site van
twee sportclubs in Anderlecht.

Begeleidingstraject Sport en Armoede

Begin juni startte bij ISB een begeleidingstraject omtrent sport en armoede. In samenwerking met
Demos en het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen werden 9
gemeenten op basis van hun motivatie en de gedragenheid van hun plannen geselecteerd. Volgende
gemeenten en steden namen deel: Lier, Willebroek, Putte, Brugge, Diest, Herent, Vorselaar, Sint-
Niklaas en Gent. Het traject richtte zich op de sportdiensten deze gemeenten aangevuld met
vertegenwoordigers van een armoedepartner en/of OCMW. Bedoeling was deze gemeenten te
begeleiden om lokaal een project of ‘iets’ te realiseren omtrent sport en armoede en deze
realisatie en de geleerde lessen te delen met andere gemeenten. Deze begeleiding gebeurde via
intervisies en het aanreiken van begrippen of theoretische kaders (o.a. Armoede in Zicht, …). In 2009
vonden 5 bijeenkomsten plaats. Medewerkers van ISB en de partnerorganisatie brachten ook
plaatsbezoeken. Koen Sips (Point Consulting) stond in voor de procesbegeleiding. In 2010 wordt het
traject afgerond en de verzamelde en ontwikkelde kennis gedeeld met alle andere gemeenten om hen
zo te ondersteuning in de invulling van thema 3, toegankelijkheid en diversiteit, van het Decreet Sport
voor Allen-beleid.

Begeleidingstraject Sport en Interculturaliseren

Begin oktober startte ISB een begeleidingstraject omtrent sport en interculturaliseren in samenwerking
met De8 (Antwerps Minderhedencentrum). Bedoeling is een aantal gemeenten te begeleiding in
het ontwikkelen van initiatieven of een beleid rond sport en interculturaliseren in het kader van
thema 3, toegankelijkheid en diversiteit, van het Decreet Sport voor Allen-beleid.
De deelnemende gemeenten zijn: Leuven, Halle, Vilvoorde, Mortsel, Hasselt, Bilzen en de VGC. De
begeleiding gebeurt via intervisies en het aanreiken van denkkaders en oefeningen toegepast op de
lokale situatie. In 2009 vonden reeds 3 sessies plaats. Het traject loopt verder in 2010.
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Begeleidingstraject Jeugdsportcoördinatoren

Om gemeenten te inspireren en te ondersteunen bij het nemen van innovatieve
ondersteuningsmaatregels op vlak van jeugdsportcoördinatoren in het kader van de
impulssubsidies, startte ISB een begeleidingstraject. 8 gemeenten werden geselecteerd: Antwerpen,
Hasselt, Beveren, Ranst, Ham, De Panne, Kasterlee/Dessel/Retie en Stekene. Via intervisies i.s.m.
Koen Sips (Point Consulting) werd het traject vorm gegeven. Er was ook input van de Vlaamse
Trainersschool. In januari 2010 vond de 7

de
en laatste sessie plaats.

Opvolging Project Lokale Diensteneconomie en BuurtSport

Het proeftuinproject voor de opleiding, vorming en tewerkstelling van buurtsportbegeleiders die de
sportieve recreatie in de eigen woon- en leefomgeving stimuleren, is een gezamenlijk initiatief van de
toenmalige Vlaams minister van sociale economie Kathleen Van Brempt en de toenmalige Vlaams
minister van sport Bert Anciaux. De proeftuin buurtsportbegeleiders heeft een decretale basis zowel
binnen het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de
participatie in cultuur, jeugdwerk en sport, kortweg het participatiedecreet, als in het decreet lokale
diensteneconomie. In totaal nemen negen centrumsteden deel aan dit project. In alfabetische
volgorde: Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Roeselare en Turnhout.

Om de lokale projecten aan te moedigen om in te stappen in dit project en hen zo degelijk mogelijk te
ondersteunen ondernam ISB, in overleg met het kabinet en Departement CJSM een bezoek aan bijna
alle lokale settings. Als ledenvereniging trachten we noden en behoeften van de gemeenten over te
brengen naar de betrokken overheden en hun belangen te behartigen. Als kenniscentrum trachten we
de aanwezig expertise bij ISB en in de sportsector in het algemeen (VTS) te vertalen en te koppelen
aan dit project. Voor de sportverantwoordelijken van de gemeenten zijn we ook een faciliterende
tussenschakel naar de diverse betrokken overheden. Er werd een klankbordgroep en stuurgroep
geïnstalleerd.

In het kader van het behalen van het attest van bewegingsanimator door de doelgroepmedewerkers
heeft ISB, in november 2009, alvast de verschillende jobcoaches/projectbegeleiders flexibel en
pragmatisch ondergedompeld in de inhoud van deze cursus. Ze werden tijdens een 2daagse in De
Nekker te Mechelen geïnformeerd over de vakinhouden via praktische workshops en oefeningen.
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4.5 Vormen, opleiden en bijscholen

ISB is het belangrijkste vormingscentrum voor de lokale sport- en recreatiesector met een
uniek, op maat van de sector en professioneel vormingsaanbod.

ISB is een erkend vormingscentrum voor reddersbijscholingen met aandacht voor een
efficiëntie organisatie

ISB is een belangrijke partner binnen de cursus sportfunctionaris en zwembadcoördinator,
zodat de opleidingen praktijkgericht en actueel zijn.

ISB-Congres 2009 te Leuven

ISB-Congres - Het jaarlijkse ISB-congres is het belangrijkste gespreksforum en een zeer gegeerde
ontmoetingsplaats voor alle gemeentelijke en provinciale sportambtenaren en politici die het lokale
sportbeleid in Vlaanderen vorm geven. Dit tweedaags congres kadert in de rol van ISB als
vormingsinstituut en biedt een stevig programma met diverse plenumgesprekken en interessante
discussiegroepen aan, naast een beursgedeelte met diverse bedrijven actief in sportsector. Bovendien
is dit congres een belangrijk forum voor contacten tussen sportfunctionarissen, zwembadbeheerders,
schepen voor sport en afgevaardigden van diverse organisaties in het Vlaamse sportlandschap. Het
ISB-congres vindt steeds plaats tijdens de 3de week van maart.

Congresthema 2009
Kwaliteit, een kwestie van mentaliteit! Over kwaliteit in de lokale sportsector

Lokale besturen, sportdiensten, sportinfrastructuren en zwembaden werken dagelijks aan een steeds
betere dienstverlening. Inwoners en clubs op kwaliteitsvolle wijze laten sporten is ieders uitdaging.

Kwaliteitsmodellen en -technieken hebben hun intrede gedaan. Procedures en kwaliteitsmetingen
mogen echter geen doel op zich zijn. Het ISB-Congres wil een ándere kijk werpen op kwaliteit.
Werken aan kwaliteit vertrekt niet vanuit een techniek, maar is een kwestie van mentaliteit. Het
permanent stimuleren van verbetering en het omgaan met veranderingen is daarbij een mooie
uitdaging voor de dagelijkse praktijk.

Naast het thema ‘kwaliteit’ speelt ISB ook in op de actualiteit. Met de Vlaamse verkiezingen van juni
2009 in het vooruitzicht organiseert ISB tijdens de eerste congresdag opnieuw een politiek debat
omtrent het Vlaams sportbeleid met afgevaardigden van alle politieke partijen.

Congreslocatie en datum
Het congres vond plaats in Sportoase te Leuven op woensdag 18 maart en donderdag 19 maart 2009.

Aantal deelnemers

Deelname: congres 2009
Totaal aantal deelnemers over de twee congresdagen 928
Aantal deelnemers 1

ste
dag 751

Aantal deelnemers 2
de

dag 558
Aantal deelnemers diner 423
Aantal deelnemende gemeenten en instellingen 223
Aantal deelnemende verenigingen en organisaties 15
Aantal deelnemende Schepenen van Sport 71
Aantal firma’s 58
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Congresprogramma

Voor het sfeer- en fotoverslag van het congres en de inhoud van de referaten en inleidingen verwijzen
wij naar het nr. 210 van het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer.
In het plenumgedeelte kwamen gedurende de 2 congresdagen respectievelijk volgende sprekers
aanbod:

Dag 1:

Met de Vlaamse verkiezingen van juni 2009 in het vooruitzicht organiseerde ISB tijdens de eerste
congresdag een politiek debat omtrent het Vlaams sportbeleid met afgevaardigden alle politieke
partijen.

Volgende personen namen deel aan het debat: André Van Nieuwkerke (sp.a), Geert Lambert (SLP)
(niet aanwezig), Johan Deckmyn (Vlaams Belang), Johan Sauwens (CD&V), Kris Van Dijck (N-VA),
Laurence Libert (Open VLD), Ulla Werbrouck (LDD) en Bart Caron (Groen!)

Moderator was Dirk Gerlo (VRT) en Armand Schreurs zorgde voor een ludiek intermezzo.

Dag 2:

 Jef Staes (Engine of Innovation)
o Mijn organisatie is een oerwoud

 Patrick Van Hamme (Kwaliteitsambtenaar Gent)
o ‘Goede kwaliteit’ is slechts een subjectieve appreciatie …

 Koen Van den Brandt (Atlas Business Training)
o Leven met 24 uur in een dag

Moderator was ook op dag 2 Dirk Gerlo (VRT)

Werkgroepen:

Dag 1:

werkgroep sportbeleid
Sportdienst als co-piloot van de jeugdsportcoördinator
Jeugdsportcoördinatoren zijn de bestuurders van de jeugdwerking in de vereniging. Zij coördineren
het jeugdsportbeleid op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. We informeren
over de cursus jeugdsportcoördinator en trachten meer inzicht te geven in het takenpakket van de
jeugdsportcoördinatoren.
Via goede praktijken kan je op zoek gaan naar dé manier om jouw jeugdsportcoördinatoren te
begeleiden bij hun opdracht!

werkgroep zwembaden
Duurzaam energie- en waterbeheer … veel gehoord, maar ook veel gedaan?
Tijdens deze werkgroep komen enkele aspecten van duurzaam energie- en waterbeheer in de context
van zwembaden aan bod. Hierbij besteden de sprekers zowel aandacht aan nieuwbouw als aan
bestaande infrastructuur en wat daar de mogelijkheden zijn bij renovatie. Er wordt onder andere
ingezoomd op waterrecuperatie, windmolenenergie en gebruik van zonnepanelen.
Of dit ook effectief haalbaar en efficiënt is, wordt duidelijk aan de hand van enkele
praktijkvoorbeelden.

werkgroep Zwembaden
Duurzaam energie- en waterbeheer
Met het energieprestatiecertificaat (EPC) wordt steeds meer aandacht aan energieverbruik besteed,
zo ook op het ISB-Congres. Tijdens deze werkgroep komen enkele aspecten van duurzaam energie-
en waterbeheer in zwembaden aan bod. Hierbij besteden de sprekers zowel aandacht aan nieuwbouw
als aan bestaande infrastructuur en wat daar de mogelijkheden zijn bij renovatie. Er wordt onder
andere ingezoomd op waterrecuperatie, windmolenenergie en zonne-energie.
Of dit ook effectief haalbaar en efficiënt is, wordt duidelijk aan de hand van enkele
praktijkvoorbeelden.
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werkgroep sportparticipatie
Grafische communicatie van sportpromotionele initiatieven op lokaal vlak
Het sportbeleidsplan heeft als doel alle inwoners van de gemeente te laten sporten, sportief te laten
bewegen. Om dit te realiseren is een heel netwerk van lokale initiatieven, verenigingen in de weer.
Ook buiten de gemeente om wordt er van alles georganiseerd om mensen aan het bewegen en het
sporten te krijgen. In deze werkgroep willen we bekijken welke stappen best genomen worden om de
veelheid aan acties bij de juiste mensen te brengen.

werkgroep sportinfrastructuur
Optimalisatie van het beheer van sportaccommodaties
De sportdienst staat garant voor een kwaliteitsvolle infrastructuur ten dienste van de gebruikers. Het
verbeteren van de achterliggende werking is daarbij een constant aandachtspunt.
Een goede beheerder durft onderzoeken of een meer efficiënte oplossing mogelijk is. Via deze
werkgroep willen we meer halen uit de exploitatie van bestaande infrastructuren. Aan de hand van
goede praktijken tonen we mogelijkheden op vlak van beheer van technische installaties, reservatie
van sportzalen en andere maatregelen die tot een betere aanwending van mensen en middelen
kunnen leiden.

werkgroep sportraden
De sportraad, een gevestigd bastion of een dynamisch orgaan?
Sportraadleden worden hier geconfronteerd met de werking van hun eigen sportraad. Houden we vast
aan een stereotiepe vergadercultuur? Zijn alle partners van het lokaal sportveld betrokken? Is
verandering overbodig of een noodzaak? En wie zetelt er in de sportraad?
In een tweede luik willen we de kwaliteit van de sportclub en de jeugdsportbegeleider aankaarten.
Stelt de overheid onmogelijke eisen of is kwaliteit nastreven als sportclub gewoon een logisch
uitgangspunt?

werkgroep schepenen
Als ik minister van sport zou zijn …
Elke gemeente heeft zijn eigen sportbeleid op maat en afgestemd op de lokale noden en behoeften.
Dit alles staat echter niet los van het Vlaamse sportbeleid. Subsidies, stimulansen of projecten zorgen
voor impact van de Vlaamse overheid op het beleid in steden en gemeenten. Met het oog op de
Vlaamse verkiezingen in juni 2009 en daarmee volgend een nieuw Vlaams sportbeleid is het
interessant een lijst met aandachtspunten voor te leggen aan de politieke partijen. Zowel VVSG en
ISB maakten een memorandum sport. Deze memoranda worden in de werkgroep afgetoetst met alle
schepenen van sport en op interactieve wijze vertaald naar ieders lokale situatie.

Dag 2:

werkgroep sportbeleid
Van audit tot kwaliteitsverbetering
Kwaliteitsaudits zijn alom tegenwoordig in de dienstverlening. Ze vormen waardevolle instrumenten
die inzicht geven in de werking van je dienst. Naar aanleiding van de eerste bevindingen van de
kwaliteitsaudit Pro²Sportdiensten bieden we - via goede praktijken - oplossingen voor veel
voorkomende problemen. Herken de tekorten binnen je dienst en pak ze aan! Herken goede
praktijken en neem ze mee!

werkgroep sportparticipatie
Via marketing communicatie rechtstreeks aanzetten tot sporten en bewegen
Het succes van ‘start to run’, de Wii-fit … Anno 2009 zijn er creatieve mogelijkheden om mensen aan
het bewegen te krijgen. Anno 2009 zijn er naast de flyers, folders en affiches nieuwe middelen en
methodes om een doelgroep aan te spreken. In deze inspirerende sessie wordt hierop ingezoomd.
Het vertrekpunt is daarbij niet de sportpromotionele activiteit op zich, maar de doelgroep. In dit geval
willen we de focus leggen op kinderen en jongeren. Aan de hand van een aantal cases worden
concrete tips afgeleid.

werkgroep sportinfrastructuur
Klantvriendelijkheid begint bij de leidinggevende!
Het bieden van kwaliteit staat en valt met de medewerkers van de sportdienst of het zwembad. Het
aanbod mag dan nog zo aantrekkelijk zijn … als het niet op de juiste manier aan de klanten wordt
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overgemaakt, als een klant geen (vriendelijk) antwoord krijgt op zijn vragen, dan kiest de klant voor de
concurrentie. Hoe kan je als leidinggevende in een sportdienst of een zwembad het proces van
klantvriendelijkheid bij je medewerkers stimuleren?
Op welke manier kan je 'klantvriendelijkheid' integraal binnen je sportdienst dan wel binnen je
zwembad vormgeven?

werkgroep recreatiedomeinen
Speel op veilig: de nieuwe Europese Normen
De wetgeving op de veiligheid van speeltuigen en speelterreinen is inmiddels bij iedereen reeds goed
bekend. De recente wijzigingen in de Europese Normen en de gevolgen hiervan op onze speeltuigen
is echter voor iedereen nog een onbekend gegeven. Tijdens deze werkgroep wordt door dhr. Jan
Deconinck, verantwoordelijke op het betrokken Ministerie, een diepgaande analyse gemaakt van deze
wijzigingen en de gevolgen in het Belgische kader. Een aanrader dus voor eenieder die betrokken is
bij deze materie.

Congrespartners

De stad Leuven gaf ondersteuning aan het congres op logistiek vlak.

De volgende bedrijven ondersteunden als commerciële partner het congres:

Major sponsors via ISB-Master partnership ISB:
Adec Sport, Automatic Clean bvba, Axima Services nv, Boer Belgium bvba, Brems Floors, Ciat
Belgium, Dalkia nv-sa, De Melker Belgium nv, Domo Sports Grass, Eibe Benelux bv, Eurogym, Häfele
Belgium nv, Hinke Schwimmbad Osterreich GMBH, Huck nv, Idemasport nv, Janssen-Fritsen nv,
Kompan nv, Lano Sports nv, Lesuco nv, Lotec Belgium, Mariner 3S, Mekano, Mondo Luxembourg sa,
Oras nv, Pellikaan Bouwbedrijf nv, Primusz pool projects, Recticel nv, Rockfon nv, S&R / Innopa nv,
Schelde Sports nv, SCR - Sibelco nv, Sportime, Sportinfrabouw nv, Sportoase Groep, Sportscape nv,
Topfloor nv, VelopA-Omniplay / LibraPlay, Visser & Smit Hanab nv, Wesco nv, Westerstrand Europe.

Supporting sponsors:
TMVW en Grontmij – Marktplan

Studiereis ISB - Londen

Het ISB heeft een jarenlange traditie van buitenlandse studiereizen. Deze studiereizen vormen een
uniek middel om te leren van andere culturen en kennis te maken met nieuwe technieken, evoluties,
mogelijkheden en trends. Hoofditems tijdens de studiereizen zijn bezoeken aan sportaccommodaties
en sportorganisaties afgewerkt met een culturele toets. Londen was de bestemming voor de jongste
studiereis die plaatsvond in van 21 tot 24 oktober 2009. Het was voor velen een kans om ook eens in
het buitenland een blik te werpen op de sportstructuren, -infrastructuur en -organisaties. Er werd een
bezoek gebracht aan Wembley, Wimbledon, de site van de OS 2012, … Deze reis kwam tot stand
dankzij de ondersteuning van ISB-Master Partners Lano Sports NV, Lesuco NV en Pellikaan
Bouwbedrijf NV. Er waren 80 deelnemers. Een uitgebreid verslag is te vinden in het Vlaams Tijdschrift
voor Sportbeheer nummer 214.

Trefdag Zwembaden

Op 15 oktober vond de tweede editie van de Trefdag Zwembaden plaats in het Provinciaal Domein
Wachtebeke. Deze Trefdag, in samenwerking met de ISB-commissie zwembaden, is een
vormingsdag voor alle zwembadmedewerkers. Beheerders, zwembadcoördinatoren en
zwembadmeesters, lesgevers, promotoren, redders, techniekers, het schoonmaakpersoneel en de
personen die instaan voor de kassa en het onthaal krijgen een dag boordevol nuttige en praktisch
toepasbare informatie! Aan de hand van praktijkgerichte workshops (training) waarbij ook aandacht
wordt besteed aan het theoretische aspect (vorming) geven we een stand van zaken van de
zwembadsector in Vlaanderen.

Volgende werkgroepen stonden op de agenda:
 Aansprakelijkheid in en rond het zwembad (focus redders)
 Aansprakelijkheid in en rond het zwembad (focus beheerders)
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 Adequaat reageren in noodsituaties (alle aspecten v.e. noodsituatie – a.d.h.v. cases)
 ‘Intervisie’ kassasystemen
 Hoe het huishoudelijk reglement toepassen?
 Nieuwe technieken en recente trends (+ SVZ legionella)
 Reiniging
 EHBO
 Leerlijnen zwemmen: van watergewenning tot leren zwemmen (+ schoolzwemmen)
 Communiceren met een diversiteit aan klanten
 Evacuatie en blustechnieken (theorie en praktijk)
 Veiligheid en gebruik van speeltoestelllen
 Vlarem-actualisatietrein + rondleiding (evt. gekoppeld aan gezondheidsrichtlijn)

De invulling van de diverse werkgroepen gebeurt samen met (ervarings)deskundigen vanuit verwante
instanties en organisaties. Er waren bijna 400 deelners. Deze gaven bij de evaluatie een gemiddelde
score van 7,83/10. De aanwezige zwembaden ontvingen ook het promotiemateriaal van de
Zwembaddag 2009.

Studiedagen Effectmeting

In het voorjaar 2009 organiseerde ISB in samenwerking met Cor Geurs (Dewaele Consultancy) 3
opleidingen van 1 dag omtrent effectmeting van het sportbeleidsplan:

 Dinsdag 26 mei 2009: Bloso-Sporthotel – Herentals
 Woensdag 27 mei 2009: Bloso-Sporthotel – Gent
 Vrijdag 29 mei 2009: CC Diest
 Op 18 juni 2009 was er nog een terugkomsessie van een halve dag in Gent, waar oefeningen

werden gemaakt er praktijkervaringen uitgewisseld.
Opzet was in te gaan op het belang van effectmeting, vaardigheden bijbrengen vertrekkende vanuit
uw eigen sportbeleidsplan, praktische tips aan te leveren, maar vooral de ruimte te geven om te
oefenen en ervaringen uit te wisselen, cases te bespreken en vragen te stellen tussen collega’s. De
deelnemers ontvingen ook een pocket.

Trefdag op Wielen – Studiedag Anders Georganiseerd Sporten

Op 29 september organiseerde ISB een Trefdag op Wielen. Met een bus werd langs 3 lokaties
(Antwerpen, Lille en Kasterlee) gereden en werden diverse vormen van ‘anders georganiseerd
sporten’ bezocht en toegelicht (BuurtSport, Brede School, …). Tijdens de busrit werd ook een
toelichting gegeven door Kind en Samenleving over de inrichting van openbare ruimte met het oog op
speel- en sportmogelijkheden. Er waren 24 deelnemers, die een score van 8/10 gaven.

Cursus Bewegingsanimator

Vanuit BuurtSport werkt ISB mee aan de cursus bewegingsanimator van de Vlaamse Trainersschool.

Trainingen Processen – Procedures en Draaiboeken

In het kader van de Pro²Sportdiensten-audits bij sportdiensten werden enkele knelpunten en
verbeterpunten genoteerd voor sportdiensten. O.a. het gestandaardiseerd werken via
procedures/processen en met draaiboeken. In overleg met VVP ontwikkelde ISB als vormingsinstantie
een trainingsaanbod voor sportdiensten. In 2009 werden 2 pilootsessies georganiseerd die in 2010
uitgebreid aangeboden zullen worden. Met dit type opleidingen wordt ook ingespeeld op de stijgende
aandacht voor management-denken in sportdiensten.

Processen – Procedures – Via een halve dag kick-off 13.11.09 en een dagtraining 26.11.10 in
Dendermonde kregen de deelnemers inzicht in procesmanagement en konden ze oefenen om
processen binnen sportdiensten in kaart te brengen (o.a. aan de hand van huiswerkoefeningen). Er
waren 16 deelnemers (waarmee de opleiding volzet was), die een gemiddelde score van 7,7/10
gaven. De training werd gegeven door Joris De Smet (Deloitte – Kluwer)

Organiseren van evenementen – Draaiboeken – Op 26.11.09 werd in Vilvoorde een pilootsessie
georganiseerd van de training ‘draaiboeken’. Via VOCE Mechelen werd een praktijkgerichte opleiding
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aangeboden. Er waren 13 deelnemers (opleiding volzet) die een gemiddelde evaluatiescore van 7,7
lieten noteren.

Studiedagen ecologische voetafdruk van het sportbeleid

Het ecologisch vraagstuk ligt in elk lokaal bestuur op tafel. Sportinfrastructuur leent zich hier niet altijd
toe, maar toch moeten de nodige inspanningen worden geleverd om op termijn bewust ecologische
maatregelen te kunnen treffen. Energieverbruik is hierbij niet de enige, maar wel één van de grootste
spelers in dit verhaal. Een zwart-witoplossing is er niet, wel een weg naar een betere ecologische
benadering en naast effecten op het milieu is er uiteindelijk ook een gunstig financieel gevolg. ISB
wilde de sportsector via 2 studiedagen hierover doen nadenken. Er waren 21 deelnemers op de
sessie in Aalter (04.12.09) en 23 op de sessie in Tessenderlo (14.12.09).

Voordrachten:
 We moeten van richting veranderen…

o Serge de Gheldere (Klimaatambassadeur van Al Gore) en Steven Van Praet –
Futureproofed

 De ecologische voetafdruk van een sporthal? Wat betekent het? En hoe kunnen we dit toepassen
voor sportinfrastructuur?

o Door Ecolife (Stijn Breurs & Marc Bontemps)
o Ecolife werkte een quickscan uit voor sportinfrastructuur: hoe groot of hoe klein is uw

lokale afdruk?
 Praktijkverhalen van Izegem (Beheer van sportinfrastrucuur) en Bilzen (WKK)
 Rondleidingen in Sportcentrum Aalter en Zwembad Tessenderlo
 ‘Gedrag maakt het verschil’ en ‘Eventscan van een sportevent’ door Ecolife

Cursus Coachen va (Buurt)Sportmedewerkers

N.a.v. het project Lokale Diensteneconomie BuurtSport organiseerde ISB op 5 en 6 november voor 9
jobcoaches in het project een tweedaagse opleiding met als basisfundament de cursus
bewegingsanimator. Doel was de jobcoaches inzicht te geven in de inhoud en de principes van deze
cursus met het oog op het begeleiden van de buurtsportanimatoren.

Module Schoonmaaktechnieken

ISB ontwikkelde in 2009 een opleiding schoonmaaktechnieken met 4 modules. Deze opleiding werd
ontwikkeld samen met Team@Work. In 2010 wordt deze opleiding aangeboden via de ISB-
Afdelingen. Overzicht modules:

A. Hygiëne in sportinfrastructuur
B. Hygiëne in een zwembadomgeving
C. Werkmethodiek en organisatie in professionele schoonmaak van sportinfrastructuur
D. Ergonomie in de schoonmaak

Vormingsaanbod provinciale ISB-afdelingen

De provinciale ISB-afdelingen hebben een divers vormingsaanbod, gaande van een praktijkgericht
aanbod voor medewerkers van sportdiensten tot managementopleidingen. Sommige initiatieven
kaderen ook binnen de beheersovereenkomst die ISB afsloot met de Vlaamse overheid. De ISB-
afdelingen organiseren ook bijscholingen redders.

Overlegmomenten omtrent vorming en opleiding

Overleg Pro²Sportdiensten – ISB had ook in 2009 overleg met Double Pass en de provinciale
sportdiensten (via VVP) over de kwaliteitsaudits Pro²Sportdiensten. Om in te spelen op de
vastgestelde knelpunten en verbeterpunten uit de audits van sportdiensten in opdracht van de
provinciale sportdiensten zal ISB een vormingsaanbod uitwerken.

Overleg VRC omtrent opleiding en bijscholing redders – ISB had overleg met VRC omtrent het
stimuleren van docenten voor de opleiding/bijscholing redder en de praktische organisatie van de
reddersbijscholingen.
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Denkcel Redden – ISB is vertegenwoordigd in de Denkcel Redden van de Vlaamse Trainersschool

Denkcel Sportfunctionaris – ISB is vertegenwoordigd in de Denkcel Sportfunctionaris van de
Vlaamse Trainersschool. Deze denkcel volgt de cursus sportfunctionaris op en gaf in 2009 o.a. advies
over de EVC-dossiers van Sport-Gekwalificeerde Ambtenaren in het kader van het Decreet Sport voor
Allen-beleid. Er werd ook voorbereidend werk verricht omtrent de hervorming van de cursus
sportfunctionaris. Er gebeurde ook opvolging van de cursus zwembadcoördinator.



27

4.6 Promotie van zwemmen en sport

De lokale sportsector wordt door ISB ondersteund in zijn Sport voor Allen-beleid, zodat er
concrete en gemotiveerde aandacht is voor een andersgeorganiseerd aanbod en

toegankelijkheid en diversiteit.

Promotie van sportparticipatie

Zuid-Afrika – In opdracht van de Vlaamse Overheid gaf ISB via BuurtSport vorm aan een project in
Zuid-Afrika. Van 24.05 tot 06.06.09 was er een zending naar Mmabana en Ipelegeng. Op beide
plaatsen werden de businessplannen opgevolgd en gecoach op vlak van uitleendienst en
sportprogramma’s. In Ipelegeng werd een Pannafield geïnstalleerd en in Mmabana werd de
organisatie van een opleiding bewegingsanimator van het najaar voorbereid. Van 13.06 tot 23.06.09
was er bezoek van een Zuid-Afrikaanse delegatie aan Vlaanderen voor Capacity Building. Er werden
bezoeken gedaan met het oog op het opbouwen van competenties rond een uitleendienst en
sportorganisaties. Ook werden diverse Vlaamse organisaties en instanties bezocht: BuurtSport
Antwerpen, Mechelen en Brussel, Gordel voor scholen, Ambtenarensportdag VGC, Topsportschool
Brugge en Club Brugge, ... In het najaar 2009 van 17.11 tot 29.11 werd een zending naar Mmabana
georganiseerd. Er werd hier een cursus bewegingsanimator georganiseerd in het plaatselijke
gemeenschapscentrum.

Buitenspeeldag – Op 1 april vond de tweede Buitenspeel- en sportdag plaats op initiatief van minister
Bert Anciaux. In samenwerking met hoofdoprachthouder VVJ ondersteunde ISB de sportdiensten in
hun deelname aan dit initiatief.

Start tot Swim

ISB blijft een bijzondere aandacht schenken aan de zwempromotie. De uitwerking van de Vlaamse
zwemweek en sinds 2009 de Zwembaddag is daar 1 voorbeeld van, maar sinds 2007 werd dit ook
uitgebreid met een bijkomende ondersteuningsactie, namelijk Start to Swim.
ISB heeft hier als doel om nog meer zwemmers een permanente zwemhouding aan te leren en
ondersteuning te bieden aan zwembaden om dit programma op te zetten.

Campagne
De campagne Start to Swim biedt de recreatieve zwemmer een nieuwe sportieve uitdaging. Het doel
is het zwemmen van een bepaalde afstand zonder pauze.

Aan de basis van Start to Swim liggen 2 trainingsschema's die uiteindelijk tot het doel leiden om een
bepaalde afstand zonder pauzes te kunnen afleggen: voor de niet-geoefende zwemmer wordt het
eindddoel 250 meter, voor de meer geoefende zwemmer is 1000 meter de eindafstand. De schema’s
kunnen worden toegepast in 10 weken, in 15 weken, … afhankelijk van de beschikbare tijd.

Ondersteuning ISB
 ISB heeft 2 trainingsschema’s uitgewerkt en die staan ter beschikking van de zwembaden en de

zwemmers: 250 meter en 1000 meter
 ISB heeft mooie folders ontwikkeld met beide trainingsschema’s op
 ISB heeft mooie affiches ontwikkelend om promotie te maken in de lokale zwembaden voor hun

actie.
 Evy Gruyaert werd aangetrokken als boegbeeld voor de start to swim campagne. Zij is dus mee

opgenomen in al het drukwerk.
 ISB heeft meegewerkt aan de publicatie ‘Start to Swim’ in de start to reeks van Lannoo. Hierdoor

kunnen zwembaden aan een voordelige prijs de publicatie aankopen bij ISB. ISB heeft T-shirts
voor begeleiders ontwikkeld.

 ISB stelt diploma’s ter beschikking voor de deelnemers als ze de afstand van 1000 meter bereikt
hebben. Het diploma van 250 meter werd ontworpen, maar niet in druk omgezet.

 In het voorjaar 2009 werden een nieuwe campagne gelanceerd bij de Vlaamse Zwembaden.
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Partners
Voor uitwerking van de campagne Start to Swim werd in zee gegaan met een aantal partners. Speedo
en CM treden op als sponsor voor deze actie.
ISB heeft een overeenkomst afgesloten met Golazo Sports voor de uitwerking van de actie, voor de
verdeling van de kosten en voor het aanzoeken van sponsors. De overeenkomst met Speedo
eindigde in het najaar 2009. De overeenkomst met CM werd, ondanks goede operationele
samenwerking, stopgezet in het najaar 2009 omwille van de beleidskeuze van ISB om de neutraliteit
van zijn werking te waarborgen op vraag van diverse zwembaden lid van ISB.

Zwembaddag

In 2008 hield de Vlaamse Zwemweek tijdens haar 30
ste

levensjaar op met te bestaan. In 2009 werd
gestart met een nieuw zwembadpromotieconcept: de Zwembaddag.

86 Zwembaden in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseerden op zondag 22
november 2009 de allereerste editie van de Zwembaddag! De zwembaddag zette het zwembad en
het zwemmen in de kijker. Zwemmen is een gezonde en plezante vrijetijdsbesteding voor de hele
familie. Het was de bedoeling om een leuke zwem-spel-namiddag aan te bieden voor alle families!
Hiertoe had ISB 2 aantrekkelijke activiteiten ontwikkeld: de Familieslag en de Familierace. 2 supertoffe
waterspelen waarbij winnen of verliezen van minder belang is, het gaat over spelen, zich amuseren
en zwemmen. De zwembaden vulden de dag verder in met recreatie en animatie.

Mediapartner Radio 2 coverde lokaal de aanloop week via het programma ‘De Madammen’, de
regionale uitzendingen en ‘Weekeindwekker’. Op zondag 22 november stond het programma ‘Viva
Vlaanderen’ integraal in het teken staan van deze dag en werd uitgezonden vanuit het Stedelijk
zwembad Genk.

Op de Trefdag Zwembaden ontvingen de deelnemende zwembaden al het gratis en bestelde
promotiemateriaal: affiches, folders, aandenken, T-shirts. Ook konden zwembaden
zwembadhanddoekjes aankopen om uit delen aan de klanten. Nieuw was ook de CD-rom
Zwembaddag met het spel Familieslag dat aan de hand van videofimpjes verduidelijkt werd. Via
Vlabus konden zwembaden een animator inhuren.

Bij een nieuwe Zwembaddag hoorde ook een nieuwe digitale nieuwsbrief voor de organisatoren: de
zogenaamde ‘Spetters van de week’. Een aantal ideeënfiches als ‘affiches en flyers‘, ‘profiteer van de
landelijke campagne’ en ‘een grappige fotoshoot in het zwembad’, bezorgden wekelijks tips die
konden helpen bij de organisatie. Zo trachtten we bijvoorbeeld om buzz te creëren via een ludieke
fotowedstrijd op de gloednieuwe publiekswebsite www.zwembaddag.be. Het ging erom, in navolging
van het campagnebeeld, om in een niet-zwemomgeving in zwemoutfit te poseren: Ben jij er klaar
voor?!

Er werd een eventwebsite gelanceerd: www.zwembaddag.be. Big Bazart ontwikkelde de campagne
en het nieuw beeld. Ethias was eventpartner van de Zwembaddag 2009.

Zwembrevetten

Ook in 2009 bood ISB een uitgebreid aanbod van kwaliteitsvolle en toffe zwembrevetten aan aan de
zwembaden in Vlaanderen.
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5. Organisatie

5.1 Nieuw logo en huisstijl

Tijdens de Studiedag – Algemene Vergadering in Gent op 26.06.09 werd het nieuwe ISB-logo
gelanceerd. Dit logo en de bijhorende huisstijl werd ontworpen door Keppens Design in overleg met
een adhoc werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de Commissie PR, de Raad van
Bestuur en het ISB-team. In het najaar werd gestart met de implementatie van de huisstijl via nieuw
briefpapier, enveloppen, powerpoint-sjabloon,…

Een dynamische S als symbool
voor de samenhang van ISB als

netwerkorganisatie en … geëvolueerd
vanuit de vroegere ‘golf’.

Ondersteund door de i en b een
koepel en kenniscentrum van de
lokale sport- en recreatiesector.

Blauw geeft kleur aan de traditie en
straalt waarde en vertrouwen.

Een frisse en innovatieve groene
tint en link naar sportvelden en recreatieruimten.

Een warm en menselijk oranje accent
… een ledenvereniging.

5.2 Huisvesting ISB

In 2009 was er aandacht voor de toekomstige huisvesting van het ISB-team en de organisatie. Gezien
de huidige kantoren in de Plezantstraat 266 te Sint-Niklaas niet meer voldoen aan de noden, werd
uitgekeken naar een nieuw kantoor. In 2009 werd met het ISB-team en de bestuursorganen een
programma van eisen opgesteld. De mogelijkheden naar uitbreiding binnen het huidige gebouw
werden onderzocht. Er werd geconcludeerd dat uitbreiding niet meer mogelijk, zodat er wordt
uitgekeken naar een nieuwe lokatie elders. In het najaar 2009 werden een aantal mogelijke projecten
concreet onderzocht. In 2010 volgt een keuze van een concrete nieuwe lokatie.
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5.3 Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur

Stemgerechtigde leden:
Voorzitter: Dany Punie
Ondervoorzitter: Luc Mercken
Secretaris: Luc Boni
Penningmeester: Walter Coppens
Leden: René Schreurs – Luc Boni – Freddy Vandercammen – Winand Vandelaer

Rudy Van Der Heyden – Mieke Vandemeulebroeke – Tom Vandenhouweele –
Jean-Pierre Bulens – Danny De Wit – Johan Van Dijcke – Dirk Verbeeck –
Paul Vanderostyne.

Niet-stemgerechtigde leden

Directeur: David Nassen
Stafmedewerkers: Marjolein Van Poppel – Lien Van Belle

Helena Van Remoortel (tot 20.06.09)
Roel Van Caenegem (vanaf 01.08.10)

Verkiezingen
Walter Coppens en Dany Punie waren uittredend en stelden zich herverkiesbaar. Tijdens het ISB-
Congres op 16.03.09 werden beiden herkozen.

Rechtstreeks verkozen leden
Dany Punie, Luc Mercken, Winand Vandelaer, Walter Coppens, Rudy Van der Heyden en Johan Van
Dijcke.

Afvaardiging vanuit de afdelingen
Door de afdelingen werden volgende kandidaten aangeduid:
Provincie Antwerpen : Dirk Verbeeck
Provincie Limburg : René Schreurs
Provincie Oost-Vlaanderen : Mieke Vandemeulebroeke
Provincie Vlaams-Brabant : Luc Boni
Provincie Vlaams-Brabant: Freddy Vandercammen
Provincie West-Vlaanderen : Tom Vandenhouweele
Provincie West-Vlaanderen : Paul Vanderostyne
Vlaanderen Is Recreatie (Recreatiecentra) : Jean-Pierre Bulens
Vlaanderen Is Recreatie (Recreatiecentra) : Danny De Wit

Vergaderdata Raad van Bestuur
13.01.09, 10.02.09, 10.03.09, 14.04.09, 09.06.09, 11.08.09, 08.09.09, 13.10.09, 10.11.09 en 15.12.09.

Vaste agendapunten Raad van Bestuur
 Financiën
 Organisatie en Personeel
 Dossiers – Projecten – Activiteiten
 Varia

In 2009 werd geopteerd om vanaf nu een tweede algemene vergadering te organiseren in het voorjaar
met als doel de goedkeuring van de Jaarrekening van het voorbije werkingsjaar. In 2009 waren er
zodoende AV’s op 18.03.09 en 26.06.09.
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5.4 Dagelijks Bestuur

Stemgerechtigde leden:
Voorzitter: Dany Punie
Ondervoorzitter: Luc Mercken
Secretaris: Luc Boni
Penningmeester: Walter Coppens
Leden: René Schreurs

Niet-stemgerechtigde leden

Directeur: David Nassen
Stafmedewerkers: Marjolein Van Poppel – Lien Van Belle

Helena Van Remoortel (tot 20.06.09)
Roel Van Caenegem (vanaf 01.08.10)

Vergaderdata
02.02.09, 27.02.09, 24.03.09, 29.04.09, 02.06.09, 23.06.09, 25.08.09, 22.09.09, 27.10.09 en 08.12.09.

Agendapunten
Het Dagelijks Bestuur bespreek in detail specifieke dossiers en activiteiten ter voorbereiding van de
Raad van Bestuur. Daarnaast volgt zij de organisatorische werking op van het ISB.

5.5 ISB-team

Samenstelling personeelskader
Directeur: David Nassen
Stafmedewerker: Marjolein van Poppel
Stafmedewerker: Lien Van Belle
Stafmedewerker: Helena Van Remoortel (van 01.01.09 tot 31.05.09)

Roel Van Caenegem (vanaf 01.08.09)
Ondersteuning Staf: Yves Van Ginneken (halftijds van 20.04.09 tot 27.07.09 – ter

vervanging moederschapsrust Lien)
Medewerker Sportparticipatie: Pascal De Maesschalck

(van 01.03.09 tot 31.08.09 halftijds en vanaf 01.09.09 tot 31.08.10
voltijds in loopbaanonderbreking)

Medewerker Sportparticipatie: Piet Van der Sypt (vanaf 05.06.09 – ter vervanging van Pascal)
Medewerker Zwempromotie – Organisaties en Bedrijven:

Rozemarijn Van Meirvenne (4/5
de

– terug actief sinds 06.05.09 na
ouderschapsverlof)

Medewerker Zwempromotie – Organisaties en Bedrijven:
Jasmien Van Damme (3/5

de
– tot 15.04.09)

Medewerker Redactie – Infotheek: Elien Veys
Boekhouding – Administratie: Debby van den Eede
Secretariaat: Rony Pawlowski
Poetspersoneel: Renilde Eeckman

In 2009 werd een nieuw organogram opgesteld voor de werking van het ISB-team en werden
functiebeschrijvingen geïmplementeerd.
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5.6 Werkgroepen – Commissies

Commissie Zwembaden

Samenstelling
De commissie is samengesteld uit zwembadbeheerders, die optreden als ervaringsdeskundige en die
de vinger aan de pols houden op het werkveld, én enkele specialisten.
voorzitter: Jan Bongaerts
secretaris: Marjolein van Poppel
leden: Luc Boni – Rudy Calders – Elke De Meester – Siska George – Lieve Joseph – Jan

Rombaut – Guido Roussard – Rudy Senten – Marc Smits – Heidi Trio – Judith Van
Hoe – Mario Van Rossum – Dirk Verbeeck – Erik Vermeulen

Doelstellingen
 adviseren, ondersteunen en mede-organiseren van de ISB-werking op het vlak van publicaties in

de zwembadsector, vormingen en bijscholingen voor zwembadbeheerders (o.a. tweejaarlijkse
trefdag) en -medewerkers, acties (Zwembaddag) en de ISB-zwembrevetten

 belangrijke taak in de rol van ISB als belangenverdediger naar de hogere overheden op het vlak
van wetgeving met betrekking tot de zwembadsector (Vlarem, legionella, …)

Overzicht onderwerpen vergaderingen
 ISB-congres 2009: werkgroep zwembaden (voorbereiding, uitvoering, evaluatie)
 ISB-congres 2010: voorbereiding
 Vlarem-actualisatietrein
 Vlarem - Infomap
 Praktijkboek Beheer en exploitatie van zwembadgelegenheden
 Trefdag Zwembaden 2009: uitwerken inhoud en organisatie
 Provinciale bijeenkomsten zwembadbeheerders
 Zwembaddag 2009
 Bijscholing redders – denkcel redden
 Project Extra Openstelling Zwembaden Anciaux
 Maximumfactuur schoolzwemmen
 Kengetallen Zwembaden

Vergaderdata
14.01.09 – 04.03.09 – 26.05.09 – 19.08.09 – 30.09.09 – 02.12.09

Werkgroep Sportparticipatie

Samenstelling
Leden vanuit de lokale sportsector:
Jan Matthys, stad Antwerpen, coördinator buurtsport - Mohamed Meftah, sportpromotor Mechelen -
Joris Lambrechts, sportfunctionaris Hasselt - Bart Willems, sportfunctionaris Machelen - Marnix Van
Cauter, sportfunctionaris Lebbeke - Mieke Van de Meulebroeke, sportfunctionaris Ronse - Marc
Vandepoel, diensthoofd sport Oostende - Jan Thuy, sportdienst Sint-Niklaas

Leden vanuit andere sectoren:
Eva Vonck, stafmedewerker Demos - Jan Cuypers, FOLLO - Marc Ipermans/Ilse Holvoet, coördinator
VVJ

ISB: David Nassen - Pascal De Maesschalck – Piet Van Der Sypt
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Doelstelling
 Vanuit de werkgroep sportparticipatie wordt een draagvlak gecreëerd om rond de onderwerpen

die binnen deze werkdomeinen vallen visie te ontwikkelen voor enerzijds ISB zelf en anderzijds
voor de gemeenten.

 Vanuit de werkgroep willen we de materie op een andere manier onder de aandacht brengen van
de hoofdrolspelers van het te voeren sportbeleid.

 Kennismanagement, informatieverschaffing, duiding geven
 Het ISB biedt aan om op lokaal niveau aan de slag te gaan met het implementeren van goede

praktijken, bestaande werkmodellen
 Vanuit ISB willen we de basiscompetenties van de sportfunctionaris, sportpromotoren en ander

sportpersoneel in het omgaan met doelgroepen uitdiepen

Vergaderdata – en inhouden:

16.01.09: Evaluatie Trefdag 2008
ISB-Congres 2009 – Werkgroepen Sportparticipatie
Tofsport Vlaanderen

02.04.09: Evaluatie ISB-Congres
Begeleidingstrajecten Sport en Armoede en Sport en Interculturaliseren
Memorandum ISB

20.11.09: Publicatie Sporten en Bewegen Iedereen doet mee
BuurtSport binnen lokaal sportlandschap en ISB
NISB-Congres
ISB-Congres 2010
Buitenspeeldag 2010

Commissie Vorming

Samenstelling
Voorzitter: Er is geen voorzitter aangesteld voor deze commissie.

Leden: René Schreurs (LIM), Francine Broos (ANT), Griet Schoutteden / Lief Danneels
(ANT), Peter Geers (OVL), Krist Vandesompele (WVL), Erik De Bruyne (WVL),
Annelies Vroman (VLB), Steve Stroobants (VLB) en Lien Van Belle / Yves Van
Ginneken

Doelstellingen
 Brainstorming – Aftasten interesses - Uitwisseling ideeën
 Planning van vormingen georganiseerd door ISB-Landelijk
 Afstemmen van planning vormingen georganiseerd door de ISB-Afdelingen en ISB-landelijk

Vergaderingen Commissie vorming
Op elke vergadering wordt een evaluatie gemaakt van de voorbije bijscholingen en studiedagen en
een vooruitblik/planning voor het komende jaar, zowel voor de provinciale werking als voor de
landelijke werking.
Enkele belangrijke extra agendapunten worden hier opgenomen.

Vergadering 1: 02.03.09

- Evaluatie Communiceren met diversiteit aan klanten (Crime Control) en Veiligheid in
sportinfrastructuur.

- Evaluatie en planning vormingen provinciale afdelingen
- Uitwerking modules en opleidingen op maat
- Overleg VRC
- Functieprofielen
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Vergadering 2: 09.06.09

- Onderzoek functieprofielen
- Opleidingen in het kader van Pro²Sportdiensten
- Modules op maat: uitwerking schoonmaaktechnieken

Vergadering 3: 05.11.09

- Studiedagen Ecologische voetafdruk
- Opleidingen in het kader van Pro²Sportdiensten
- Schoonmaaktechnieken (Team@work)
- Planning Vormingsaanbod 2010
- Functieprofielen

Jong-ISB

Samenstelling
Voorzitter: Elke Buelens (Brasschaat)

Leden: Leen Groothaert (Torhout), Tom Harding (Lubbeek), Marleen Decordier (De Panne),
Rony Cos (Malle), An Van Buggenhout (VGC), Sam Janssens (Zaventem), Matthias
Declercq (Gent), Rika Rits (Brecht), Tom Baerts (Heusden-Zolder), Karel Masureel
(Brugge), Helena Van Remoortel (Stekene), Bert Remmerie (Huldenberg)/Franciska
Dekens (Pepingen), Joke De Prest (Waarschoot), Jonas Heuts (Halen)/Jurgen Baeke
(Hechtel-Eksel), Filip Claes (As)

Vergaderdata en agendapunten
Vergadering 1: 26.03.09

- Evaluatie ISB-congres
- Vorming
- Rechtspositieregeling
- ISB en Sportdiensten en Facebook / Redder als knelpuntberoep / Infotheek

Vergadering 2: 11.06.09
- Infotheek – Kenniscentrum
- Do’s en Dont’s Organiseren van Evenementen
- Impulssubsidies
- Administratieve vereenvoudiging

Vergadering 3: 01.10.09
- Vorming
- ISB-Congres 2010
- Zwembaddag
- ISB - wiki

Vergadering 4: 02.12.09
- Infotheek – Catalogussysteem
- Do’s en dont’s concessie cafetaria
- ISB-Congres 2010 – Uitwerken keuzesessie starters
- Werkingen besturen ISB



35

Werkgroep Zwempromotie

Samenstelling Stuurgroep
De stuurgroep van de Vlaamse zwemweek bestaat uit afgevaardigden van de zwembaden in
Vlaanderen, meer bepaald uit één afgevaardigde per provincie.

Provincie Afdeling Antwerpen : Frank De Bruyn
Afdeling Vlaams-Brabant : Lieve Joseph
Afdeling Limburg : -
Afdeling Oost-Vlaanderen : Erik Vermeulen
Afdeling West-Vlaanderen : Siska George
Afdeling VGC : Nele Arys
ISB-secretariaat : Rozemarijn Van Meirvenne, Lien Van Belle

Doelstelling
Deze werkgroep is geëvolueerd uit de stuurgroep Vlaamse Zwemweek. Met de werkgroep
Zwempromotie wil ISB alle werkingsgebieden van ISB rond zwempromotie: Start to Swim,
Zwembaddag, Zwembrevetten, … coveren.
In 2009 werd in de werkgroep vooral aandacht geschonken aan de Zwembaddag 2009 en Start to
Swim.

Commissie P.R.

Samenstelling
Voorzitter: Marc Vlogaert
leden: Johan De Ryck - Paul Vanderostyne - Rudy Van der Heyden - Freddy Vandercammen

– Anne Mikse – Eveline Van Passel – Rozemarijn Van Meirvenne – Lien Van Belle –
Roel Van Caenegem – Jasmien Van Damme.

Doelstelling
- Uitbouwen algemene P.R.-strategie
- Communicatieplanning naar leden en bedrijfspartners
- Voorbereiding en begeleiding promotionele acties
- Voorstellen formuleren en praktische uitwerking realiseren van P.R.-acties
- Naambekendheid verbeteren van het ISB naar het grote publiek

Werking
In 2009 nam Marc Vlogaert de voorzittersfakkel over van René Schreurs. René werd bedankt voor zijn
jarenlange inzet voor de commissie PR.

Vergaderingen Commissie PR

17 februari 2009: commissievergadering
- Zwembaddag
- Huisstijl
- Affiches Magda?
- ISB-Congres 2010 en Studiereis 2010

19 mei 2009: commissievergadering
- Evaluatie Congres 2010
- Werking Commissie PR en uitbouw
- Zwembaddag en Huisstijl

10 augustus 2009: commissievergadering
- Bedrijvendag en Bedrijfspartnership
- Huisstijl – Zwembaddag
- Franchise Zwemlessen in Vlaanderen
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22 september 2009: commissievergadering
- Bedrijvendag
- Bedrijfspartnership 2010
- Huisstijl
- Zwembaddag

27 oktober 2009 – ISB-Bedrijvendag – Haven Zeebrugge

15 december 2009: commissievergadering
- Relatiegeschenken
- Brochure
- Bedrijfspartnership 2010
- Werkvergadering Bedrijven 2010
- Evaluatie bedrijvendag
- Evaluatie zwembaddag

5.7 Samenwerkingsverbanden

Demos – ISB en Demos hadden een samenwerkingsovereenkomst omtrent de ondersteuning van de
lokale sportsector en OCMW op vlak van participatie aan sportbeoefening van mensen in armoede of
OCMW-cliënteel.

VVSG – ISB gaf ook in 2009 in samenwerking met de VVSG invulling aan de VVSG-ISB-
Sportcommissie, waar schepenen voor sport en sportfunctionarissen mekaar ontmoeten en vanuit
VVSG vanuit de sector de VVSG-dossiers relevant voor de lokale sportsector opvolgen.

Stichting Vlaamse Schoolsport – ISB en SVS zijn partners in de organisatie van de Vlaamse
Veldloopweek. Ook op het vlak van zwembrevetten is er een uitgebreide samenwerking.

VVJ – Cultuur Lokaal – VVC – ISB onderhoudt ook de contacten met collega-organisaties in de
cultuur- en jeugdsector.

Vereniging Sport & Gemeenten en AES – ISB onderhoudt de contacten met de Nederlandse en
Waalse zusterorganisatie.

BVLO – ISB onderhoudt permanente contacten met het oog op informatie-uitwisseling en
communicatie van mekaars initiatieven.

VSF – ISB heeft regelmatig contact en overleg met de medewerkers van VSF. Voorbeelden zijn: het
Dynamoproject, communicatie over impulssubsidies en de organisatie van opleidingen en
bijscholingen voor jeugdsportbegeleiders.
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