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2. Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2010 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, 10.03.11
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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 2010

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 2010 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 2010 diende ISB een werkingsverslag in over het werkjaar 2009
en tegen 1 november 2010 werd ook het Jaaractieplan 2011 ingediend. Tegen 1 april 2011 wordt het
werkingsverslag 2010 ingediend.

Sportbeleid

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 vond plaats 23.02.10, daarna volgden in 2010 nog 2 bijeenkomsten. Op
de laatste bijeenkomst op 18.11.10 werden de thema’s afgebakend en vastgelegd waarrond de
ondertussen opgerichte werkgroepen een visietekst zullen uitwerken tegen het voorjaar 2011.
Hieronder een oplijsting van de werkgroepen met de ISB-vertegenwoordigers:
 WG1: Professionalisering en tewerkstelling (Marjolein van Poppel (staf) – Dany Punie (voorzitter ISB))

 WG2: Sportkaderopleidingen (Lien Van Belle (staf))

 WG3: Sportinfrastructuur (David Nassen (directeur – trekker WG) – Luc Boni (Raad van Bestuur ISB – Tienen))

 WG4: Sport en Ruimtelijke Ordening (Lien Van Belle (staf) – Winand Vandelaer (Raad van Bestuur ISB – Bilzen))

 WG5: BTW-regelgeving (Marjolein van Poppel (staf) – Johan Van Dijcke (Raad van Bestuur ISB – Bonheiden))

 WG6: Laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (Piet Van der Sypt (medewerker) – Luc Mercken (Raad van
Bestuur ISB – Hasselt)

 WG7: Transversale samenwerking (David Nassen – Stijn Werbroeck (Raad van Bestuur ISB – Izegem)

 WG8: Sportpromotie (Roel Van Caenegem (staf) – Dirk Verbeeck (Raad van Bestuur ISB – Willebroek)

De werkzaamheden van de werkgroepen waren een regelmatig agendapunt op de Raad van Bestuur
van ISB. Bovendien werd tijdens de Algemene Vergadering – Werkvergadering van 01.06.10 te
Vilvoorde in interactie gegaan met een 50-tal leden van ISB om input te verzamelen uit het werkveld
en dewelke werd meegenomen door de ISB-vertegenwoordigers. Daarnaast vond er via een adhoc
werkvergadering overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van ISB en VVSG en was er via de
commissie sport van VVSG-ISB uitwisseling tussen beiden organisaties.

Jaarlijkse Verslag 2009 – Tussentijdse Evaluatie Decreet Sport voor Allen-beleid – ISB
ondersteunde de gemeenten en steden bij de opmaak van het Jaarlijks Verslag 2009 in het kader van
het Decreet Sport voor Allen-beleid. Knelpunten en moeilijkheden werden verzameld en meegenomen
in overleg met het kabinet en Bloso. Daarnaast was er in het najaar een uitgebreid aanbod omtrent de
tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan. Voor de uitwerking van dit aanbod was er afstemming
met Bloso en kabinet. 03.05.11 werd in Brussel een gezamenlijk infomoment georganiseerd.

Groenboek Interne Staatshervorming - Met het Groenboek Interne Staatshervorming formuleerde
de Vlaamse regering op initiatief van minister Geert Bourgeois doelstellingen om de bestuurlijke
organisatie effectiever en efficienter te maken. Een zestal knelpunten liggen aan de basis van dit
Groenboek: 'verrommeling op het intermediare niveau', 'mismatch tussen maatschappelijke en
bestuurlijke schalen', 'te veel detailsturing, controle en toezicht', 'verkokering bij de Vlaamse overheid',
'onduidelijke en overlappende bevoegdheidsverdelingen' en 'gebrek aan bestuurskracht/draagkracht
bij gemeenten'. Dit betekent concreet dat men nadenkt over schaalvergroting van gemeenten,
herbekijken van de bestuursniveaus (o.a. rol van de provincies, slagkrachtige intergemeentelijke
samenwerkingen ...) en aanpassen van de verhouding tussen Vlaanderen en gemeenten op vlak van
toezicht en controle. De goedkeuring van het Groenboek was voorzien voor december, maar is nu
verplaatst te worden naar 2011.

ISB volgde dit dossier op vanaf het voorjaar en stelde in oktober een nota op rond het Groenboek met
de vraag naar aandacht voor de eigenheid van de lokale sportsector. Deze nota werd bezorgd aan het
kabinet sport en de leden van de commissie sport in het Vlaams parlement. Op 24.11.10 werd ISB
uitgenodigd voor een gedachtenwisseling in de commissie bestuurszaken en binnenlands bestuur van
het Vlaams parlement, waar de nota werd toegelicht. In het het Vlaams Tijdschrift 220 werd dit dossier
en de ISB-nota toegelicht.

Decreet Planlastvermindering - Op voorstel van minister Geert BOURGEOIS keurde de Vlaamse
Regering vrijdag 17.12.10 een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat de plan- en
rapporteringsverplichtingen van de lokale besturen drastisch moet verminderen. Vanaf de volgende
gemeentelijke bestuursperiode zouden heel wat gedetailleerde plan- en rapporteringsverplichtingen
die door de Vlaamse Overheid aan de gemeenten worden opgelegd (lokaal sociaal beleidsplan,
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ouderenbeleidsplan, sportbeleidsplan, ...) verdwijnen. De lokale besturen moeten wel een
meerjarenplanning en rapportering opstellen die zowel financiële als beleidsinformatie bevat. De
Vlaamse ministers zullen zich hierop baseren om na te gaan of de Vlaamse subsidies goed besteed
zijn. Voor het opmaken van de meerjarenplanning zijn er nieuwe instrumenten in de nieuwe Beleids-
en Beheerscyclus.

In de hoger vermelde nota en gedachtenwisseling in het Vlaams parlement omtrent de ‘interne
staatshervorming’ was het element planlastvermindering een belangrijk item. ISB zal de uitwerking
verder opvolgen en staat klaar om als gesprekspartner optreden voor het lokaal sportbeleid in 2011.

Lokale 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 coördineert de klankbordgroep van het project samen
met het steunpunt lokale diensteneconomie, en was voor de deelnemende steden een tussenschakel
naar de betrokken overheden (Kabinet en Departement Sport en Sociale Economie).

Er werd input gegeven namens en in overleg met de betrokken gemeenten voor de evaluatie van de
proeftuinen in het kader van het participatiedecreet.

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 2010 effectief in de adviesraad sport: Luc Mercken
(Hasselt), Piet Meneve (Gent), Iris De Keyser (Leuven), Hilde Van Cauwenberghe (VGC) en Johan
Van Dijcke (Bonheiden).

Commissie Sport en Bewegen – ISB zetelt via Freddy Vandercammen (Lid Raad van Bestuur) in de
Commissie Sport en Bewegen van de Vlaamse Ouderenraad. Hij verving begin 2010 Johan Van
Dijcke (Lid Raad van Bestuur) als vertegenwoordiger.

Stichting Vlaamse Schoolsport – ISB is sinds 2009 lid van de Raad van Bestuur van de Stichting
Vlaamse Schoolsport in de persoon van Winand Vandelaer.

ISOC – ISB maakt deel uit van het Intersectorieel Overleg Cultuur (samen met VVJ, VVC, VSF,
Federatie Jeugdhuizen, Forum Amateurkunsten, …). Behandelde thema’s onderwerpen: vrijwilligers,
billijke vergoeding, SABAM, afstemming planlastvermindering, groenboek interne staatshervorming,
wetgeving radio-frequenties, ambulante handel, BTW-problematiek, administratieve vereenvoudiging
fiscale aftrekbaarheid vrijetijdsactiviteiten als opvang, …

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. Er werd een visietekst opgemaakt en via het ISOC in een nota Q (aan
minister Van Quickenborne) gecommuniceerd. Gezien de stilstand op federaal politiek vlak kon dit
dossier niet verder opgevolgd worden.

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – ISB is vertegenwoordigd in de Vlaamse
adviesraad omtrent ruimtelijke ordening via Winand Vandelaer (lid Raad van Bestuur). Er is hier
afstemming met VVJ.

Nieuwe belijning basketbalvelden – ISB had in 2010 overleg met de Vlaamse Basketballiga over de
nieuwe belijning voor basketbal. Hierover verscheen een artikel in het Vlaams tijdschrift voor
Sportbeheer.
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Vlaams Sportinfrastructuurplan – ISB volgde de uitvoering van het Vlaams Sportinfrastructuurplan
op. Er werd meegewerkt aan een evaluatie-bevraging door VVSG in opdracht van het kabinet sport.
De resultaten worden in 2011 verwacht.

Zwembaden

Best Beschikbare Technieken Zwembaden – Het VITO maakt een nieuwe BBT-studie Zwembaden.
ISB zetelt in het begeleidingscomité (Rudy Senten, Rudy Calders en Jan Rombaut). Resultaten
worden verwacht in 2011.

Redder als knelpuntberoep – ISB deed in 2010 lobbywerk voor de erkenning van redder als
knelpuntberoep met als positief gevolg dat deze erkenning er inderdaad kwam. In opdracht en overleg
met de VDAB zal ISB in 2011 een begeleidings- en opleidingsaanbod uitwerken. Er werd hierover
gecommuniceerd met de zwembaden.

Maximumfactuur schoolzwemmen – In het kader van het ISB-onderzoek kengetallen zwembaden
werd aandacht gegeven aan ev. gevolgen van de maximumfactuur rond het schoolzwemmen. Dit
wordt in 2011 verder opgevolgd.

Beheer Sportdiensten

Verzelfstandiging in het gemeentedecreet – Op initiatief van VVSG en in samenwerking met VVJ
en Locus was er overleg rond verzelfstandiging in het gemeentedecreet, vanuit de vrijetijdssector. Op
initiatief van VVSG werden in samenwerking met de vermelde partners in het voorjaar infosessies
hieromtrent georganiseerd.

Sportpromotie

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.

Gezondheidsbeleid – ISB volgde de ontwikkeling op vlak van gezondheidsbeleid in Vlaanderen op.
In het najaar ondertekenden minister van sport Muyters en de minister bevoegd voor gezondheid een
intentieverklaring tot samenwerking. Dit werd gecommuniceerd naar de ISB-leden. In 2011 zal er
geïnvesteerd worden in ondersteuning van sportdiensten op vlak van bewegen en gezondheid.

Werkgroep Voeding en Beweging – ISB is via Stijn Werkbroek (lid Raad van Bestuur)
vertegenwoordigd in de Vlaamse werkgroep Voeding en Beweging voor de uitvoering van een
actieplan met gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Tijdens de eerste helft van jaar
was ook René Schreurs (lid Raad van Bestuur) actief in deze werkgroep voor ISB.

Participatiedecreet – ISB is vertegenwoordigd in de adviescommissie voor participatieprojecten voor
kansengroepen.
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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 2009 te Leuven werden
volgende lidgelden goedgekeurd voor 2010.

Effectieve stemgerechtigde leden

 Gemeenten tot 10.000 inwoners 170 €

 Gemeenten van 10.001 tot 20.000 inwoners 265 €

20.001 tot 50.000 inwoners 375 €

50.001 tot 100.000 inwoners 434 €

100.001 tot 150.000 inwoners 509 €

150.001 tot 300.000 inwoners 643 €

 Gemeenten met méér dan 300.000 inwoners 994 €

 Privé-, Provinciale en Bloso-sportcentra - Onderwijsinstellingen -
Provinciale diensten - Recreatiecentra (per instelling) 170 €

Niet stemgerechtigde leden

 Individueel lidmaatschap 53 €

 Oud-ISB-leden (individueel) 16 €

 Bedrijven - Architecten - Studiebureaus (zie voorwaarden Bedrijfspartnership 2010)

Leden – Eind 2010 groepeerde ISB als ledenvereniging 290 gemeenten en steden. Daarnaast waren
er ook 62 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 2010 in het oog
sprongen.
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Werkvergadering – ISB Algemene Vergadering 01.06.10 – Op 01.06.10 organiseerde ISB in
Vilvoorde een werkvergadering, annex Algemene Vergadering. Enerzijds werd interactief gesproken
over de interne werking ISB met een voordracht en onder begeleiding van Joep De Haas van Van
Spaendonck Brancheadvies. Er werd een kader geschets op basis van het boek Architectuur van de
Vereniging. Items als ‘eisen aan bestuursleden’, ‘provinciale afdelingen’, de ‘band met de leden’ en
‘afstemming tussen de verschillende bestuurorganen, commissies, werkgroepen, …’ kwamen aan
bod. In 2011 zal dit verder uitgewerkt worden. Anderzijds werd er input verzameld voor het Plaform
Sport voor Allen (zie eerder).

Intervisies Tussentijdse Evaluatie Sportbeleidsplanning – In het najaar van 2010 werden in de 5
provincies intervisies georganiseerd rond de tussentijdse evaluatie van de sportbeleidsplannen. Deze
intervisies werden begeleid door coaches uit het werkveld. De aanpak werd gerealiseerd in
samenwerking met IDEA Consult. Er werd een handleiding ter beschikking gesteld en voorbeelden
aangereikt vanuit een begeleidingstraject met 8 gemeenten. Er waren in totaal 8 intervisies, waaraan
185 mensen deelnamen. Er was een algemene tevredenheid van 8/10. In het voorjaar 2011 volgt een
tweede reeks van intervisies met het oog op het indienen van de rapporten tegen 01.09.11.

Overleg Centrumsteden – In 2010 was er geen afzonderlijk bijeenkomst met de centrumsteden. Met
het Europees Congres Lokale Sportparticipatie op 13 en 14.10.11 te Leuven was er wel een forum
voor de centrumsteden van Vlaanderen.

Bijeenkomsten zwembadbeheerders – In de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en Limburg
waren er enkele bijeenkomsten van de zwembadbeheerders uit de provincie.

BuurtSport – Op vraag van buurtsportwerkingen werd in 2009 bekeken hoe het thema binnen ISB
verder kon opgevolgd worden. In 2010 werd dit geformaliseerd met de oprichting van een werkgroep
Buurtsport binnen ISB, die een 4-tal malen vergaderde. De werkgroep gaf input voor en werkte mee
aan diverse initiatieven (ISB-Congres, …) en deed uitgebreid voorbereidend overleg omtrent het
opmaken van een nota Buurtsport in Vlaanderen voor de minister van sport. Deze nota zal in 2011
worden gefinaliseerd

Algemene Vergaderingen – Jaarvergaderingen – Contactdagen ISB-Afdelingen – Bij de start van
het werkjaar organiseren de ISB-afdelingen provinciale jaarvergaderingen. Volgende bijeenkomsten
stonden op de agenda in 2010: 25.01.10 in Herentals (ISB-Antwerpen) met lezingen over de BTW-
problematiek in de sport, 02.02.09 in Tongeren (ISB-Limburg) met interactief werktafels over de
toekomst van de sportclubs, 04.02.10 in Nazareth (ISB-Oost-Vlaanderen) over o.a. processen en
procedures, en op 22.04.09 in Damme (ISB-West-Vlaanderen) over o.a. communicatie en
vrijetijdspassen. ISB Oost-Vlaanderen organiseerde daarnaast nog een interactieve contactdag op
07.10.10 in Wetteren en ISB-West-Vlaanderen een najaarsvergadering op 28.10.10 te Zwevegem
over o.a. tewerkstelling in de sportsector.

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 2 afdelingen: Marjolein (Vlaams-Brabant en Limburg), Lien
(West-Vlaanderen en de VIR) en Roel Van Caenegem (Antwerpen en Oost-Vlaanderen)

Bedrijfspartnership

ISB bood ook in 2010 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 2010 een zeer gewaardeerde structurele partner van ISB.

ISB-Master Partners 2010
Adec Sport, Aqua Drolics, Automatic Clean bvba, Boer Belgium bvba, Cofely Services, D&D Sport nv,
Domo Sports Grass, Ducci bvba, Eibe Benelux bv, Eurogym, Hinke Schwimmbad Osterreich GMBH,
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Huck nv, Idemasport nv, Janssen-Fritsen nv, Kompan nv, Lano Sports nv, Lesuco nv, Libraplay nv,
Lotec Belgium, Maes Industriële verlichting, Mariner 3S, Mekano Fitness, Mondo, Oras nv, Pellikaan
Bouwbedrijf nv, Recticel nv, S&R / Innopa nv, Schelde Sports nv, Sportime, Sportinfrabouw nv,
Sportoase Groep, Sportscape nv, Syx Automations, Tarkett, Topfloor nv, Uitrusting Schreder, Visser &
Smit Hanab nv, Watervision,Wesco nv, Westerstrand Europe nv

Supporting Partners 2010
TMVW, Desso, ECOM Services

Actieve Advertisers 2010
Cosimco en LMI

Architecten – Studiebureau’s 2010
Verba BVBA, Luc Derycke, De Zutter, Enviro+, Grontmij-Marktplan, Labocontrol, Van Acker &
Partners, Vakgroep Textielkunde U. Gent en Artabel

Overleg Bedrijfspartners – Oostende – Op 28.01.10 organiseerde ISB op de congreslokatie 2010,
Kursaal Oostende, een werkvergadering met haar bedrijfspartners. 21 bedrijven waren aanwezig
samen met enkele leden de ISB-commissie PR en het team. Op interactieve wijze werd er gesproken
over mogelijke toekomstige vernieuwingen voor het ISB-Bedrijfspartnership (beurselement op
congres, golden partners, megapartners, …). Er was ook een rondleiding in de congresaccommodatie.

Bedrijvendag Gallo Romeins Museum – Tongeren – Op 19 oktober organiseerde ISB zijn jaarlijkse
bedrijvendag in de Tongeren 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 het museum en een etentje aangeboden. Afgevaardigden van 28
verschillende bedrijven waren aanwezig.
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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 2010 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)
ISB-Oost-Vlaanderen (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 2010 verschenen:
 Rubrieken: “Een … aan het woord”, “Het getal”, “De vraag” en “Focus”.
 De Vlaamse sportarbeidsmarkt in kaart gebracht (Jeroen Scheerder, Steven Vos, e.a.)
 Eerste Zwembaddag is een feit! (Rozemarijn Van Meirvenne)
 Een reeks over de rechtspositieregeling (Arnold Blockerije)
 Redder, een knelpuntberoep (Marjolein van Poppel en Lien Van Belle)
 Innovatie en creativiteit in de sportsector (Paul Cobbaert)
 Het wat en hoe van nettenspeelplaatsen (Fons Van Bael)
 In VTS 218 zat een dossier milieu en duurzaamheid
 Competentiemanagement in sportdiensten (Paul Cobbaert)
 Procesmatig werken bij het organiseren van evenementen (Roel Van Caenegem)
 Steden en gemeenten getuigen over de aanpak van sportkampen (Paul Cobbaert)
 Impact van 10.000 stappen-project (Ragnar Van Acker, Ilse De Bourdeaudhuij en Greet Cardon)
 Groenboek Interne Staatshervorming (David Nassen)
 Europees Congres Lokale Sportparticipatie (Marjolein van Poppel)
 Profiel van de Start to Swimmer (Lien Van Belle en Jasper Cosyns)
 …
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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:
 215: Congresstad Oostende
 216: Antwerpse speelpleinen kiezen voor kunstgras (Sportscape)
 217: Sporthal Tielenhei (Pellikaan)
 218: Trainingsveld SBV Excelsior (Desso)
 219: Renovatie Sporthal Wingene (Verba)
 220: Led-onderwaterverlichting in Vlaamse zwembaden (Watervision)

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)
 Uit het veld (praktijkvoorbeelden)
 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. Vanaf 2011 zal de ISBusiness enkel gaan naar de ISB-
Bedrijfspartners

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 2010 werd de online-inschrijvingsmodule
operationeel. De website heeft gemiddeld 327 bezoekers per dag.

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);
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 ISB-publicaties: ISB verzorgt een aantal eigen publicaties zoals onderzoeksrapporten, syllabi en
documentatiemappen (catalogus op website).

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

communicatie tussen het ISB-secretariaat en de leden;
 ISB-homepage: 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)
 ISB-Kennisbank: Informeren en inspirerend. Alles over sport- en recreatiebeleid

www.isbkennisbank.be
 SPIN: databankraadpleging via het Sport Informatie Netwerk:

www.spinonline.be.

Informatieverstrekking en adviesverlening
Informatie en adviesverlening naar aanleiding van individuele vragen van onze leden. Een lijst van alle
gestelde vragen wordt bijgehouden. In 2010 werden 181 vragen geregistreerd.

ISB-Kennisbank

Op 01.06.10 werd de ISB-Kennisbank gelanceerd. In het Vlaams Tijdschrift voor Sporbeheer 217 staat
een uitgebreide toelichting en handige tips.

Op www.isbkennisbank.be vindt u heel wat praktijkgerichte informatie rond thema’s als sportbeleid,
sportinfrastructuren, sportmanagement …

Veel artikels zijn digitaal beschikbaar, andere kunt u makkelijk aanvragen.Zoekt u bijvoorbeeld een
artikel uit het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer? Typ dan de titel in het zoekvenster en download
het artikel in PDF-formaat. Bent u benieuwd naar de sociale tarieven bij collega’s? Die vindt u onder

‘praktijkvoorbeelden’.
De ISB-Kennisbank is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid om

sportfunctionarissen, medewerkers van sportdiensten, sportschepenen en beheerders van
zwembaden, sportcentra en recreatiedomeinen ... te ondersteunen.

Volgende zaken kan je vinden in de nieuwe ISB-Kennisbank: artikelen, boeken, brochures, dossiers,
jaarverslagen, onderzoeksrapporten, praktijkvoorbeelden, tijdschriften, websites …

De ISB-Kennisbank is nu vooral gericht op informatie, waarbij de focus ligt op recente publicaties.
Actuele publicaties en artikels worden systematisch aangevuld. We werken eraan om de ISB-
Kennisbank gaandeweg aan te vullen met voorbeelden uit de praktijk en ook oudere artikels
rechtstreeks in PDF-formaat ter beschikking te stellen.

Momenteel kan men via de ISB-Kennisbank bijvoorbeeld alle artikels uit het VTS van 2001 tot heden
in PDF downloaden. Vroegere artikels uit het VTS kunnen opgezocht worden via een korte abstract.
Daarnaast kan men abstracts vinden van vele relevante artikels uit Lokaal, Sportaccom, Dropzone,
Sport Lokaal, … en van boeken en publicaties rond thema’s als sportbeleid, sportparticipatie, enz …
Ook alle sportbeleidsplannen van gemeenten kunnen gedownload worden.

In 2010 werden ook praktijkvoorbeelden gebundeld rond ‘schaatsen op open water’, ‘sportkampen’,
‘vrijetijdspassen’, ‘huurtarieven sporthallen’, ‘outdoor fitnesstoestellen’, …

Eind 2010 bevatte de databank 9.737 publicaties. Tussen 01.06.10 en 30.11.10 waren er iets meer
dan 2.000 bezoekers met een gemiddelde van 11 per dag. Bezoeker bleven bovendien gemiddeld
8’36” op de website.

Op regelmatige tijdstippen bundelen wij bovendien alle publicaties omtrent een actueel onderwerp of
een interessant thema in een rubriek in de kijker. De ISB-Kennisbank werd daarnaast via diverse
kanalen gepromoot (o.a. via een postkaart).
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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 werden verwerkt in 2010.

Publicatie De jeugdsportcoördinator, visie en praktijk

Voedingsbodem voor deze publicatie was een ISB-begeleidingstraject in 2009 en begin 2010 met een
mix van 8 gemeenten en steden. Doel van dit traject was een creatieve en innovatie invulling te geven
van de impulssubsidies op vlak van jeugdsportcoördinatoren en de kwaliteitsverhoging van
jeugdsportbegeleiders. De inzichten en ervaringen van de deelnemers werden verzameld en
aangevuld met enkele werkinstrumenten rond projectmanagement in deze publicatie. Zo bevat de
publicatie voorbeelden van gemeenten die een jeugdsportcoördinator ten dienste stellen van clubs
(Antwerpen en Beveren) en van gemeenten die een overlegplatform organiseren voor clubs en
jeugdsportcoördinatoren (Ham, Ranst, Stekene en De Panne). Je vindt er ook info over het
organiseren van opleidingen. De publicatie laat ook 2 jeugdsportcoördinatoren aan het woord
(Kasterlee-Retie-Dessel en Hasselt). Alle sportdiensten en sportraden ontvingen gratis deze
publicatie.

Publicatie Samen ’n koffie en dan actie!

‘Samen ’n koffie en dan actie’ reikte negen praktijkverhalen aan van gemeenten en
achtergrondinformatie over sport, bewegen en mensen in armoede. Men vindt een waaier van
concrete maatregels, vele tips en geleerde lessen, die ongetwijfeld inspiratie geven om te werken aan
een laagdrempelig Sport-voor-Allen beleid. Ook voor mensen in armoede!

Een intensief intervisie- en begeleidingstraject van met negen gemeenten in 2009 was de
voedingsbodem voor deze publicatie. Sportdiensten en de diverse sociale actoren gingen met veel
‘goesting’ samen aan de slag met deze nieuwe en niet eenvoudige uitdaging: ‘sport en mensen in
armoede’. ISB bundelde de expertise samen met Demos en het Vlaams Netwerk van verenigingen
waar Armen het woord nemen. De samenwerking leidde tot een gezamenlijke visie en aanpak. We
zijn ervan overtuigd dat door gebruik te maken van een integrale aanpak en resultaatsgericht proces
meer mensen in armoede kunnen toegeleid worden naar een sport- en beweegaanbod.

Ook via www.isbkennisbank.be boden we informatie en inspiratie op maat over dit specifieke
onderwerp. ‘Sport en armoede’ was een thema dat in de kijker wordt gesteld. Deze publicatie werd
gratis verspreid naar sportdiensten en schepenen van sport.

Deze publicatie kwam tot stand met steun van Vlaams Minister van Sport, Philippe Muyters en werd
gerealiseerd samen met Nathalie Dirix van C-Company.

Functiebeschrijvingen

Vanaf 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 2010 werden modellen en voorbeelden voor diverse functies ter beschikking gesteld van de leden.

Pro²Sportdiensten

De provinciale sportdiensten onder de koepel van VVP hebben projecten rond kwaliteitsverbetering
van de werking van sportdiensten. Met steun van de Vlaamse overheid worden door Double Pass in
opdracht en samenwerking met de provinciale sportdiensten kwaliteitsaudits uitgevoerd bij
sportdiensten. ISB en VVP hebben overleg over een ondersteunings- en vormingsaanbod vanuit ISB
om in te spelen op verbeterpunten die naar boven komen bij de audits. Zo werd in 2010 training
voorzien op vlak van ‘draaiboeken’ en ‘werken met processen en procedures’ (zie verder). In het
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najaar werden afspraken gemaakt omtrent het verspreiden van goede praktijken via de ISB-
Kennisbank. Dit zal in 2011 geoperationaliseerd worden.

Ecologie

In navolging van de studiedagen omtrent ecologie in 2009 werd de ontwikkelde kennis hieromtrent
verspreid in 2010. Via het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer werd een dossier rond dit thema
uitgegeven. Zo werd o.a. een quickscan om de milieu-impact van sportinfrastructuur in de gemeente in
kaart te brengen voorgesteld samen met Ecolife.

Praktijkboek zwembaden

Het Praktijkboek ‘Beheer en exploitatie van zwembaden’ tracht de zwembadbeheerders van
antwoorden te voorzien op al hun vragen! Deze losbladige publicatie is ingedeeld in drie delen:
1. Technisch beheer van een zwembad
2. Managen van een zwembad
3. Bouwtechnische aspecten van een zwembad

Deze publicatie werd gerealiseerd in 2010 en zal in 2011 in druk gaan en aangeboden worden.

Monitoring Decreet Sport voor Allen – Diversiteit en Toegankelijkheid

ISB was betrokken in de begeleidingsgroep van de monitoringsopdracht die de VUB uitvoerde in
opdracht van Bloso. De VUB monitorde via een bevraging de effecten van het Decreet Sport voor
Allen voor wat betreft thema 3 ‘diversiteit en toegankelijkheid’. De resultaten worden bij de start van
2011 verwacht.

Panel Sportdiensten KU Leuven

ISB verleende zijn ondersteunende medewerking aan een panelonderzoek van de KU Leuven –
FABER o.l.v. Jeroen Scheerder. ISB geeft feedback over de bevraging, bewaakt de afstemming met
bestaande onderzoeken (Cijferboek, ISB-onderzoek tewerkstelling, …) en de administratieve last voor
sportdiensten. De resultaten worden in 2011 verwacht.

In het najaar behartigde ISB de belangen van sportdiensten bij afstemming van 4 gelijktijdig
lopende/startende onderzoeken (panel sportdiensten, monitoring, enquête VVSG
Sportinfrastructuurplan en plannen voor het cijferboek).

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 2010 verder voor de verzekering van de door de gemeentelijke sportdienst, sportraad of vzw
sportpromotie georganiseerde sportactiviteiten. De premiebijdrage werd voor 2010 verhoogd met €
0,001 en bedroeg € 0,050 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 2010 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 2010 gebruik van de polis.
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Antwerpen Aantal basis Aantal optie

70 gemeenten

64 44

91,4% 62,9%
Limburg Aantal basis Aantal optie

44 gemeenten

41 26

93,2% 59,1%

Oost-Vlaanderen Aantal basis Aantal optie

65 gemeenten

61 40

93,8% 61,5%

Vlaams-Brabant Aantal basis Aantal optie

65 gemeenten

52 32

80,0% 49,2%

West-Vlaanderen Aantal basis Aantal optie

64 gemeenten

63 38

98,4% 59,4%

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 2010 werden de gemeenten en provincies
weer geïnformeerd over de mogelijkheden voor 2011.

Begeleidinstraject Tussentijdse Evaluatie Sportbeleidsplannen

In het kader van de beheersovereenkomst bood ISB ondersteuning aan sportdiensten op vlak van
tussentijdse evaluatie (TTE) van de sportbeleidsplannen. Deze tussentijdse evaluatie die moet
handelen over de eerste drie jaar van de legislatuur (2008-2009-2010) moet ingediend worden tegen
01.09.11. Gemeenten werden in het najaar 2010 hiervoor gemotiveerd en begeleid door ISB in
overleg met Bloso. ISB werd op vlak van beleidsevaluatie bijgestaan door IDEA Consult.

Er werd een handleiding ontwikkeld waarin de meerwaarde van tussentijdse evaluatie werd geduid
en gekaderd binnen het decreet Sport voor Allen. Daarnaast werd praktijkgericht stappenplan
meegeven samen met 2 sjablonen voor rapportage naar Bloso. De handleiding werd gerealiseerd
samen met IDEA Consult en in afstemming met een werkgroep TTE met sportfunctionarissen. Er was
ook afstemming met Bloso. De handleiding werd gratis verspreid bij sportdiensten en schepenen,
werd voorgesteld op studiemomenten in elke provincie en was online beschikbaar. 218 mensen
namen deel aan de studiemomenten.

Via de ISB-website werden praktijkvoorbeelden, ervaringen en inzichten uit het werkveld gedeeld. En
was een lijst met FAQ’s beschikbaar. Via een helpdeskfunctie werden individuele vragen
beantwoord.

9 gemeenten stapten in een begeleidingstraject in groep: Staden, Tessenderlo, Grimbergen, Ronse,
Heist-op-den-Berg, Zulte, Kortrijk en Mechelen. Het traject bestaat uit 4 bijeenkomsten (waarvan 2 in
2010 en de andere in 2011). De gemeenten worden ondersteund in hun tussentijdse evaluatie en
vanuit een voorlopersrol worden in dit traject goede praktijken en voorbeelden ontwikkeld die gedeeld
worden met andere gemeenten via website en intervisies (zie hoger).

Mia Maes (sportdienst Kortrijk) en Katrijn Titeca (sportdienst Waregem) voor provincie West-
Vlaanderen; Geert Uyttenhove (sportdienst Lede) en Peter Geers (sportdienst Lochristi) voor provincie
Oost-Vlaanderen; Marc Vlogaert (sportdienst Bornem) en Johan Van Dijcke (sportdienst Bonheiden)
voor provincie Antwerpen; Diederik Van Briel (sportdienst Leuven) en Bob Rasschaert (sportdienst
Overijse) voor provincie Vlaams-Brabant en René Schreurs (sportdienst provincie Limburg) voor
provincie Limburg werden als coaches tussentijdse evaluatie aangesteld om intervisies te
begeleiden. Op 15.10.10 vond in samenwerking met IDEA Consult een training ter voorbereiding van
intervisiemomenten deel A plaats Op 21 oktober 2010 vond in aanwezigheid van IDEA consult overleg
plaats met de coaches ter voorbereiding van de intervisiemomenten.

In 2011 wordt dit traject verder gezet.
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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.

In het najaar van 2009 starte 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. In het
voorjaar 2010 werd dit afgerond. Een nieuwe cd-rom werd gerealiseerd in 2010. Er werden
aanpassingen gedaan aan het systeem om de CDrom gebruiks- en klantvriendelijker te maken. In het
najaar van 2010 werd gedurend een maand een klein onderhoud gedaan via plaatsbezoeken van
nieuwe infrastructuur of op basis van specifieke aandachtspunten.

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 2010 stond ISB mee in voor het onderhoud
(update) van de digitale kaart.

Begeleidingstraject Sport en Armoede

Begin juni 2009 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 reeds 5 bijeenkomsten plaats. Medewerkers van ISB en de partnerorganisatie brachten ook
plaatsbezoeken. Koen Sips (Point Consulting) stond in voor de procesbegeleiding. In 2010 werd het
traject afgerond met nog 2 bijeenkomsten en werd de verzamelde en ontwikkelde kennis gedeeld met
alle andere gemeenten, via de publicatie ‘Samen ’n koffie en dan actie!’ 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 2009 startte ISB een begeleidingstraject omtrent sport en interculturaliseren in
samenwerking met De8 (Antwerps Minderhedencentrum). Bedoeling was een aantal gemeenten te
begeleiden 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 liep verder in 2010 met nog 3
sessies. Er wordt nog onderzocht hoe de ontwikkelde kennis kan gedeelde worden. N.a.v. de
studiedag Sport en Interculturaliseren op 21.10.10 en bijhorende website (www.sportendiversiteit.be)
gerealiseerd door D8 in overleg met de brede sportsector (ook ISB) werd dit ook bekeken. ISB is ook
betrokken bij de werkgroep interculturaliseren opgericht door minister Muyters en getrokken door
Demos en het Kennisknooppunt Interculturaliseren.
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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.

Ondersteuning Universiteiten en Hogescholen op vlak van sportbeleidsplanning

Er vond overleg plaats met een vertegenwoordiging van universiteiten en hogescholen en de VUSF
omtrent mogelijke ondersteuning vanuit ISB omtrent de opmaken een sportbeleidsplan. Dit werd
structureel niet verder uitgewerkt. Er werd wel individueel advies en ondersteuning gegeven aan een
aantal universitaire sportdiensten.
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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 2010 te Oostende

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 2010
Lokaal Sportbeleid. We maken er samen WERK van!

Mensen zijn het kostbaarste goed in je werking. Zowel medewerkers, collega’s, als vrijwilligers zijn
een belangrijke schakel in een kwaliteitsvol sportbeleid. Iedereen motiveren en optimaal laten
functioneren is de uitdaging!

Het ISB-Congres brengt de domeinen sport en werk samen. We bekijken tewerkstelling in de
sportsector en focussen op tendensen op de arbeidsmarkt. In tijden van crisis kan samenwerking
tussen diverse actoren ongetwijfeld mogelijkheden bieden. We stappen ook de ‘grijze zone’ van
trainers en lesgevers in de sport binnen. Vanuit de lokale praktijk geven we voeding aan het
toekomstige Vlaams beleid.

Kortom, we willen er samen WERK van maken …

Congreslocatie en datum
Het congres vond plaats in Kursaal Oostende op woensdag 17 maart en donderdag 18 maart 2010.

Aantal deelnemers

Deelname: congres 2010
Totaal aantal deelnemers over de twee congresdagen 874
Aantal deelnemers 1

ste
dag 719

Aantal deelnemers 2
de

dag 596
Aantal deelnemers diner 471
Aantal deelnemende gemeenten en instellingen 233
Aantal deelnemende verenigingen en organisaties 20
Aantal deelnemende Schepenen van Sport 64
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. 217 van het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer.
In het plenumgedeelte kwamen gedurende de 2 congresdagen respectievelijk volgende sprekers
aanbod:

Dag 1:

Boeiende sofagesprekken en scherpe debatten

De thema’s ‘tewerkstelling in sport’, ‘statuut voor trainer of lesgevers’ en ‘mogelijkheden van sociale
tewerkstelling’ werden aangesneden in gesprekken en debatten, gemodereerd door Dirk Gerlo (VRT).

Elk thema werd to the point ingeleid door specialisten met praktijkervaring, zodat men nuttige duiding
meekreeg:
• Tewerkstelling in de sport | Prof. Jeroen Scheerder (KU Leuven - FABER)
• Statuut van trainer en lesgever | Frank Bulcaen (provinciale sportdienst West-Vlaanderen)
• Sociale tewerkstelling | Veerle Van Kets (Hefboom vzw)

Na elke situering volgde een boeiend sofagesprek en debat over de aangereikte thema’s. Scherpe
meningen werden gehoord. Inspirerende suggesties werden naar voor gebracht. Paul Eliaerts
(Vlaamse Trainersschool), André de Jeu (Vereniging Sport en Gemeenten Nederland) en Jos Balliën
(VVB) stonden garant voor een interessante en zinvolle gesprekken.

Dirk Denoyelle zorgde als stemmenimitator voor een grappig intermezzo.

Dag 2:

Els Tijskens * Hedendaags vrijwilligersbeleid en de Millenium Volenteer
De samenleving verandert, en het vrijwilligerswerk en de vrijwilliger veranderen mee. We vergelijken
de Homo Voluntaris met de huidige Millenium Volunteer en bekijken de ‘loopbaancylcus’ van een
vrijwilliger. Els Tijskens, zelfstandig consulent, reikt in haar voordracht praktische instrumenten aan
voor een hedendaags vrijwilligersbeleid. Via een aantal essentiële vragen wordt je visie ongetwijfeld
geprikkeld.

Herman Konings * Levensfasen van het loopbaanconcept
Herman Konings, gerenommeerd trendwatcher, presenteert het veranderende loopbaanconcept,
zoals het door elk van ons ervaren wordt. We worden geconfronteerd met langer werken, levenslang
leren, arbeidsdruk en verschillende levensfasen in een loopbaan. In deze voordracht worden diverse
beroepsactieve generaties vergeleken en worden innovatieve scenario’s afgetoetst om de langere
loopbaan concreet vorm te geven als een haalbaar concept voor iedereen op de arbeidsmarkt.

Erik Van Vooren * We can work it out. Wat kunnen teams leren van The Beatles?
In de hedendaagse samenleving, met een groeiend aantal specialismen en een overvloed aan
informatie, is teamwerk een must. Daarbij volstaat het niet dat je een groep mensen samen zet en hen
een ‘team’ noemt. Teamwerk gebeurt niet vanzelf. Het is noodzakelijk dat je een aantal cruciale
basisprincipes respecteert. Die principes kan je ontdekken door te kijken naar de werkwijze van een
succesvol muzikaal team: The Beatles. Op een swingende wijze besmet prof. Erik Van Vooren je met
zijn enthousiasme voor succesvol teamwerk. Hij geeft je een checklist om de effectiviteit en spirit van
jouw team af te toetsen. Wedden dat je handen zullen kriebelen om er meteen mee aan de slag te
gaan?

Moderator was ook op dag 2 Dirk Gerlo (VRT)
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Werkgroepen:

Dag 1:

Sessie 1 (presentatie):
Kiezen voor talent

De inzetbaarheid van mensen vraagt naar het optimaal benutten van talent en het realiseren van de
organisatiedoelstellingen. In deze sessie wordt verteld hoe je talent ontwikkelt en omgaat met datgene
waar je niet goed in bent. De theorie wordt rijkelijk ondersteund door allerhande voorbeelden.
Daarnaast krijg je concrete handvaten aangereikt om talent efficiënt in te zetten in de dagelijkse
praktijk. Combinatiefuncties en samenwerking tussen diensten openen hierin perspectieven.

Sessie 2 (presentatie):
Haal het beste uit je medewerkers …
Duidelijke functieprofielen, functionerings- en evaluatiegesprekken, erkenning van competenties,
kansen geven, al deze stappen moeten deel uitmaken van een strategie om het personeel optimaal te
laten functioneren op de dienst. En wat met personeelsleden die dezelfde taken vervullen, maar via
een ander statuut een andere wedde op hun rekening krijgen?

Sessie 3 (presentatie):
Jongeren warm maken!
De kracht van vele sportieve werkingen ligt bij vrijwilligers. Om een blijvende instroom te garanderen,
is het inschakelen van jongeren essentieel. Hoe kan je als sportdienst bijdragen aan dit
maatschappelijk gegeven? Hoe kan je inspelen op de neerwaartse trend? We zoeken antwoorden, om
jongeren aan te zetten trainer of begeleider bij sportkampen of Buurtsport te worden. (i.s.m. Stichting
Lodewijk De Raedt)

Sessie 4 (presentatie en uitwisseling):
Treed binnen in de werkwereld van de sportdienst …
In de eerste jaren op de sportdienst word je geconfronteerd met positieve en minder positieve
elementen in de werking. Gewoontes worden niet zomaar van tafel geveegd en als nieuwkomer moet
je daar een plaats in vinden. Over beïnvloeden van collega’s om taken over te dragen, ideeën te laten
leven en de baas te overtuigen dat vernieuwing niet per se slecht is. Maar vergeet daarbij niet dat elke
organisatie een verleden heeft …

Sessie 5 (uitwisseling)
Voor schepenen van Sport
Ook een schepenen van Sport wordt geconfronteerd met uitdagingen omtrent tewerkstelling en
personeelszaken, zoals rechtspositieregeling, nieuwe personeelsleden of inschakelen van vrijwilligers.
In deze sessie interviewen we drie schepenen van Sport met ook de bevoegdheid tewerkstelling of
personeelszaken. Als schepen word je geïnspireerd en deel je ervaringen met collega’s.

Sessie 6 (presentatie)
De specificiteit van zwembadmedewerkers
Zwembadmedewerkers vinden blijkt niet altijd even evident. Bepaalde tewerkstellingsmaatregelen
(onder andere redder als knelpuntberoep), initiatieven op het vlak van opleiding, het efficiënt
verspreiden van vacatures, enzovoort, kunnen soelaas bieden. Aansluitend hebben we aan de hand
van cases oog voor de arbeidswetgeving: pauzes, rusttijden, compensaties … en aandachtspunten bij
de diverse tewerkstellingsvormen. Word geïnspireerd en inspireer anderen!

Sessie 7 (workshop)
‘Actief zijn’ voor een sportieve samenleving
Opnemen van verantwoordelijkheid, engagement uit overtuiging, belangeloze inzet voor het algemeen
sportieve belang in de gemeente … Allemaal eigenschappen die we van ‘actieve’ sportraadleden
verwachten. In deze sessie voor sportraden reiken we concrete ideeën aan om ‘actief zijn’ te
promoten en drempels voor het ‘actief zijn’ weg te werken. (i.s.m. Sociumi)
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Dag 2:

Sessie 1 (Presentatie):
Organisatie in beweging: hoe blijf ik mezelf en mijn medewerkers motiveren?
Dé centrale vraag: hoe motiveer je medewerkers in een voortdurend veranderende organisatie waarin
de strategie evolueert, uitdagingen variëren en rollen en teams steeds in beweging zijn. Op welke
manier kan je als leidinggevende de motivatie van werknemers beïnvloeden en hoe ga je zelf om met
veranderingen? Bedoeling van deze bijscholing is om praktische ideeën aan te reiken waarmee u
morgen aan de slag kan op uw sportdienst.

Sessie 2 (Presentatie):
Aan de slag met laag geschoolde medewerkers
Meer en meer sportdiensten ervaren meerwaarde door het inschakelen van laag en minder
geschoolde medewerkers. Toezichters, poetspersoneel, Buurtsportwerkers … allen hebben een
toevoegde waarde in de dienstverlening naar de burger. In deze sessie reiken we tips aan om nog
beter om te gaan met deze medewerkers en schetsen de wereld van de sociale diensteneconomie.

Sessie 3:
Naschools gebruik van schoolsportinfrastructuur: knelpunten en oplossing
Koudwatervrees voor het openstellen van schoolsportinfrastructuur voor naschools gebruik is van alle
tijden. In deze keuzesessie komen de drempels en mogelijkheden om ze weg te werken aan bod.
Hierbij focussen we vooral op het toezichtsprobleem, waarbij onder andere – in het kader van het
thema – mogelijke tewerkstellings- of samenwerkingsvormen onder de aandacht gebracht worden.

Sessie 4:
ISO-certificaat 14.001 Milieumanagement voor recreatiedomeinen
Om een ISO-certificaat te behalen is meer nodig dan good will of de overtuiging van één dienst binnen
het domein. Hoe kunnen alle diensten binnen het domein samenwerken om dit certificaat te behalen?

Sessie 5:
Begeleiden van Buurtsportmonitoren
Steeds meer gemeenten en steden hebben een Buurtsportaanbod. Sporten en bewegen in de buurt,
wijk of straat biedt een uniek potentieel om ‘sportkansarmen’ in contact te brengen met een
laagdrempelig sportaanbod. Buurtsportmonitoren hebben specifieke vaardigheden en competenties
nodig. In deze werkgroep reiken we hulpmiddelen en tips aan voor het begeleiden en motiveren van
Buurtsportmonitoren.

Sessie 6:
Rondleiding Domein De Schorre Oostende
Het Sportpark De Schorre is een ruim sportpark met indoor en outdoor infrastructuur. Het complex
omvat naast meer dan twintig voetbalvelden onder andere een wielerpiste, BMX-parcours en
mogelijkheden voor american football, cricket en baseball. Ook de Mister V-Arena bevindt zich in het
sportpark. Uniek is de sportpoëzie-route met zeventien gedichten. In deze keuzesessie ga je met een
speciale ISB-busdienst van het Kursaal naar De Schorre en terug.

Sessie 7 (Praktijkverhalen en uitwisseling):
Goede praktijken omtrent jeugdsportcoördinatoren
Verschillende Vlaamse gemeenten hebben een innovatief project ontwikkeld binnen het thema van de
impulssubsidies. ISB begeleidde en volgde acht gemeenten bij het realiseren van hun project. Drie
gemeenten komen vertellen wat hun project inhield en hoe ze de verschillende fasen hebben ervaren.
Laat je aan de hand van deze praktijkvoorbeelden inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Congrespartners

De sportdienst van de Stad Oostende en de dienst Toerisme waren gewaardeerde partners voor ISB.

De volgende bedrijven ondersteunden als commerciële partner het congres:
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Major sponsors via ISB-Master partnership ISB:
Adec Sport, Aqua Drolics, Automatic Clean bvba, Boer Belgium bvba, Cofely Services, D&D Sport nv,
Domo Sports Grass, Ducci bvba, Eibe Benelux bv, Eurogym, Hinke Schwimmbad Osterreich GMBH,
Huck nv, Idemasport nv, Janssen-Fritsen nv, Kompan nv, Lano Sports nv, Lesuco nv, Libraplay nv,
Lotec Belgium, Maes Industriële verlichting, Mariner 3S, Mekano Fitness, Mondo, Oras nv, Pellikaan
Bouwbedrijf nv, Recticel nv, S&R / Innopa nv, Schelde Sports nv, Sportime, Sportinfrabouw nv,
Sportoase Groep, Sportscape nv, Syx Automations, Tarkett, Topfloor nv, Uitrusting Schreder, Visser &
Smit Hanab nv, Watervision,Wesco nv, Westerstrand Europe nv

Supporting sponsors:
TMVW, Desso en Ecom Services

Trefdag Sportparticipatie

Op 02.12.10 werd de tweede trefdag sportparticipatie georganiseerd. Er werd gefocust op het
aanzetten van sportdiensten tot concrete actie rond andersgeorganiseerd sporten, diversiteit en
toegankelijkheid. Dit is navolging van de eerste editie in 2008 waar er werd ingezet op
visieontwikkeling en het leren kennen van diverse partners.

Volgende keuzesesessies werden aangeboden:

Toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden (ATO vzw)
Toegankelijkheid is een basisvereiste om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren.
Het adviesbureau toegankelijke omgeving wil gelijke kansen in de samenleving bevorderen door
fysische en mentale barrières inzake toegankelijkheid weg te werken.

Mariakerke Loopt! Een eigen weg naar andersgeorganiseerd sporten (Sportdienst Gent)
De Gentse sportdienst heeft onlangs alternatieve loopinfrastructuur in gebruik genomen. In
samenspraak met heel wat organisaties zijn er 4 verschillende routes aangeduid in een bepaalde wijk.
Dit alles op een eenvoudige en goedkope manier!

Méér dan ‘een goaltje bijzetten’ (Kind & Samenleving)
Het is noodzakelijk om sport- en spelinfrastructuur af te stemmen op de noden van een bepaalde
wijk. Vertrekkend vanuit de principes van speelruimtebeleid, worden goede voorbeelden gegeven van
kwaliteitsvolle planning en inrichting van sport- en speelterreinen, aangepast aan de noden van de
wijk, gericht op de toekomst en inspelend op bijzondere doelgroepen.

Duidelijk schrijven (Wablieft- Centrum voor Duidelijke Taal)
Je teksten, fl yers, infobrochures … onder de loep genomen en in groep besproken! Duidelijker
communicatie helpt om doelgroepen beter te bereiken. Deelnemers van deze werkgroep dienen
enkele voorbeelden voldoende op voorhand digitaal te bezorgen aan het ISB secretariaat.

Vrijetijdspassen, hoe zit dat nu, hoe kan ik ermee aan de slag (Demos)
Ook van plan om een vorm van een vrijetijdspas in te voeren in je gemeente? Dan is dit een
werkgroep die je zeker moet volgen! Op een doordachte goed uitgewerkte manier kan je met dit
systeem zeker een meerwaarde bieden aan de lokale bevolking die net dat steuntje in de rug nodig
heeft.

Vrijetijdspassen, hoe kan ik mijn bestaand systeem nog verbeteren (Demos)
Beschikt jouw gemeente al een tijdje over een zogenaamde vrijetijdspas, dan biedt deze werkgroep je
zeker de mogelijkheid om het systeem nog beter te maken.

Jeugd en sport, samen naar de top! Samenwerken binnen de interne structuur (VVJ)
Je collega’s van de jeugddienst zijn een aantrekkelijke partner om tot een samenwerking te komen.
Hoe maak je het best afspraken, hoe werk je samen op het terrein en hoe stem je beleidszaken op
elkaar af zijn enkele zaken die in de spots geplaatst zullen worden.

Sport, bewegen en mensen in armoede: hoe ga je concreet aan de slag?
(Sportdienst Diest, Herent, Putte en Vorselaar)
Het aanbieden van sport/bewegen aan mensen in armoede vereist specifieke vaardigheden en
expertise. De sportdiensten van Diest, Herent, Putte en Vorslaar realiseerden reeds concrete
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initiatieven en deden heel wat praktijkgerichte ervaring op.Tips en concrete succesfactoren opgedaan
in het ISB-Begeleidingstraject Sport en Armoede worden door hen gedeeld met jou.

Diversiteit in medewerkersbeleid (De8)
Zowel de vrijwilligers (trainers, bestuursleden …) als het personeelsbestand (lesgevers, toezichters
…) worden meer en meer divers. Deze verschuiving vereist dan ook een andere aanpak. De
werkgroep tracht het antwoord te bieden op vragen zoals:Waar dien ik op te letten? Hoe pak ik het
aan?

Hoe kan je als lokale sportdienst je sportclubs ondersteunen om meer diversiteit in te bouwen?
(Sportdienst Sint-Niklaas)
Het is voor sportclubs zeker niet makkelijk om naast het vinden van voldoende vrijwilligers, het
overtuigen
van sponsors … ook nog tijd en middelen vrij te maken om te werken aan diversiteit. De medewerkers
van de Sint-Niklaase sportdienst willen alvast enkele geslaagde voorbeelden naar voor schuiven.

Laagdrempelig aanbod in de sportclub (VSF)
Zowel sportdiensten als sportfederaties ondersteunen sportclubs in het verlagen van drempels en het
bereiken van doelgroepen. Hoe kunnen we samen meer mensen bereiken en aan het sporten krijgen?
Biedt het prioriteitenbeleid van de federaties kansen?

Lokale netwerken, samenwerken kan tot meer leiden! (Demos)
Hoe kan je binnen de een afsprakennota vrijetijdsparticipatie aandacht besteden aan het wegwerken
van participatiedrempels. Hoe je zo’n netwerk opstart en hoe je ermee aan de slag kan wordt je
verduidelijkt in deze werkgroep.

Open Stadion: Homeless cup, part II (Open Stadion)
Iedereen kent onze Homeless-helden vanop televisie. Hoe kunnen we het succesverhaal nog meer
gaan uitbouwen? Hoe kunnen we de deelnemers en hun kennissen toeleiden naar andere sporten en
het reguliere sportlandschap? Tijd voor een volgende stap.

Op zoek naar nieuwe partners, werken met de sociale kaart (Demos)
Om doelgroepen te leren kennen, aan te spreken en te overtuigen om te bewegen/sporten kan je
tewerk gaan via partners. Maar wie is nu die ideale partner en hoe vind ik die? De sociale kaart kan
alvast een toegangspoort zijn tot het vinden van die ideale partner in jouw gemeente of regio.

Er was ook een korte voorstelling van het Buurtsportproject in Zuid-Afrika in opdracht van de Vlaamse
overheid.

Er waren 89 deelnemers. Deze gaven bij evaluatie een algemene score van 7,5/10. In het eerste
nummer van het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer in 2011 (221) vindt men een uitgebreid
inhoudelijk verslag.

Studiemomenten Handleiding Tussentijdse Evaluatie

In het najaar organiseerde ISB in elke provincie een studiemoment waar de handleiding tussentijdse
evaluatie op praktische en bondige wijze werd voorgesteld. Dit kaderde in het ondersteuningsaanbod
rond de tussentijdse evaluatie van de sportbeleidplannen voor het Decreet Sport voor Allen:
 07.10.10 in Wetteren (56 deelnemers)
 08.10.10 in Leuven (20 deelnemers)
 19.10.10 in Berchem (45 deelnemers)
 22.10.10 in Hasselt (30 deelnemers)
 28.10.10 in Zwevegem (i.s.m. najaarsvergadering ISB - West-Vlaanderen)

Europees Congres Lokale Sportparticipatie: sociale inclusie en de strijd tegen armoede

ISB organiseerde in 2010 de "European Conference on Local Sports Participation: Social Inclusion &
Combating Poverty",dit in het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap en in opdracht van de
Vlaamse overheid. De conferentie vond plaats op woensdag 13 en donderdag 14 oktober 2010 in
Leuven. Een uitgebreide congrespublicatie (verspreid in maart 2011) geeft een volledig inhoudelijk
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verslag van de conferentie. Er werd een specifieke website gerealiseerd:
www.sportsparticipation2010.eu.

Er waren 156 deelnemers (waarvan 49 sprekers). De algemene mediaanscore was 8/10. Deelnemers
kwamen uit 25 verschillende EU-lidstaten.

In plenum spraken op dag 1 Chris Gratton (UK), ‘International comparisons of sports participation in
European Countries’ en Jan Vermeiren (Bel), ‘Let’s connect’. Op dag 2 was Fred Coalter (UK) te gast
met ‘Looking at the role sport can (or cannot) play in relation to social inclusion issues’. Bart Ooijen
(Sport Unit of the European Commission) sprak namens de Europese Commissie. Marc Theeboom
(VUB) verzamelde op interactie wijze via denktanks input voor de beleidsaanbevelingen vanuit de
conferentie. Daarnaast waren er een tiental workshops.

De provincie Vlaams-Brabant was met het provinciehuis in Leuven gastheer.

In de marge van dit Europees gebeuren verleende ISB zijn steun aan de kandidatuur van de Stad
Antwerpen voor de titel Europese Sporthoofdstad 2012.

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 2010 werden van elk thema 5 trainingen georganiseerd.
Met dit type opleidingen wordt ook ingespeeld op de stijgende aandacht voor management-denken in
sportdiensten. Goede praktijken en voorbeelden werden achteraf gedeeld via de ISB-Kennisbank.

Processen – Procedures – Via een halve dag kick-off en een dagtraining 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). De training werd gegeven door Joris De Smet
(Deloitte – Kluwer). Er werd een gemiddelde score van 7,5 tot 8/10 gegeven. De inhoud werd goed
(68% van de deelnemers) tot zeer goed (30 %) ervaren. Er waren 76 deelnemers. (Er werd uitgegaan
van een max. van 15 deelnemers per sessie).

Organiseren van evenementen – Draaiboeken – Via VOCE Mechelen werd een praktijkgerichte
opleiding van 1,5 dagen aangeboden in elke provincie. De gemiddelde score lag tussen 6,8 en 7,8/10.
De opleiding werd als relevant, praktisch en visieversterkend evaren. In totaal bereikten we 82
deelnemers. (Er werd uitgegaan van een max. van 20 deelnemers per sessie).

Module Schoonmaaktechnieken

ISB ontwikkelde in 2009 een opleiding schoonmaaktechnieken met 4 modules. Deze opleiding werd
ontwikkeld samen met Team@Work. In 2010 werd 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.
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Overlegmomenten omtrent vorming en opleiding

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.

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 2010 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.
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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 3-jarig
project in Zuid-Afrika. Van 26.05 tot 10.06.10 was er een laatste zending naar Mmabana. De
uitvoering van het opgemaakte businessplan werd opgevolgd en er werd gecoacht op vlak van
uitleendienst en sportprogramma’s. Kernelement was begeleiding bij de organisatie van een cursus
bewegingsanimator door de plaatselijke verantwoordelijken werd georganiseerd. Op 07.06.10 werd er
ook een mini-congres georganiseerd in Mmabana met vertegenwoordigers van Ipelegeng en de
Vlaamse overheid.

In het Vlaams Tijdschrift van Sportbeheer 221 (eerste nummer 2011) staat een verslag van het
driejarige project. Ook op de trefdag sportparticipatie op 02.12.10 werd een presentatie gegeven over
de resultaten en de geleerde lessen. Eind oktober 2010 werd door ISB het eindrapport ingediend bij
de Vlaamse Overheid. Enkele realisaties: zowel in Mmabana als in Ipelegeng is er een vast
sportmedewerker in dienst, is er een aanbod voor scholen en een basisuitleendienst. Verspreid over 3
lokaties kregen 68 personen een vorming tot sportanimator. Er werden 3 events georganiseerd door
de cursisten met 150 tot 250 deelnemers. 2 lokale mensen gaven zelf de vorming tot sportanimator. In
Ipelegeng werd een Pannafield geplaatst en in Mmabana werd het sportaanbod uitgebreid en was er
een outreachprogramma in 2 townships.. Er was capacity-building van 5 Zuid-Afrikaanse medewerker
in Vlaanderen.

Buitenspeeldag – Op 31 maart vond de derde Buitenspeel- en sportdag plaats. In samenwerking met
hoofdoprachthouder VVJ ondersteunde ISB de sportdiensten in hun deelname aan dit initiatief.

Open Stadion – ISB verleende zijn medewerking aan het colloquium van Open Stadion op 09.09.10

Senioren – ISB is van in het najaar betrokken bij een werkgroep die een beleidsvoorbereidend traject
in opdracht van minister Muyters van VUB en KUL naar seniorensport in Vlaanderen opvolgt.

Projectvoorstel Prepatory Actions EU – ISB was partner in een projectvoorstel voor Europese
subsidies voor sociale inclusie projecten. Het projectvoorstel werd getrokken door de stad ’s
Hertogenbosch. Er waren nog 6 andere Europese partners. Het project werd echter niet weerhouden
door de EU.

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. In 2010
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werd het beschikbare aanbod (folders, trainingschema’s, T-shirts, boeken, …) verder aangeboden met
in maart een nieuwe mailing met mogelijkheid tot verkrijgen promomateriaal.

Met de medewerking van 2 stagestudenten van de U. Gent werden volgende dingen in 2010
gerealiseerd:

 Een onderzoek naar het profiel van de Start to Swimmer op basis van een bevraging. Het
resultaat is te vinden het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 219.

 Er werd een piloottraject opgezet in een zwembad en op basis hiervan werd een handleiding
gemaakt met tips om een start to swim-aanbod te organiseren.

 Er werd ook een update gedaan van de zwembaden met een start to swim-aanbod.

Partners
In 2010 waren er geen partnership voor Start to Swim. Er werd wel voorbereidend werk gedaan om in
de toekomst nieuwe partners aan te spreken.

Zwembaddagen

In 2009 werd gestart met een nieuw zwembadpromotieconcept: de Zwembaddag. Dit in navolging van
de 30-jaar Vlaamse Zwemweek. Na evaluatie en in overleg met de werkgroep zwempromotie werd de
Zwembaddag uitgebreid tot de Zwembaddagen gedurende 1 weekend om zwembaden nog meer op
maat van de lokale situatie te laten deelnemen.

94 Zwembaden in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseerden op zaterdag 20
en zondag 21 november 2010 de Zwembaddagen! De zwembaddagen zetten 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!

Mediapartner Radio 2 zorgde voor spotjes in aanloop van de Zwembaddagen en de vrijdagavond voor
de Zwembaddagen werd vanuit 5 zwembaden een provinciale avondpostuitzending gedaan:
Tessenderlo, Leuven, Merelbeke, Bornem en Beernem waren de gastzwembaden.

Het beschikbare ondersteuningsmateriaal van vorige jaar werd opnieuw aanboden en uitgebreid. Als
gadget werd een punchball te koop aanboden aan zwembaden samen met een reeks van 4 buttons.
Er werd ook een vlag aangeboden.

Karel De Krokodil werd ontwikkeld als mascotte voor de Zwembaddagen. Deze mascotte kwam via
diverse items terug: buttons, kleurplaten, spelletjes, website, …

Er werd in het bijzonder ingezet op de communicatie door de lokale zwembaden met het oog op een
eenduidige en sterke communicatie van het beeld en de boodschap. Via trainingen communicatie in
juni 2010 werden zwembaden geïnspireerd om in te zetten op hun communicatie. Er waren sessies in
Herentals (17.06), Sint-Niklaas (18.06) en Beernem (22.06) onder begeleiding van Change Designers.
De goede ideeën werden verspreid en opgenomen in een documentatiemap voor de zwembaden. Alle
communicatiemateriaal werd ook maximaal digitaal aangeboden. Via UitInVlaanderen werden de
zwembaddagen in de kijker gezet.

De eventwebsite werd behouden en uitgebreid: www.zwembaddagen.be. De door Big Bazart/Change
Designers ontwikkelde campagne en het beeld van 2009 werden opnieuw gebruikt.. Ethias was
eventpartner van de Zwembaddagen 2010.

Zwembrevetten

Ook in 2010 bood ISB een uitgebreid aanbod van kwaliteitsvolle en toffe zwembrevetten aan aan de
zwembaden in Vlaanderen. Het PC-programma om zwembrevetten automatisch in te vullen werd ge-
updated en online gratis aangeboden aan zwembaden en scholen.

Nieuwe signalisatie voor zwembaden

Er werden ter vervangingen van de Magda-affiches 10 bordjes ontwikkeld om te communiceren in
zwembaden omtrent specifieke situaties. De bordjes werden ontwikkeld samen met de commissie
zwembaden. In 2011 zullen ze in productie gaan.
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5. Organisatie

5.1 Communicatie

In 2009 lanceerde ISB zijn nieuwe logo. In 2010 werd er verder gegaan met de implementatie van het
nieuwe logo. Zo werden er vlaggen, banners en een nieuwe ISB-stand gerealiseerd. Er werd ook een
brochure gemaakt om ISB voor te stellen. Daarnaast werden ook nieuwe relatiegeschenken
ontwikkeld, zijnde een reeks van ‘sport met emotie’ foto’s. Ook de ISB-Afdelingen ontvingen een op
maat logo voor hun provincie samen met een begeleidend huisstijlhandboek.

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 werden 2 concrete pistes in detail onderzocht. Op het Dagelijks Bestuur
van februari en de raad van bestuur van maart werd beslist over te gaan tot de aankoop van een
nieuwe kantoorruimte op de August De Boeckstraat te Sint-Niklaas in de residentie Hippocrates. Dit
complex is een vergaande renovatieproject van Projectontwikkelaar Verheyen Estates, waar ISB 1
verdieping aankocht met kantoorruimte, archief, berging, 2 vergaderruimten en een keuken/refter.

In de loop van 2010 werden de werken opgevolgd. Eind maart 2011 wordt verwacht dat het complex
klaar zal zijn. Zodoende dat vanaf 1 mei 2011 de verhuis een feit kan zijn.

Het huidige kantoor in de Plezantstraat werd in 2010 te koop gesteld en eind oktober verkocht. De
nieuwe eigenaars kunnen het pand gebruiken vanaf 1 mei 2011.
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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 – Freddy Vandercammen – Winand Vandelaer

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

Niet-stemgerechtigde leden

Directeur: David Nassen
Stafmedewerkers: Marjolein Van Poppel – Lien Van Belle - Roel Van Caenegem

Verkiezingen
Rudy Van der Heyden en Winand Vandelaer waren uittredend en stelden zich herverkiesbaar. Tijdens
het ISB-Congres op 17.03.10 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 vanaf 01.01.10 waarnemend vervangen door Stijn
Werbrouck en vanaf de raad van bestuur van april definitief.
Vlaanderen Is Recreatie (Recreatiecentra) : Jean-Pierre Bulens
Vlaanderen Is Recreatie (Recreatiecentra) : Danny De Wit

Vergaderdata Raad van Bestuur
12.01.10, 09.02.10, 09.03.10, 13.04.10, 11.05.10, 08.06.10, 17.08.10, 14.09.10, 04.10.10, 09.11.10 en
07.12.10.

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 2010 waren er
zodoende AV’s op 17.03.10 en 01.06.10.
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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 - Roel Van Caenegem

Vergaderdata
26.01.10, 22.02.10, 27.04.10, 25.05.10, 29.06.10, 28.09.10, 26.10.10 en 23.11.10.

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: Roel Van Caenegem (vanaf 01.08.09)
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 – vanaf 01.09.10 definitief uit dienst
omwille van de keuze voor een andere job)

Medewerker Sportparticipatie: Piet Van der Sypt (vanaf 05.06.09 – ter vervanging van Pascal – vanaf
01.09.10 voor onbepaalde duur in dienst bij ISB)

Medewerker Zwempromotie – Organisaties en Bedrijven:
Rozemarijn Van Meirvenne (4/5

de
VTE)

Medewerker Redactie – Infotheek: Elien Veys
Medewerker EU-Congres en Algemene Ondersteuning:

Jan Ingels (in dienst van 07.05.10 tot 31.12.10)
Boekhouding – Administratie: Debby van den Eede

(van 16.08.10 in bevallingsverlof tot 24.10.10)
Terry Van Hauwaert
(vanaf 05.07.10 tot 13.08.10 6 weken stage voor CEVORA-opleiding
en vervolgens vanaf 23.08.10 in dienst ter vervanging van Debby)

Secretariaat: Rony Pawlowski
Poetspersoneel: Renilde Eeckman

Tijdens schooljaar 2009-2010 was Vicky Van Pottelberghe actief als stagiare van de OLVP Sint-
Niklaas opleiding 7

de
jaar secretariaat op dinsdag en woensdag. Tijdens schooljaar 2010-2011 is

Redouan Bourrich actief als stagiair.
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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 – Barbara Enckels

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 2010: werkgroep zwembaden (voorbereiding, uitvoering, evaluatie)
 ISB-congres 2011: voorbereiding
 Praktijkboek Beheer en exploitatie van zwembadgelegenheden
 Trefdag Zwembaden 2011: voorbereiding
 Redder als knelpuntberoep
 Provinciale bijeenkomsten zwembadbeheerders
 Zwembaddagen 2010
 Start to Swim
 Bijscholing redders – denkcel redden
 Signalisatie Zwembaden
 BBT Studie
 Kengetallen Zwembaden
 Vragen van collega’s

Vergaderdata
03.02.10 – 24.03.10 – 25.08.10 – 27.10.10 – 14.12.10

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 (ontslagnemend) - Mieke Van de Meulebroeke, sportfunctionaris
Ronse - Marc Vandepoel, diensthoofd sport Oostende - Jan Thuy, sportdienst Sint-Niklaas

Leden vanuit andere sectoren:
Tatjana Vandriessche, stafmedewerker Demos - Jan Cuypers, FOLLO - Ilse Holvoet, staf VVJ

ISB: David Nassen – 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:

16.06.10: Trefdag Sportparticipatie 2010
Tussentijdse Evaluatie Sportbeleidsplan
Werkgroep Buurtsport
Participatiedecreet
Platform Sport voor Allen

01.10.10: Trefdag Sportparticipatie 2010
Samenwerking partnerorganisaties
Europees Congres
Participatiedecreet

19.11.10: Trefdag Sportparticipatie 2010
ISB-Congres 2011

16.12.10: Evaluatie Trefdag Sportparticipatie 2010
ISB-Congres 2011
Plannen 2011

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

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.

In 2010 werd extra aandacht gegeven aan het opmaken van een jaarplan voor de vorming van ISB en
een aanbod voor de diverse doelgroepen (o.a. op basis van een organigram van sportdiensten en
functiebeschrijvingen. In 2010 werd ook het online inschrijven geoperationaliseerd voor de provinciale
afdelingen. Er werd ook gebrainstormd over het organiseren van reddersbijscholingen op maat. De
evaluatie van opleidingen kwam ook aan bod.

Data: 18.01.10, 26.04.10, 20.09.10 en 25.11.10
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Jong-ISB

Samenstelling
Voorzitter: Rika Rits (Brecht)

Leden: Tom Harding (Lubbeek), Marleen Decordier (De Panne), Rony Cos (Malle), Sam
Janssens (Zaventem), Matthias Declercq (Gent), Rika Rits (Brecht), Tom Baerts
(Heusden-Zolder), Helena Van Remoortel (Stekene), Bert Remmerie
(Huldenberg)/Franciska Dekens (Pepingen), Joke De Prest (Waarschoot), Jonas
Heuts (Halen)/Jurgen Baeke (Hechtel-Eksel), Filip Claes (As), Britt Walraevens
(VGC), Linde Parasie (Ichtegem), Jo Zwaenepoel (Zottegem) en Jordi Cooman
(Damme)

Vergaderdata en agendapunten
Vergadering 1: 04.03.10

- Werkgroep Starters ISB-Congres
- Cursus Sportfunctionaris
- Algemene Vergadering 01.06.10

Vergadering 2: 30.09.10
- Vragen van leden
- ISB-Congres 2011 – brainstorm thema
- Vorming ISB
- Platform Sport voor Allen

Vergadering 3: 06.12.10
- ISB-Congres 2011
- Jaaractieplan ISB 2011
- Gezondheid en bewegen

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, Wendy Cooreman
Afdeling West-Vlaanderen : Siska George
Afdeling VGC : Nele Arys
ISB-team : 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 2010 werd in de werkgroep vooral aandacht geschonken aan de de nieuwe signalisatie voor
zwembaden, Zwembaddagen 2010 en Start to Swim.

Data: 29.01.10, 29.04.10 en 10.12.10



39

Commissie P.R.

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

– Eveline Van Passel – Katrien Vandessel – Sabine Fineau - Lien Van Belle – Roel
Van Caenegem

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

Vergaderingen Commissie PR

18.02.10: commissievergadering
- Huisstijl
- ISB-Congres 2010
- Bedrijfspartnership
- Zwempromotie (zwembaddagen)

17.06.10: commissievergadering
- Evaluatie Congres 2010
- Bedrijvendag
- Zwembaddagen
- Communicatieplan ISB

03.09.10: commissievergadering
- ISB-Congres in de toekomst
- Communicatieplan ISB
- Relatiegeschenken
- Zwembaddagen
- Bedrijfspartnerschip
- Bedrijvendag

18.11.10: commissievergadering
- Bedrijvengids
- Bedrijfspartnership 2011
- Bedrijvendag evaluatie
- Communicatieplan

Er was ook medewerking aan een tijdelijke werkgroep met het oog op vernieuwingen voor het ISB-
Congres.

Werkgroep Buurtsport

Samenstelling:
Poppe Erick (Evergem), Vanderstichelen Stefaan (Evergem), Dobbelaere Bieke (Gent), Matthys Jan
(Antwerpen - voorzitter), De Keyser Iris (Leuven), Eeraerts Gert (Brussel), Meftah Mohamed
(Mechelen) en Neuville Filip (Ronse). Nassen David en Van der Sypt Piet voor het ISB-team.

Doelstelling:
- Een ondersteuningsaanbod vanuit ISB rond Buurtsport voeden en mee uit werken
- Belangen behartigen van Buurtsportwerkingen vanuit hun expertise

Deze werkgroep werd opgestart midden 2010 in navolging van enkel open en gesloten overleggen
tussen Buurtsportwerkingen en de noodzaak om een platform te hebben.
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Behandelde onderwerpen
- Opmaken van en Buurtsportnota
- Europees Congres
- Onderzoek Buurtsport
- Trefdag Sportparticipatie
- Participatiedecreet
- Buurtsporttornooien
- Proeftuin Buurtsportbegeleiders
- …

Bijeenkomsten: 05.07.10 en 04.10.10

5.7 Samenwerkingsverbanden

Demos – ISB en Demos hebben regelmatig overleg en realiseren in samenwerking of met
afstemmingen projecten op vlak van sportparticipatie.

VVSG – ISB gaf ook in 2010 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 – LOCUS – 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. Met de Nederlandse zusterorganisatie waren de contacten intensief in het
kader van het Europees Congres Sportparticipatie. Er was ook aanwezigheid op mekaars congressen.

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 jeugdsportbegeleider.
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