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2. Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2011 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, 14.03.12
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3. Missie

In het kader van zijn algemeen beleidsplan formuleerde ISB een 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 2011

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 2011 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 2011 diende ISB een werkingsverslag in over het werkjaar 2010
en tegen 1 november 2011 werd ook het Jaaractieplan 2012 ingediend. Tegen 1 april 2012 wordt het
werkingsverslag 2011 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 in het voorjaar van 2010. In 2011 werden in 8 verschillende
werkgroepen thematische visieteksten uitgewerkt. Dit resulteerde in een ‘Visienota Sport voor Allen
2011-2014’, goedgekeurd door het platform op 07.09.11. Op 07.12.11 maakte minister Muyters op
basis van de visienota een lijst van prioritaire actiepunten bekend. Deze worden in 2012 door de
werkgroepen uitgewerkt in actieplannen. 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 Daarnaast vond er overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van ISB en VVSG op 27.01.11
en was er via de commissie sport van VVSG-ISB uitwisseling tussen beiden organisaties.

Witboek Interne Staatshervorming- Decreet Planlastvermindering- Beleids-en Beheerscyclus –
In het voorjaar 2011 gaf de Vlaamse regering zijn goedkeuring aan het Decreet Planlastvermindering.
Dit decreet moet de plan- en rapporteringsverplichtingen van de lokale besturen drastisch
verminderen. Vanaf de volgende gemeentelijke bestuursperiode zullen zo heel wat gedetailleerde
plan- en rapporteringsverplichtingen die door de Vlaamse Overheid aan de gemeenten worden
opgelegd (lokaal sociaal beleidsplan, 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. Belangrijk element in het Decreet
Planlastvermindering is dat er ook niet meer op personeel mag gestuurd worden door Vlaanderen. Dit
betekent concreet voor de sportsector dat de verplichting om een sportfunctionaris met een bepaald
diploma te hebben vervalt. Het planlastendecreet is een van de concrete elementen van het Witboek
Interne Staatshervorming waarin de Vlaamse regering op initiatief van minister Geert Bourgeois
doelstellingen formuleerde om de bestuurlijke organisatie effectiever en efficiënter te maken.

ISB informeerde op het ISB-Congres en via deze diverse infokanalen de leden over deze dossiers. In
het woord van de voorzitter van het tijdschrift werd ook het standpunt van ISB hieromtrent
geformuleerd. ISB organiseerde 08.09.11 een overleg tussen de sportdiensten van de
pilootgemeenten van de Beleids- en Beheerscyclus. In het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 222 en
225 stonden respectievelijk artikels die een algemeen kader gaven en praktijktips van de
pilootgemeenten over de toepassing van de BBC.

Aanpassing Decreet Sport voor Allen – Naar aanleiding van het Decreet Planlastvermindering moet
er ook een aanpassing van het Decreet Sport voor Allen gebeuren. ISB was in 2011 als
vertegenwoordiger van het werkveld betrokken in het stuurgroep met het kabinet als beslisser en het
Bloso als beleidsvoorbereider. Er vonden diverse overleggen plaats met de stuurgroep (23.02.11,
06.05.11, 15.06.11 en 07.12.12) en een focusgroep op 11.05.11 waar ISB enkele bestuurskundigen
voorstelde om hun inbreng te geven naast sportfunctionarissen.
Op 24.05.11 werd in Antwerpen, gecombineerd met de Algemene Vergadering van ISB vzw een
aftoetsingsmoment georganiseerd omtrent het decreet in samenwerking met Bloso en het kabinet. ISB
bood hier een forum aan kabinet en Bloso om een stand van zaken te geven en een nota af te
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toetsen. Inleidend voorzag ISB een voordracht over planlastvermindering en de Beleids- en
beheerscyclus door een medewerker van het kabinet Bourgeois.
Eind augustus gaf ISB formeel vanuit de raad van bestuur een reactie op een ontwerp van decreet. In
oktober kwam het decreet een eerst keer op de Vlaamse regering. Via de ISBzine werd hierover
regelmatig gecommuniceerd met de leden.

Jaarlijkse Verslag 2010 – Afrekening 2009 – Tussentijdse Evaluatie Decreet Sport voor Allen-
beleid – ISB ondersteunde de gemeenten en steden bij de opmaak van het Jaarlijks Verslag 2010 in
het kader van het Decreet Sport voor Allen-beleid. Ook de afrekening 2009 werd opgevolgd.
Knelpunten en moeilijkheden werden verzameld en meegenomen in overleg met het kabinet en Bloso.

Daarnaast was er in het voorjaar een uitgebreid aanbod omtrent de tussentijdse evaluatie van het
sportbeleidsplan. Er was hieromtrent permanent afstemming met Bloso en kabinet Sport.

In 2011 kregen ook 20 gemeenten een controle van het Rekenhof in het kader van het Decreet Sport
voor Allen. ISB volgde dit mee op.

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.

Verenigingsondersteuning – ISB was betrokken bij overleg op initiatief van het kabinet sport omtrent
afstemming van diverse Vlaamse initiatieven omtrent ‘verenigingsondersteuning’: Dynamoproject
(VSF), Pro²Jeugdsportcoördinator (Dubbelpas) en de IK-Instrumenten van Dubbelpas. ISB zette in
2011 een begeleidingstraject op poten met een 7-tal gemeenten om hen te inspireren nieuwe
innovatie vormen van verenigingsondersteuning aan te bieden en zo mee het debat op Vlaams niveau
te voeden.

Schepenoverleggen Bloso en kabinet sport – In het voorjaar organiseert Bloso en het kabinet sport
steeds provinciale overleggen met de schepenen van sport. De provinciale ISB-voorzitters worden
hierop uitgenodigd.

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 2011 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. Inschoot hiervan kreeg samenwerking
tussen OKRA Sport en S-Sport vorm: o.a. artikel over seniorensport in VTS, medewerking aan
forumdag OKRA in 2012, ….

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, …
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Sportinfrastructuur

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.

Vlaams Sportinfrastructuurplan – ISB volgde de uitvoering van het Vlaams Sportinfrastructuurplan
op. In het voorjaar werd meegewerkt aan het eindrapport van de bevraging die VVSG uitvoerde in
opdracht van het kabinet sport omtrent sportinfrastructuur in Vlaanderen. Op 19.01.11 organiseerde
VVSG en ISB een overleg met de vertegenwoordigers van de 8 gemeenten met een multifunctioneel
project. Informatie werd uitgewisseld, maar vooral knelpunten werden opgelijst en bezorgd aan
minister van sport Muyters en vervolgens met een afvaardiging van de gemeenten besproken met het
kabinet op 17.02.11. Op 05.04.11 was er overleg van VVSG en ISB met Bloso, PMV en Departement
CJSM. Deze nota en overleg leidde tot enkele aanpassingen die de projecten vooruithielpen.

Overlast in recreatiedomeinen – In de schoot van de VIR was ISB betrokken bij overleg met de
federale regering (minister Turtelboom) naar aanleiding van overlast in recreatiedomeinen. Bedoeling
is goede praktijken te delen tussen domeinen.

Werkgroep Sportinfrastructuur – In het najaar 2011 deed ISB de voorbereiding van de oprichting
van een werkgroep sportinfrastructuur binnen ISB. Bedoeling is een forum te hebben om initiatieven
van ISB omtrent sportinfrastructuur af te toetsen en samen met vertegenwoordigers van het werkveld
het thema sportinfrastructuur op te volgen als spreekbuis en kenniscentrum.

Subsidie Finse Pistes – Renovatie Sportvloeren – ISB communiceerde de oproep omtrent het
initiatief van minister Muyters rond subsidies voor Finse Pistes en de renovatie van sportvloeren. ISB
koos er voor niet betrokken te zijn bij de adviescommissie.

Afvalbeheer in sportcentra – ISB had overleg in het najaar met FOST-Plus omtrent selectieve
afvalophaling in sportcentra en een mogelijke sensibiliseringsactie en ondersteuning hieromtrent. In
2012 wordt dit uitgewerkt.

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. Er werd wel aandacht aan geschonken in vormingsmomenten.

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). De studie werd
gepubliceerd in 2011. In het eerste Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer van 2012 zal een
samenvatting staan.

Vlarem - Er stond een nieuw ontwerpbesluit tot wijziging van titel I en titel II van het VLAREM en de
bijlagen op stapel. ISB bezorgde vanuit de commissie zwembaden zijn opmerkingen met betrekking
tot het ontwerpbesluit “VLAREM-trein 2011” aan het departement LNE. De opmerkingen van ISB
werden echter niet weerhouden.

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 werd door ISB in 2011 een begeleidings- en opleidingsaanbod uitgevoerd.

Zwembadenrapport Het Nieuwsblad – In het voorjaar verscheen in de krant Het Nieuwsblad een
populistisch rapport over de kwaliteit van de zwembaden in Vlaanderen. Vanuit de commissie
zwembaden bezorgde ISB een reactie.
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Beheer Sportdiensten

Verzelfstandiging in het gemeentedecreet – In samenwerking met VVSG, VVJ en Locus was er
overleg rond verzelfstandiging in het gemeentedecreet, vanuit de vrijetijdssector en werd dit dossier
opgevolgd.

Sportparticipatie

Buurtsport – Samen met de werkgroep Buurtsport werd vanuit ISB een nota opgesteld omtrent de
toekomst van Buurtsport in Vlaanderen. Deze nota werd aan het kabinet sport bezorgd en op een
overleg met het kabinet op 26.08.11 met enkele vertegenwoordigers van buurtsportgemeenten en ISB
toegelicht.

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. Het
Dynamoproject werd mee betrokken in het begeleidingstraject verenigingsondersteuning van ISB dat
startte in 2011.

Gezondheidsbeleid – ISB volgde de ontwikkeling op vlak van gezondheidsbeleid in Vlaanderen op.
In het najaar 2010 ondertekenden minister van sport Muyters en de minister bevoegd voor
gezondheid een intentieverklaring tot samenwerking. In 2011 werd er geïnvesteerd in ondersteuning
van sportdiensten op vlak van bewegen en gezondheid door aanwerving van een medewerker bij ISB.
ISB deed in 2011 ook de voorbereiding van een project rond sportdiensten en gezondheidsbeleid om
in te dienen in de Werkgroep Voeding en Beweging. Er was hieromtrent overleg met VIGeZ en SVS.
In het voorjaar 2012 zal het project worden ingediend.

Werkgroep Voeding en Beweging – ISB was 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 2

de
helft van het jaar

werd Stijn vervangen door Ine Esch, medewerkster sportparticipatie ISB.

Participatiedecreet – ISB is vertegenwoordigd in de adviescommissie voor participatieprojecten voor
kansengroepen. Daarnaast was ISB in 2011 via diverse kanalen (evaluaties U. Gent, overleg Demos,
evaluatievergadering specifieke deelprojecten (Buurtsport Proeftuin, Lokale Netwerken,
Participatieprojecten voor Kansengroepen, …) betrokken bij de evaluatie van het participatiedecreet.
Conclusies en bijsturingen op basis van deze evaluaties worden in 2012 verwacht.

Demosdate – Participatie in sport door kansengroepen – ISB was nam deel aan het panel op de
Demosdate rond sportparticipatie van kansengroepen op 04.10.11 in Gent.

Interculturaliseren – ISB was betrokken bij de opmaak van een strategisch plan sport en
interculturaliseren via Piet Van der Sypt (medewerker ISB) en Jan Thuy (Sportdienst Sint-Niklaas en
lid van de werkgroep sportparticipatie) Deze nota werd opgemaakt onder coördinatie van Demos en
het Departement CJSM. Er vonden een 5-tal bijeenkomsten plaatst. Het eindresultaat is gepland begin
2012.

Toegankelijkheid Sportkampen – ISB was in de marge betrokken bij een werkgroep om de
toegankelijkheid van sportkampen te verbeteren voor mensen in armoede (en personen met een
handicap). De focus lag vooral op kampen van Bloso en de sportfederaties. Dit overleg resulteert in
2012 in een campagne ‘Krap op kamp’.

Rondetafel Senioren en Sport en Bewegen i.k.v. VIA – Enkele leden van het ISB-team en op
voordracht van ISB ook enkele sportfunctionarissen namen deel aan de rondetafels in het kader van
Vlaanderen in Actie omtrent Senioren en Sport. Hiermee werd input gegeven aan het toekomst beleid
hieromtrent.
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Ethiek in de sport – 23.11.11 nam ISB deel aan een focusgroep omtrent Ethiek in de sport in het
kader van een onderzoek van de KU Leuven. Op 16.12.11 was er overleg met het kabinet sport en
vertegenwoordigers van ISB, VSF, BOIC en SVS over een engagementsverklaring omtrent het
tegengaan van misbruik in de sport. Dit wordt transversaal met jeugd en welzijn uitgewerkt in 2012.
ISB verleende zijn engagement.

Vlaams Jeugdbeleidplan – ISB gaf via het kabinet sport mee input en feed-back bij de
totstandkoming van het Vlaams Jeugdbeleidsplan.
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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 2010 te Oostende werden
volgende lidgelden goedgekeurd voor 2011.

Effectieve stemgerechtigde leden

 Gemeenten tot 10.000 inwoners 173 €

 Gemeenten van 10.001 tot 20.000 inwoners 270 €

20.001 tot 50.000 inwoners 383 €

50.001 tot 100.000 inwoners 443 €

100.001 tot 150.000 inwoners 519 €

150.001 tot 300.000 inwoners 656 €

 Gemeenten met méér dan 300.000 inwoners 1014 €

 Privé-, Provinciale en Bloso-sportcentra - Onderwijsinstellingen -
Provinciale diensten - Recreatiecentra (per instelling) 173 €

Niet stemgerechtigde leden

 Individueel lidmaatschap 54 €

 Oud-ISB-leden (individueel) 16 €

 Bedrijven - Architecten - Studiebureaus (zie voorwaarden partnership 2011)

Leden – Eind 2011 groepeerde ISB als ledenvereniging 29 gemeenten en steden. Daarnaast waren
er ook 65 private, provinciale en Bloso-sportcentra lid van ISB, naast enkele recreatiedomeinen,
onderwijsinstellingen, provinciale diensten en intercommunale instellingen.



14

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 2011 in het oog
sprongen.

Werkvergadering – ISB Algemene Vergadering 24.05.11 – Op 24.05.11 organiseerde ISB een
Algemene Vergadering in Antwerpen (Huis van de Sport). Naast het formele gedeelde was er een
interactieve bespreking met de leden over de toekomstige werking van de ISB-bestuursorganen
(werking commissies, band commissies – bestuur, verkiezing bestuursleden, …) Dit met het oog een
toekomstige aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement (2013) om rekening te
houden met nieuwe tendensen.

Intervisies Tussentijdse Evaluatie Sportbeleidsplanning – In het najaar van 2010 werden in de 5
provincies een eerste ronde intervisies georganiseerd rond de tussentijdse evaluatie van de
sportbeleidsplannen. In het voorjaar van 2011 werd een tweede ronde georgansieerd. Deze intervisies
werden begeleid door coaches uit het werkveld. Ook een medewerker van Bloso-afdeling subsidiëring
was aanwezig. De deelnemers kregen 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 199 deelnemers over de 5 sessies in het
voorjaar, die een gemiddelde score van 7,8/10 gaven. Alles met het oog op het indienen van de
rapporten tegen 01.09.11. De 5 intervisies:

 Tervuren op 20.01.11 met 38 deelnemers
 Kortrijk op 02.02.11 met 27 deelnemers
 Gent op 10.02.11 met 52 deelnemers
 Berchem op 15.02.11 met 42 deelnemers
 Hasselt op 24.02.11 met 40 deelnemers

Uit de evaluatie bleek ook dat slechts nog maar 15% in februari nog niet begonnen was met de
tussentijdse evaluatie. 85% van de gemeenten had een stuurgroep en bijna de helft maakte effectief
een startnota.

Overleg Centrumsteden – Op 17.11.11 was een overleg met de diensthoofden sport van de 13
centrumsteden. Er werden ervaringen uitgewisseld omtrent de BBC en samenwerking tussen
vrijetijdsdiensten. Ook was er aandacht voor sportinfrastructuur en verenigingsondersteuning.

Bijeenkomsten zwembadbeheerders – In al de provincies: Antwerpen, West-Vlaanderen, Vlaams-
Brabant, Oost-Vlaanderen en Limburg waren er een of 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 werd
geformaliseerd in 2011.

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 2011: 31.01.11 op de Festina Lente-boot in Antwerpen (ISB-Antwerpen) met
Jan Dewulf (Kiezen voor Talent) als sprekers en een woordje van de partnerorganisaties; op 20.01.11
te Tervuren (ISB-Vlaams-Brabant) in het Afrika-Museum over communicatie en de tussentijdse
evaluatie SBP; voor Oost-Vlaanderen op 10.02.11 te Gent over Communicatie 2.0 en de tussentijdse
evaluatie; op 17.02.11 in Zolder (Circuit Terlaemen voor ISB-Limburg) met een debat over de interne
staatshervorming (met o.a .Bart VanReusel (KU Leuven en Vlaamse Sportraad) en tot slot op
07.04.11 in Oudenburg voor ISB-West-Vlaanderen in samenwerking met alle West-Vlaamse partners.
ISB-Oost-Vlaanderen deed nog een partnerdag in het najaar op 27.10.11 in Zottegem en ook ISB-
West-Vlaanderen deed nog een najaarsvergadering op 25 oktober in Ardooie, tijdens deze 2 laatste
bijeenkomsten stond de BBC op de agenda.
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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)

Onlineforum ISB

In 2011 deed ISB de intensieve voorbereiding van het online forum: http://forum.isbvzw.be. Dit forum
werd bij de start van 2012 gelanceerd. In 2011 werd het concept uitgewerkt en proefgedraaid met
enkele commissies en werkgroepen.

Het forum wil aansluiten op gevoelens en volgen van tijdgeest en actualiteit, geeft invulling aan de
behoefte om samen kennis te ontwikkelen en samen te leren, diensten ontwikkelen en bieden, biedt
een samenwerkingsomgeving op afstand en sluit nauw aan bij de strategie van ISB om mensen
samen te brengen en ISB als kenniscentrum.

Met het ISBForum richten we ons op alle (lokale) sportprofessionals: medewerkers sportbeleid,
diensthoofden sport, beheerders infrastructuur, sportpromotoren, zwembaden,
verenigingsondersteuners, bedrijven, recreatiedomeinen en schepenen van sport.

Het forum is een uitwisselingsplatform, een ‘thermometer’ om te voelen wat er leeft en een deel van
een integrale communicatie (e-zine, website, …) én als een ‘verbinder’ tussen de leden.

Bedrijfspartnership

ISB bood ook in 2011 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 2011 een zeer gewaardeerde structurele partner van ISB.

ISB-Master Partners 2011
AC bvba, Adec Sport, Aquanaut Zwembadtechnieken bv, Boer Belgium bvba, Brems Haro Sports,
Cofely Services, Cos nv, D&D Sport nv,De Ceuster nv, De Melker Belgium nv, Eibe Benelux bv,
Ethias, Eurogym, Euronet, Groenservice, Häfele Belgium nv, Hinke Schwimmbad Osterreich GMBH,
Ice-World Benelux bv, Idemasport nv, Janssen-Fritsen nv, Kompan nv, Lano Sports nv, Lesuco nv,
Libraplay nv, Lotec Belgium, Maes Industriële verlichting, Mekano Fitness, Mondo, Oras nv, Pellikaan
Bouwbedrijf nv, Rada Sanitairtechniek bv, Recticel nv, Robina Int. Bvba, S&R / Innopa nv, Salubris,
Scheerlinck, SCR-Sibelco nv, Sportime 4U, Sportinfrabouw nv, Sportoase Groep, Sportscape nv,
Tarkett, Van Egdom bv, Watervision,Wesco nv, Westerstrand Europe nv

Supporting Partners 2011
TMVW, Desso, ECOM Services, Domo Sports Grass, Topfloor nv

Actieve Advertisers 2011
Cosimco, LMI, Dalkia nv, Alfa-Zet systems, Uitrusting Schréder nv

Architecten – Studiebureau’s 2011
Verba BVBA, Enviro+, Labocontrol, Van Acker & Partners, Vakgroep Textielkunde U. Gent en Artabel

Bedrijvendag Vlaams Parlement - Brussel – Op 18 oktober organiseerde ISB zijn jaarlijkse
bedrijvendag in Brussel 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 een etentje aangeboden. 35 afgevaardigden van 27 verschillende bedrijven
waren aanwezig.
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Europese Netwerkorganisatie voor sport voor de burger – Projectaanvraag

Projectaanvraag - ISB werkte een project uit in het kader van de ‘Europese voorbereidende acties
sport’. Er werd een project ingediend tegen eind juli voor de oprichting van een ‘Europese
Netwerkorganisatie voor Sport voor de Burger’, een soort netwerkorganisatie van organisaties zoals
ISB in diverse Europese landen. Doelstellingen waren:

 Kennisuitwisseling en –uitbreiding
 Competentieontwikkeling van de ondersteunende structuren
 Een Europees centraal aanspreekpunt voor lokaal sportbeleid

De partners waren: Vereniging Sport en Gemeenten en het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen (Nederland), Cyprus Sport Organisation, Centre for the Advancement of Research and
Development in Educational Technology, Provincia di Viterbo (Italië), Association Nationale des
Directeurs et Intervenants d’installations et des Services des Sports (Frankrijk) en het Spaanse
Fundación Deporte Alcobendas.

Het project werd helaas niet weerhouden. De gelegde contacten worden onderhouden voor ev.
toekomstige initiatieven.

Netwerken – ISB volgde het Euro Local Sport Network en het Cities for Sport-netwerk op met het
onderzoeken van mogelijke kansen en meerwaarde voor ISB of Vlaamse steden en gemeenten.
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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 2011 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

Verantwoordelijke Uitgever: Dany Punie (voorzitter ISB)

Kernredactie: David Nassen, Lien Van Belle, Roel Van Caenegem, Marjolein van
Poppel en Joke Van der maelen.

Redactie: Marjolein van Poppel (hoofdredacteur)
Elien Veys/Joke Van der maelen (eindredacteur)

Rubriekhouders: Dany Punie (Woord van de voorzitter)

Provinciale correspondenten: Johan Van Dijcke (Antwerpse Nieuwtjes)
Jan Vansantvoet (Brabantse Sprokkels)
René Schreurs (Limburgse Echo’s)
Marc Vanryckeghem (West-Vlaamse Ditjes en Datjes)
Rudy Vanderheyden en 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 2011 verschenen:
 Rubrieken: “Een … aan het woord”, “Het getal”, “De vraag” en “Focus”.
 Tussentijdse Evaluatie van het Sportbeleidsplan (Roel Van Caenegem)
 Analyse Lokale Sportbeleidsplanning (Steven Vos en Jeroen Scheerder)
 Zwembaddagen in Beeld (Rozemarijn Van Meirvenne)
 Monitoring van de effecten van het Decreet Sport voor Allen (Marc Theeboom)
 Niet ‘niet plannen’, maar ‘anders’ plannen. Over BBC en Planlastvermindering (David Nassen)
 Rechtspositie van het gemeentepersoneel (Arnold Blockerije)
 Competenties van de sportfunctionaris (Sofie Blondeel – Katelijne Verbeire)
 Proeftuin BuurtSportbegeleiders (Piet Van der Sypt en Tine De Vriendt)
 Vlaams Actieplan Voeding en Beweging (Ine Esch)
 Eerste BBC-ervaringen uit het werkveld (Roel Van Caenegem en Paul Cobbaert)
 Seniorensport in de kijker (Ingrid Peeters – Sandra Vandereet)
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 De zwembadsector in evolutie (Marjolein van Poppel)
 Maak van je bezoekers klanten (Ine Esch)

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:
 221: Congresstad Gent
 222: Atletiekpiste Gent (Sportinfrabouw)
 223: Zwembad Aquadroom Maaseik (Hinke en Boer)
 224: Zwembad Le Grand Large in Bergen (S&R)
 225: Kunstgrasvelden in Brasschaat (Sportscape)
 226: Zwembad Dommelslag Overpelt-Neerpelt (S&R)

Lezersonderzoek – In 2011 werd een lezersonderzoek georganiseerd. De resultaten konden worden
nagelezen in het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 224.

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)
 ISB-Kennisbank
 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 de bedrijfspartners van ISB.

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 de eerste helft van het jaar waren er gemiddeld 348
bezoekers per dag en in de tweede helft van het jaar 307 bezoekers per dag.

In het najaar startte ISB met het redesign van de website. Bedoeling is de nieuwe website te lanceren
in de eerste helft van 2012. Er werd een interne en externe analyse gemaakt van de website in 2011
o.a. via een bevraging en een adhoc werkgroep. Er werd ook een usability check gedaan door
AGConsult.
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Kenniscentrum

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

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

documentatiemappen (catalogus op website).

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

communicatie tussen het ISB-team 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 2011 werden 187 vragen geregistreerd. Vragen gaan vooral
over sportinfrastructuur en zwembaden.

Adhoc werkgroep
In 2011 werd een adhoc werkgroep samengesteld om de ISB-Kennisbank na 1 jaar te evalueren en
de afstemming met de SPIN-Databank te bekijken.

ISB-Kennisbank

De ISB-Kennisbank werd in 2010 operationeel. Eind 2010 bevatte de databank 9737 publicaties. In
2011 werd de kennisbank verder uitgebouwd en aangeboden aan de leden. Bijna 500 beschrijvingen
werden toegevoegd, zodat de kaap van de 10.000 records werd overschreden.

Enkele specifieke dingen die in 2011 werden toegevoegd: de artikels uit het Vlaams Tijdschrift voor
Sportbeheer van deze jaargang, praktijkvoorbeelden omtrent tussentijdse evaluatie van de
sportbeleidsplannen, diverse ISB-publicaties, de BMS-rapporten van de KU Leuven – FABER,
voorbeelden van processen en procedures naar aanleiding van de trainingen hieromtrent in 2010.

In de eerste helft van 2011 kreeg de ISB-Kennisbank ongeveer 12 bezoekers per dag en in de tweede
helft ongeveer een 8-tal. 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.

SPIN – Databank

De SPIN – SportInformateNetwerk – werd begin 2000 ontwikkeld door ISB met als bedoeling een
intregaal infopunt te vormen voor de sportsector met contactgegevens, sportinfrastructuur, bedrijven,
personen en bedrijven. Bijzonder focus lag op sportinfrastructuur met als bedoeling alle
sportinfrastructuur in Vlaanderen in kaart te brengen (op technisch en exploitatie vlak) om zo het
werkveld informatie en ondersteuning te kunnen bieden. Ook het deel documentatie en informatie
werd sterk uitgebouwd. Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werd het systeem als
basis gebruikt voor en uitgebreide databank van sportinfrastructuur in Brussel.

In 2011 nam ISB de beslissing om de SPIN-databank stop te zetten en te laten uitdoven met aandacht
voor volgende punten:
 Het verzamelen, ontsluiten en duiden van exploitatiegegevens (zoals bijv. kengetallen

zwembaden) blijft zeer belangrijk en kan via andere technieken.
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 Met de Sportinfrastructuurdatabank van Vlaanderen – Bloso is een overzicht van
sportinfrastructuur in Vlaanderen beschikbaar. Dubbel werk is niet aangewezen.

 De ISB-Kennisbank is een veel gebruiksvriendelijk en gepast systeem om informatie te delen met
de leden en de sector.

 De overeenkomst met VGC wordt verdergezet.

Publicatie Sport en Interculturaliseren

Eind 2011 bracht ISB de publicatie Sport & Interculturaliseren uit. ISB en het Antwerps
Minderhedencentrum de8 willen met deze publicatie een ondersteuning bieden om het
interculturaliseringsproces verder aan te wakkeren. Een proces waarin ontmoeting en dialoog met
mensen met verschillende culturele achtergronden echt centraal staat. Dit alles vanuit respect voor de
eigenheid, en het besef van de gelaagdheid en dynamiek van culturen.
Met een bundeling van acht boeiende praktijkverhalen uit Bilzen, Brussel, Dendermonde, Leuven,
Mortsel, Vilvoorde, Zaventem en Zele maken we dit thema echt concreet. Elk verhaal wordt bekeken
door de ogen van de sportdienst en een betrokken persoon of partnerorganisatie. Een leerrijke reactie
van de8 en een opsomming van de meest praktische tips maken elke case compleet. Elke sportdienst
of organisatie uit zowel een stad als een kleine landelijke gemeente die deze publicatie in handen
krijgt, zal er iets van opsteken.
De publicatie was het resultaat van een begeleidingstraject van zeven gemeenten omtrent sport en
interculturaliseren. Een samenwerking tussen ISB als ledenvereniging en kenniscentrum van de lokale
sportsector en de expertise van de8 om inspirerende goede praktijken te laten en ontstaan en kansen
te geven.
De content en het ontwerp werd gerealiseerd samen met C-Company. De publicatie werd verspreid
onder alle sportdiensten en schepenen van sport; en aan de partnerorganisaties van ISB.

Kengetallen Zwembaden

In 2011 lanceerde ISB een nieuwe jaarlijkse vragenlijst voor kengetallen 2010 naar de zwembaden. Er
is naast de basisgegevens aandacht voor de redder als knelpuntberoep en enkele technische
gegeven.

In 2011 werd ook een nieuw uitgebreid rapport uitgebracht met de gegevens van 2007/2008. Dit
rapport werd ondersteund met een artikel in het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 226. Er was o.a.
specifieke aandacht voor de ‘maximumfactuur’ van het schoolzwemmen.

Bevragingstools i.s.m. U Gent

Tevredenheidsenquêtes - In overleg met de ISB werkgroep tussentijdse evaluatie ontwikkelde de
universiteit van Gent zes tevredenheidenquêtes die beschikbaar werden gesteld via de ISB
Kennisbank. Elke enquête gaat gepaard met een sjabloon voor resultaatsverwerking en een
praktische handleiding.

Bevraging Sportclubs via GoogleDocs – Samen met de universiteit van Gent werd ook een
bevraging ontwikkeld voor sportclubs. De gegevensverwerking gebeurt via GoogleDocs. Er werd
hiervoor ook een handleiding ontwikkeld.

Functiebeschrijvingen

De voorbije jaren zette ISB in op het opmaken van functieprofielen voor diverse functies in de
lokale sportsector. Bedoeling is 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 reeds modellen en voorbeelden voor diverse functies ter beschikking gesteld van de
leden. Dit werd in 2011 verder gezet. Er werd in samenwerking met Syntra ook werk gemaakt van
comptentieprofielen voor enkele functies.
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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’ Er werden afspraken
gemaakt omtrent het verspreiden van goede praktijken via de ISB-Kennisbank. In 2011 werden de
voorbereidingen getroffen om door Double Pass goede praktijken te laten opnemen in de ISB-
Kennisbank. In 2012 wordt hierover gecommuniceerd naar de sportdiensten.

Praktijkboek zwembaden

Het Praktijkboek ‘Beheer en exploitatie van zwembaden’ geeft de zwembadbeheerders antwoorden
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 ging in 2011 in druk. Er werd in 2011 uitgebreide
communicatie en promotie gedaan omtrent deze publicatie.

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 werden voorgesteld op
28.01.11 en er verscheen een artikel hieromtrent in het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 222.

Monitoring Effecten en Indicatoren aangepast Decreet Sport voor Allen

ISB was betrokken in de begeleidingsgroep voor de onderzoeksopdracht die Bloso in opdracht van
het kabinet sport en in het kader van het Decreet Sport voor Allen uitschreef in 2011. De opdracht
vroeg de effecten van een aangepast Decreet Sport voor Allen in kaart te brengen en om voorstellen
van indicatoren te doen. De opdracht werd uitgevoerd door HO Gent. De resultaten worden in 2012
verwacht.

Cijferboek

In 2011 werd er door ISB in opdracht van de Vlaamse Overheid (Departement CJSM) en in overleg
met Bloso gestart met de opmaak van een nieuw cijferboek sport, zoals in 2008. In het voorjaar 2011
werd de vragenlijst opgesteld, midden het jaar werd de vragenlijst verspreid en de respons opgevolgd.
In het najaar gebeurde de verwerking van de gegevens. De publicatie wordt in het voorjaar 2012
verwacht.
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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 2011 verder voor de verzekering van de door de gemeentelijke sportdienst, sportraad of vzw
sportpromotie georganiseerde sportactiviteiten. De premiebijdrage werd voor 2011 behouden en
bedroeg € 0,050 per inwoner en dit voor de periode 1 januari tot 31 december. Gemeenten die
intekenden op de ISB-sportverzekering hadden ook reeds 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 2011 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 2011 gebruik van de polis.

Antwerpen Aantal basis Aantal optie

70 gemeenten

64 44

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

44 gemeenten

41 28

93,2% 63,6%

Oost-Vlaanderen Aantal basis Aantal optie

65 gemeenten

61 40

93,8% 61,5%

Vlaams-Brabant Aantal basis Aantal optie

65 gemeenten

53 35

81,5% 53,8%

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 2011 werden de gemeenten en provincies
weer geïnformeerd over de mogelijkheden voor 2012.

In 2011 werd de interne opvolging van ongevallen en meldingen van activiteiten ook formeel in een
procedure gegoten, zodat de opvolging efficiënter, nog effectiever en minder persoonsgebonden kan
gebeuren. Het digitaal melden van activiteiten werd voorbereid met het oog op 2012.

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.
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Er werd in 2010 een handleiding ontwikkeld waarin de meerwaarde van tussentijdse evaluatie werd
geduid en gekaderd binnen het decreet Sport voor Allen. De handleiding werd gerealiseerd samen
met IDEA Consult en in afstemming met een werkgroep TTE met sportfunctionarissen.

Via de ISB-website werden praktijkvoorbeelden, ervaringen en inzichten uit het werkveld gedeeld. En
was een lijst met FAQ’s beschikbaar en voorbeeldrapporten uit het begeleidingstraject. In overleg met
IDEA Consult werd een tool ontwikkeld voor het organiseren van een workshop en werd een sjabloon
gemaakt voor het communiceren van de rapportage tussentijdse evaluatie. Beide tools zijn
beschikbaar via de website. Via een helpdeskfunctie werden individuele vragen beantwoord. De
rubriek ‘Tussentijdse evaluatie/ uit ’t veld op de website van ISB werd tussen 4 oktober 2010 en 3
maart 2011 4.727 keer - waarvan 3.015 unieke bezoekers bezocht.

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 18.01.11 vond in aanwezigheid van IDEA consult overleg plaats met de coaches ter
voorbereiding van de tweede ronde intervisiemomenten.

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.

In het najaar van 2011 werd gedurende 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 2011 stond ISB mee in voor het onderhoud
(update) van de digitale kaart.

Begeleidingstraject Verenigingsondersteuning

“Er is een duidelijke behoefte aan ondersteuning van het vrijwillige bestuurskader van sportclubs, dit
onder meer op bestuurlijk, sporttechnisch, promotioneel en sociaal-maatschappelijk vlak. Hoe kunnen
we als lokale overheid op een vernieuwende manier de clubs ondersteunen om te komen tot een
sportclubaanbod dat op een moderne manier inspeelt op de noden en/ of verwachtingen van de leden
van vandaag en morgen en een stimulans is tot professionelere en meer kwaliteitsvolle sportclubs?”
Daarom startte ISB in 2011 met een nieuw begeleidingstraject omtrent het lokaal ondersteunen van
sportverenigingen. Het traject heeft als doel een negental innovatieve projecten omtrent dit thema te
begeleiden en op te volgen. We zoeken hierbij in samenwerking met partners uit het Vlaamse
landschap, zoals VSF (federaties en het Dynamoproject) uit hoe we naast de bestaande
ondersteuning zoals subsidies de sportclubs lokaal kunnen ondersteunen. Het kabinet sport werd op
de hoogte gehouden van het project.

Het begeleidingstraject heeft volgende zaken als doel:
1. Ontwikkelen van goed praktijken rond het lokaal ondersteunen van sportverenigingen
2. Begeleiden van gemeenten bij de voorbereiding en uitvoering van hun project
3. Ontwikkelen van visie rond de rol van de sportdienst als verenigingsondersteuner.
4. Aanreiken van werkvormen voor het begeleiden van een traject, intervisie…
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Volgende gemeenten maken deel uit van het traject: Antwerpen, Gent, Beveren, Knokke-Heist, Putte,
Geel en de Nederlandse gemeente ‘sHertogenbosch. De Nederlandse gemeente Venlo is ook
betrokken. In 2011 waren er 3 bijeenkomsten: 21.09.11 op ISB, 26.10.11 in Antwerpen met o.a.
Dynamoproject en René Schreurs (Vereniging van de toekomst), 08.12.11 in Venlo (Nl.). In 2011 loopt
het traject verder met nog 4 bijeenkomsten.

Het traject wordt vormgegeven samen met A-jour.

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.

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.
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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 2011 te Gent

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
Sport raakt! De grenzen voorbij …

Grenzen vervagen, grenzen worden doorbroken ... ook in de lokale sportsector. Samenwerking met
andere beleidsdomeinen en tussen diensten biedt kansen. Gemeentegrenzen worden overschreden
en zelfs Europa is dichterbij dan ooit. Sport raakt! Met aandacht voor onze eigenheid en 'corebusiness'
stappen we met kritische blik in een netwerk van partners en organisaties.

Congreslocatie en datum
Het congres vond plaats in ICC Gent op woensdag 16 maart en donderdag 17 maart 2011.

Aantal deelnemers

Deelname: congres 2011
Totaal aantal deelnemers over de twee congresdagen 921
Aantal deelnemers woensdag 739
Aantal deelnemers donderdag 609
Aantal deelnemers diner 453
Aantal deelnemende gemeenten en instellingen 208
Aantal deelnemende verenigingen en organisaties 15
Aantal deelnemende Schepenen van Sport 61
Aantal bedrijven 70

Congresprogramma

Voor het sfeer- en fotoverslag van het congres en de inhoud van de referaten en inleidingen verwijzen
wij naar het nr. 223 van het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer.
In het plenumgedeelte kwamen gedurende de 2 congresdagen respectievelijk volgende sprekers
aanbod:
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Dag 1:

Verwelkoming via videoboodschap door Christophe Peeters, schepen van Sport Gent

Samenwerken en netwerken in lokale besturen - Prof. Dr. Filip De Rynck
Filip De Rynck, hoogleraar Bestuurskunde Hogeschool Gent, geeft zijn kritische en prikkelende kijk op
de rol van ambtenaar en schepen in lokale besturen anno 2010, waar samenwerken en netwerken het
credo zijn. Hij geeft inzicht in de onderstromen van de organisatie van gemeenten en steden in de
toekomst. Linken worden gelegd naar de beleidsuitdagingen rond een efficiënte samenwerking tussen
Vlaanderen en sterke lokale besturen.

Looking at the role sport can (or cannot) play in relation to social inclusion issues - Fred
Coalter (UK) Professor Fred Coalter, een gesmaakte spreker op het Europees Congres Lokale
Sportparticipatie en auteur van ‘A wider social role for sport: Who’s keeping the score?’ haalt de
succescriteria om drempels voor sportparticipatie aan te pakken aan. Hij diept het begrip sociale
inclusie en wat sport daarbij kan betekenen uit. Sociale meerwaarde van sport, evaluatie van beleid
en ‘magic box’ zijn de kernwoorden.

Moderator was Dirk Gerlo (VRT)

Tijdens de eerste congresdag werden ook de gediplomeerde sportfunctionarissen van 2010
gehuldigd. Er was ook een ludiek intermezzo via Improvisatietheater Inspinazie.

Dag 2:

Sport en bewegen ontmoet gezondheid - Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en
Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen
‘Tegen 2015 stijgt het percentage personen dat voldoende actief is om gezondheidswinst te behalen
met 10%’. Dit is één van de vier doelstellingen die de Vlaamse ministers van Sport en Gezondheid
samen onderschrijven in hun recente intentieverklaring tot samenwerking tussen hun
beleidsdomeinen. Er wordt door de ministers inzicht gegeven in de gezondheidsdoelstelling van de
Vlaamse overheid en daarbij aansluitend een panelgesprek met de bevoegde
kabinetsverantwoordelijken. Grensoverschrijdende beleidssamenwerking op het hoogste niveau!

Easycratie: de toekomst van werken en organiseren - Martijn Aslander
Martijn Aslander is deskundige op het gebied van de netwerk- en informatiesamenleving. Hij vertelt
ons over ‘easycratie’ of over een nieuwe manier van werken, organiseren én samenwerken die dwars
door bestaande organisatiestructuren heen gaat. Zijn boodschap: “Vervang de bureaucratie door de
easycratie!”

Moderator was ook op dag 2 Dirk Gerlo (VRT)

Werkgroepen:

Dag 1:

1 ● Samen meer en betere sportinfrastructuur (14.15 – 15.15 uur)
Sporten in je eigen gemeente, logisch toch. Maar de kostprijs voor bouw en exploitatie van
sportinfrastructuur is niet te onderschatten. Samen met een andere gemeente, een school of een
andere partner een sporthal of zwembad bouwen of beheren, creëert meer mogelijkheden. Voor de
inwoner hetzelfde gevoel, voor de gemeente een beter gevoel. Of dat zou toch moeten.
Doelpubliek: beheerder

2 ● Speed Dating* (14.15 - 15.15 uur)
Sprtdnst zkt sportieve partners (m/v) vr uitwisseling vn goeie praktijken over samenwerking. Wil graag
meer weten over leuke projecten en suc6volle samenwerkingen met prtners in gezondheid, jeugd,
scholen, clubs … van gemeente of andere. Uitwissln vn deze info kn aanzet zijn tot blijvend sterk
netwerk vn nieuwe contacten met andere kijk op samenwerking. Ook benieuwd naar nieuwe
mglkheden binnen uw bereik?
Doelpubliek: sportdienst
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3 ● H20 – Vlarem en co (14.15 - 15.15 uur)
In Vlaanderen moeten de zwembaden aan VLAREM voldoen, zwembaden in de Brusselse
gemeenten moeten de bepalingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgen en in Wallonië
gelden de regels van de Waalse overheid. Zwembadbeheerders uit de verschillende regio’s lichten de
gelijkenissen en verschilpunten toe. En wie weet komen er wel suggesties voor verbetering van de
Vlaamse regelgeving boven water?
Doelpubliek: zwembadbeheerder

4 • Sport, hoofdzaak of bijzaak? (14.15 - 15.15 uur)
In welke mate is er een aparte sportparagraaf opgenomen in de collegeprogramma’s van Nederlandse
gemeenten en hoe is het gesteld met aandacht voor sport in paragrafen van andere
beleidsdomeinen? Met het oog op de huidige en toekomstige bestuurlijke tendensen vertalen we in
dialoog de resultaten van deze analyse naar de Vlaamse context.
Doelpubliek: schepen van Sport, sportdienst

5 ● Netwerken en kansengroepen (14.15 - 16.15 uur)
Samenwerking en netwerking is een succesfactor voor een sterk beleid rond sportparticipatie voor
kansengroepen. Een vraaggerichte aanpak in een netwerk van lokale sociale partners en efficiënte
samenwerking tussen diensten is de uitdaging. Op een doordachte, goed uitgewerkte manier kan je
met de aangereikte systemen en mogelijkheden zeker een meerwaarde bieden aan de lokale
bevolking die net dat steuntje in de rug nodig heeft. (i.s.m. Demos)
Doelpubliek: sportdienst

6 ● Vrijetijdsdiensten (14.15 - 16.15 uur)
Hoe ga je als medewerker of diensthoofd om met de unieke aspecten van een vrijetijdsdienst? In deze
keuzesessie zoomen we hier dieper op in aan de hand van enkele praktijkverhalen. Je luistert er
vooral naar de positieve ervaringen en eventuele werkpunten met betrekking tot het personeel, de
activiteiten en de organisatiestructuur binnen een vrijetijdsdienst.
Doelpubliek: sportdienst, schepen van Sport

7 ● Hoe samenwerken (14.15 - 16.15 uur)
Samenwerken tussen diensten en organisaties is een strategische keuze. Er zijn verschillende vormen
van samenwerking, gaande van gewoon overleg tot netwerksamenwerking. Je krijgt instrumenten en
inzichten aangeboden om efficiënter samen te werken met oog voor taken, relaties en profilering. Dit
alles met het uiteindelijke doel om complexe problemen samen op te lossen. (i.s.m.
Samenlevingsopbouw)
Doelpubliek: sportdienst

8 ● EU-fondsen voor sportinfrastructuur (15.30 - 16.30 uur)
Geen sportinfrastructuur zonder voldoende financiële middelen … Europese fondsen voor
plattelandsontwikkeling, stedelijke vernieuwing of internationale projecten – die op het eerste gezicht
niets met sport te maken hebben – bieden ook mogelijkheden voor de realisatie van
sportinfrastructuur. De praktijkvoorbeelden die aan bod komen, zijn daarvan het bewijs.
Doelpubliek: sportfunctionaris (infrastructuur)

9 ● Speed Dating* (15.30 - 16.30 uur)
Sprtdnst zkt sportieve partners (m/v) vr uitwisseling vn goeie praktijken over samenwerking. Wil graag
meer weten over leuke projecten en suc6volle samenwerkingen met prtners in gezondheid, jeugd,
scholen, clubs … van gemeente of andere. Uitwissln vn deze info kn aanzet zijn tot blijvend sterk
netwerk vn nieuwe contacten met andere kijk op samenwerking. Ook benieuwd naar nieuwe
mglkheden binnen uw bereik?
Doelpubliek: sportdienst

10 ● H20 – beheer en exploitatie (15.30 - 16.30 uur)
Leidt het verschil in regelgeving voor zwembaden in Brussel, Vlaanderen en Wallonië ook tot
verschillen op het vlak van prijszetting, openingsuren, organisatie van schoolzwemmen,
bezoekersaantallen, aanwerving van redders …? Of zien we daar meer gelijkenissen? We weten het
na het verhaal van zwembadbeheerders uit de verschillende regio’s.
Doelpubliek: zwembadbeheerder
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11 ● Voor een sterker sportaanbod (15.30 - 16.30 uur)
Samenwerken met verschillende gemeenten kan helpen om een uitgebreid en doelgroepgericht
sportaanbod te kunnen opzetten. Daarnaast zijn er ook initiatieven die door een samenwerking tussen
verschillende gemeenten meer bekendheid genereren en meer mogelijkheden bieden aan de
deelnemers. Elke gemeente investeert (minder) en genereert (meer).
Doelpubliek: sportdienst

De keuzesessie ‘Speed Dating’ (2 en 9) kan 2x na elkaar gevolgd worden.

Dag 2:

1 ● Sport en kinderopvang (14.00 - 15.30 uur)
Sport en kinderopvang kunnen elkaar versterken. Voldoende en kwaliteitsvolle naschoolse
kinderopvang is een grote maatschappelijke uitdaging voor de toekomst. Hoe kunnen we
kinderopvang sportiever maken en hoe kan kinderopvang beter afgestemd worden op het
sportaanbod? Suggesties voor antwoorden op deze vragen brengen we u via boeiende
praktijkverhalen. (i.s.m. Kind & Gezin en VVSG)
Doelpubliek: sportdienst, sportpromotor

2 ● Samenwerken tussen sportclubs (14.00 - 15.30 uur)
Sportclubs groeien door de jaren heen. Steeds meer gaan ze functioneel of structureel samenwerken.
Hierbij zijn herstructureringen soms onvermijdelijk. Drie gemeenten vertellen hoe hun clubs een of
andere vorm van samenwerkingsverband aangingen of herstructurering doorvoerden en hoe ze
hiermee omgingen. Luister en discussieer mee.
Doelpubliek: sportdienst, schepen van Sport, sportraad

3 ● Buurtsport (14.00 - 15.30 uur)
Deze keuzesessie is er voor iedere medewerk(st)er uit het lokale sportlandschap die actief is, of wil
worden, binnen een Buurtsport gerichte werking. Samen met de leden van de ISB-werkgroep
Buurtsport wisselen we zaken uit en gaan we samen aan de slag om ook in de toekomst deze vorm
van andersgeorganiseerd sporten zo doelgroep gericht mogelijk te houden.
Doelpubliek: sportfunctionaris, (buurt)sportpromotor

4 ● Samen meer en betere sportinfrastructuur (14.15 – 15.15 uur)
Sporten in je eigen gemeente, logisch toch. Maar de kostprijs voor bouw en exploitatie van
sportinfrastructuur is niet te onderschatten. Samen met een andere gemeente, een school of een
andere partner een sporthal of zwembad bouwen of beheren, creëert meer mogelijkheden. Voor de
inwoner hetzelfde gevoel, voor de gemeente een beter gevoel. Of dat zou toch moeten.
Doelpubliek: beheerder

5 ● Denktank Integrale Meerjarenplanning (14.00 - 15.30 uur)
Het Groenboek Interne Staatshervorming leverde heel wat stof tot discussie. Met de goedkeuring van
het Decreet Planlastvermindering en de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus voor lokale besturen liggen
er uitdagingen te wachten om sportbeleidsplanning en het Decreet Sport voor Allen aan te passen aan
deze bestuurlijke tendensen. Denk en debatteer concreet mee over de toekomst!
Doelpubliek: sportdienst, schepen, beleidsmaker

6 ● Grenzen van privacy (14.00 - 15.30 uur)
Elk sport- of recreatiecentrum streeft naar hoge bezoekerscijfers en grote klantentevredenheid. Maar
soms worden klanten moeilijke klanten en moet je maatregelen treffen om de sfeer in het centrum of
het domein optimaal te houden. Hoe kan je feiten vastleggen, bezoekers sanctioneren of zelfs
toegang ontzeggen? Waar liggen de grenzen van de privacy bij de klanten en waar liggen de grenzen
op vlak van veiligheid en comfortgevoel in jouw accommodatie?
Doelpubliek: recreatiedomeinen, beheerders

Congrespartners

De sportdienst van de Stad Gent en de dienst Toerisme waren gewaardeerde partners voor ISB.
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De volgende bedrijven ondersteunden als commerciële partner het congres:

Major sponsors via ISB-Master partnership ISB:
AC bvba, Adec Sport, Aquanaut Zwembadtechnieken bv, Boer Belgium bvba, Brems Haro Sports,
Cofely Services, Cos nv, D&D Sport nv,De Ceuster nv, De Melker Belgium nv, Eibe Benelux bv,
Ethias, Eurogym, Euronet, Groenservice, Häfele Belgium nv, Hinke Schwimmbad Osterreich GMBH,
Ice-World Benelux bv, Idemasport nv, Janssen-Fritsen nv, Kompan nv, Lano Sports nv, Lesuco nv,
Libraplay nv, Lotec Belgium, Maes Industriële verlichting, Mekano Fitness, Mondo, Oras nv, Pellikaan
Bouwbedrijf nv, Rada Sanitairtechniek bv, Recticel nv, Robina Int. Bvba, S&R / Innopa nv, Salubris,
Scheerlinck, SCR-Sibelco nv, Sportime 4U, Sportinfrabouw nv, Sportoase Groep, Sportscape nv,
Tarkett, Van Egdom bv, Watervision,Wesco nv, Westerstrand Europe nv

Supporting sponsors:
TMVW, Desso, ECOM Services, Domo Sports Grass, Topfloor nv

Voor het eerst was er tijdens de 2 congresdagen doorlopend beursbezoek mogelijk zowel op
woensdag (tot 18u) als op donderdag (16u). En voor het eerst werd de congreslunch aangeboden in
een walking lunch tussen de bedrijfsstanden.

Colloquim Proeftuin BuurtSportbegeleiders

Colloquim BuurtSportbegeleiders – Op 01.12.11 was er een Mechelen een colloquim
georganiseerd door ISB. Er werd vanuit verschillende perspectieven naar dit project gekeken. Zowel
lokale als Vlaamse beleidsmakers, Buurtsportverantwoordelijken, jobcoaches, lokale coördinatoren als
buurtsportmedewerkers kwamen aan het woord. N.a.v. het colloquim werd een filmpje gemaakt over
het project, te raadplegen via www.vimeo.com. Er waren 60 aanwezigen, voornamelijk uit de
deelnemende projecten, maar ook afgevaardigden van de kabinetten en departementen sport en
sociale economie waren present.

Bram Buiting, Adviseur Implementatie bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),
bracht ons enkele voorbeelden van soortgelijke projecten van bij onze noorderburen. Ook daar blijkt
de combinatie tussen sport en laaggeschoolde jongeren en degene zonder zogenaamde
startbaancapaciteiten een succes. Als je door zulke, door andere bestempeld als 'dure' projecten,
enkele jongeren uit de werkloosheid, en in sommige gevallen zelf uit een gesloten instelling en 'de
zorg', kunt houden, behaal je heel wat winst voor de maatschappij!

Jan Matthys, Buurtsport Antwerpen en lid van de ISB-werkgroep Sportparticipatie, bracht namens de
klankbordgroep de resultaten van het onderzoek van dit project naar voor. Zowel de resultaten en
cijfers van zowel de opleiding van de medewerkers als van het effectieve aanbod werden
gepresenteerd.

Na de voorstelling van de resultaten, haalde moderator David Nassen twee jobcoaches/coördinatoren
naar voor. Dieter Luypaert, Buurtsport Aalst, en Sven Casteleyn, Buurtsport Brugge, gaven hun
persoonlijke mening en gevoel bij deze proeftuin.

Op het einde van de voormiddag gaven we het woord aan belangrijke mensen binnen dit project: de
buurtsportmedewerkers! Bob De Vos, die in Gent dit project mee vormgeeft, gaf ons zijn eerlijke kijk.
Zowel op persoonlijk als op breed maatschappelijk vlak zijn er volgens Bob heel wat gestelde
doelstellingen behaald en liggen er zeker nog heel wat kansen in de toekomst.

Er werd afgesloten met 4 conclusies:
1. Sport moet leuk zijn, mensen moeten willen sporten en bewegen en Buurtsport werkt
2. Nood aan professionalisering om vanuit sport bij te dragen aan en in te spelen op diverse

maatschappelijke uitdagingen
3. Samenwerking brengt expertise samen en bundelt middelen in moeilijke tijden
4. Nood aan onderzoek om te onderbouwen wat de praktijk bewijst
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Trefdag Zwembaden

Op 20.10.11 vond de 3
de

editie van de Trefdag Zwembaden plaats. In Den Egger te Scherpenheuvel-
Zichem namen 310 zwembadmedewerkers uit ca. 70 zwembaden deel aan 13 keuzesessies. Deze
Trefdag, in samenwerking met de ISB-commissie zwembaden, is een vormingsdag voor alle
zwembadmedewerkers. Beheerders, zwembadcoördinatoren en zwembadmeesters, lesgevers,
promotoren, redders, techniekers, het schoonmaakpersoneel en de personen die instaan voor de
kassa en het onthaal krijgen een dag boordevol nuttige en praktisch toepasbare informatie! Aan de
hand van praktijkgerichte workshops (training) waarbij ook aandacht wordt besteed aan het
theoretische aspect (vorming) geven we een stand van zaken van de zwembadsector in Vlaanderen.
De deelnemers gaven een gemiddelde score van 8/10. De sessies rond EHBO, communicatie,
aansprakelijkheid en ergonomie kregen de beste evaluaties (meer dan 8/10). Lotec was sponsor van
de trefdag.

In het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 226 was een uitgebreide neerslag te vinden van deze
trefdag. Van de sessie omtrent communicatie was een specifiek verslag te raadplegen in het zelfde
tijdschrift.

Sessie 1 – Schoonmaak in de hoofdrol
Een systematische benadering en een doordachte organisatie van schoonmaak zijn van groot belang
en ondersteunen u in uw opdracht om de zwembadbezoekers in een aangename omgeving te laten
vertoeven. Deelnemers van deze sessie krijgen inzicht in het belang van degelijk beheer schoonmaak
met onder andere aandacht voor werkopzet en het belang van de juiste middelen.

Sessie 2 – Aansprakelijkheid in en rond het zwembad
Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook in zwembaden. Iedereen kent het verhaal van de valpartij en
de bloedlip. Het ernstiger verhaal, van kopje onder tot verdrinking, komen we gelukkig minder tegen.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden onderzoeken we samen met verzekeringsdeskundigen de
gevolgen voor de zwembadorganisatie en de persoonlijk aansprakelijkheid van beheerders, redders
en personeel.

Sessie 3 – Leerlijnen voor andersvaliden
Bij een Trefdag Zwembaden hoort er ook een sessie in het water plaats te vinden... Na een
theoretische situering, wordt in de praktijksessie ingegaan op praktische problemen waarmee mensen
met een beperking geconfronteerd worden bij een zwembeurt. Waar moet je op letten?W oefenstof
kan je aanbieden? Hoe kan je het deze bezoekers als redder of lesgever zo comfortabel mogelijk
maken?

Sessie 4 – EHBO in en rond het zwembad
Hoe efficiënt optreden bij ongevallen die zich in, maar ook rondom het zwembad voordoen? Een
vraag waar niet alleen de redders mee geconfronteerd worden, integendeel! De deelnemers krijgen
tijdens deze praktijkgerichte sessie voldoende tijd om de opgedane kennis over diabetes,
wondverzorging, kneuzingen en verstuikingen,… toe te passen.

Sessie 5 – Noodprocedures, een ernstige zaak
Het inoefenen van noodprocedures moet doordacht gebeuren, van een simpele zandbakoefening, via
interne oefeningen tot een multidisciplinaire oefening. Het verhaal moet achteraf objectief worden
gebracht, teamversterkend met een zelfverzekerd resultaat. Een wake up call voor iedereen (van
poetspersoneel tot directie). Dit is mogelijk via de tell, teach and drill-formule waar de deelnemers
tijdens deze praktijkgerichte sessie kennis mee maken. Be prepared… Just in case…

Sessie 6– Het wat en hoe van toezichtsplannen
Op basis van toezichtsplannen van verschillende type zwembaden bespreken de deelnemers in
groepjes knelpunten en aandachtspunten en wisselen ze hun ervaringen uit. De afdeling toezicht
volksgezondheid tekent present om hier op in te spelen en vragen te beantwoorden.
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Sessie 7 – Een actuele kijk op waterbehandeling
Een keuzesessie met een collage van aspecten van waterbehandeling, zoals opslag van gevaarlijke
producten volgens Vlarem (ongekend is onbemind?), gezondheidsrichtwaarden voor gebonden chloor
(haalbaar, maar ten koste van wat?), glaskorrels ter vervanging van filterzand?, evoluties in
regelgeving (Vlarem-trein 2011, legionella-wetgeving),…

Sessie 8 – Maak van je bezoekers je klanten: klantgerichte communicatie bij het onthaal
Tijdens deze sessie verwerven alle zwembadmedewerkers die in een eerste contact kunnen komen
met bezoekers van een zwembad inzicht in klantgerichte (verbale en non-verbale) communicatie.
Hierbij reiken we bovendien praktische hulpmiddelen aan om meer plezier uit het werk te halen. De
organisatie zal hierdoor hoger scoren in klantvriendelijkheid.

Sessie 9 – Vernieuwing in je zwembad
Een professionele en hygiënische dienstverlening, populaire en kwalitatieve activiteiten, een
klantvriendelijk en gezellig imago,… De klant stelt steeds hogere eisen en zwembaden moeten hier
permanent op inspelen. Vanuit de praktijk wordt toegelicht hoe we ons zwembad kunnen promoten en
in de kijker zetten. Om daarna verder te denken over: renoveren of een nieuw zwembad bouwen?
Welke technieken, materialen en trends bepalen deze markt en hoe maak je uiteindelijk de juiste
keuze? Aan de hand van praktijkervaringen worden tips meegegeven hoe je hier aan moet beginnen.

Sessie 10– Resultaatsgericht en coachend leidinggeven
Als hoofdredder, zwembadbeheerder, ploegbaas,…sta je in voor een goede werking van jouw team.
In deze interactieve sessie ontdek je dat er verschillende stijlen zijn van (coachend) leidinggeven. De
deelnemers krijgen concrete handvaten mee om medewerkers beter te ondersteunen. Er is ook
voldoende mogelijkheid om met mekaar in gesprek te gaan.

Sessie 11– De organisatie van een zwembad
Tijdens deze sessie, die gericht is op ervaringsuitwisseling komen de actuele onderwerpen veiligheid
en aangepaste zwemkledij aan bod. Verder wordt er ook ingegaan op vraagstukken die de
deelnemers zelf aanreiken (organisatie van schoolzwemmen, al dan niet een aanbod privé
zwemlessen toestaan, …).

Sessie 12 – Ergonomie/welzijn op het werk
Deel 1
Beeldschermwerker worden vaak geconfronteerd met allerlei lichamelijke klachten. Dit kan vermeden
worden door (re)organisatie van kantoorwerk, het (her)inrichten van werkplekken, het verdelen van
taken enz…

Deel 2
Ook last van rugpijn of andere lichamelijke klachten? Met de juiste til- en heftechnieken, de juiste
houding bij klussen, een goede verlichting en beperking van lawaai enz.… kan je jezelf beschermen
tegen een aantal ongemakken op de werkvloer. Er wordt ook aandacht gegeven aan taken die zonder
opleiding en aanstelling niet mogen worden uitgevoerd.

Sessie 13 – BBT-studie zwembaden – veilig werken met chemicaliën
Na een toelichting over de opvallendste items uit de nieuwe studie ‘best beschikbare technieken’ voor
zwembaden wordt de aandacht verlegd naar veiligheid in de technische ruimte. Waar moet je op
letten? Hoe de persoonlijke beschermingsmiddelen goed gebruiken en waarom? Denk je ook aan de
collectieve beschermingsmiddelen?...

Vorming Sport en Armoede

Samen met de praktijkervaring van verenigingen waar armen het woord nemen, de expertise van
Demos en met de steun/medewerking van onder meer de Vlaamse Overheid en Bloso wil ISB samen
met sportdiensten komen tot een hogere sportparticipatie van mensen in armoede. In het kader van
het Vlaams Actieplan Armoede (VAPA) werd een vorming/training aangeboden rond dit onderwerp:
eenzelfde vorming aan op drie verschillende locaties in Vlaanderen met een kleine groep deelnemers,
zodat op maat kon gewerkt worden.
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Volgende dingen stonden op het programma:
 Wat brachten de sportbeleidsplannen reeds op en welke tools zijn er?
 Armoede is complex. Zie je altijd wel alles? Wat willen mensen in armoede? Willen ze eigenlijk

wel sporten en bewegen? En is sport een middel tot …? Ervaren sprekers helpen
sportdiensten verder en geven inzicht in deze complexiteit.

 Praktijkverhaal: Er zijn heel wat goede voorbeelden waar sportdiensten samen met deze
doelgroep komen tot een concreet aanbod en tot actie. Deze praktijken delen hun geleerde
lessen.

 Workshop om concrete stappen te zetten in jouw gemeente: Sportdiensten worden samen
met Uit De Marge, dat expertise heeft in het werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen
en jongeren, op weg gezet naar concrete initiatieven om de kloof naar deze doelgroep te
dichten.

Voor het verhaal omtrent complexiteit van Armoede deden we beroep op een aantal experten, die de
complexiteit van armoede echt kunnen duiden:

 Cis Dewaele, Coördinator Vlastrov, deelt lessen vanuit het straathoekwerk m.b.t. sport
 Nele Cox, KATHO, vertaalt de sociale agogiek naar sport
 Filip Coussée, Universiteit Gent, onderzocht participatie van jongeren in de praktijk

Tijdens het tweede deel van de vormingsdag gaven we u alvast enkele tips vanuit het werkveld,
vertaald naar sportdiensten.
Dinsdag 25/10/2011 – Leuven: Sport en Bewegen (‘t Lampeke)
Dinsdag 08/11/2011 – Gent: bewegen met het Permanant Welzijns Overleg (Wetteren)

Workshop:
Samen met Uit De Marge, dat expertise heeft in het werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen
en jongeren, werden sportdiensten op weg gezet naar concrete initiatieven om de kloof naar deze
doelgroep te dichten. Men kreeg input op strategisch en operationeel vlak om te werken aan een
concreet actieplan.

Voor de centrumsteden was er een specifiek programma met Hugo Vanderpoel (Mullierinstituut) als
gastspreker en Peter Mastwijk met praktijkvoorbeelden uit Den Bosch.

Data en locaties:
Dinsdag 18/10/2011 – Huis van de Sport Antwerpen – sessie geannuleerd
Dinsdag 25/10/2011 – Sportoase Leuven – 9 deelnemers
Dinsdag 08/11/2011 – Huis van de Sport Gent – 28 deelnemer
Donderdag 10/11/2011 – ELAN Brussel – 13 deelnemers uit de centrumsteden.

In het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 226 was een uitgebreide neerslag te vinden van deze
vormingen.

Ondersteuning Startende Sportdiensten

Sportdienstmedewerkers die nog maar 2 jaar of minder aan de slag zijn in de sportdienst, zitten met
heel wat vragen. In navolging van de succesvolle voorgaande edities wilden we opnieuw de kans
geven tot informeren, bijleren en netwerken. Inhoudelijk spitsten de startersdagen zich toe op:

 Sportpromotie: sportkampen, hoe pak je het aan, maar vooral, hoe pakken anderen het aan?
Met o.a. voorbeelden uit Leuven en Bornem en discussiegroepen.

 Training klantvriendelijkheid – klachtenbehandeling – leidinggeven (Jan Van Eekelen – VP&E
Consulting)

 Sportinfrastructuur indoor en outdoor
 Toelichting automatische sporthallen en inleiding op PPS in Beveren
 Efficiënt gebruiken van Word en Excel voor de sportdienst (windows 2010) (Xylos)

Tijdens de eerste sessie was een kwis (Waagstuk) over belangrijke items in lokaal sportbeleid en
tijdens de tweede sessie een spel 1 tegen 100. Daarnaast werd het netwerken bevorderd met
businesskaartjes (sessie 2) en opdracht rond persoonlijke weetjes (sessie 1). De deelnemers kregen
een USB-stick met alle materiaal van de presentaties en praktijkvoorbeelden.
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De startersdagen werden inhoudelijk voorbereid en begeleid door enkele leden van Jong-ISB.

Data en locaties:
 donderdag 17 november 2011 te Gent (Huis van de Sport) – 18 deelnemers
 donderdag 29 november 2011 te Brussel (Priem – Locus) – 17 deelnemers

Beide sessies kregen een gemiddelde evaluatie van 7,9/10.

Vormingsmomenten Administratieve Vereenvoudiging Subsidiereglementen

Deze bijscholing richtte zich specifiek naar het vereenvoudigen van het indienen en het verwerken van
de gemeentelijke subsidiedossiers voor sportverenigingen. Een vereniging vult online informatie in en
het systeem haalt er onmiddellijk de juiste toegekende subsidiepunten bij. We werkten daarom
praktisch én in kleine groepen en men keerde terug met een kant en klaar werkdocument in excel.
Daarnaast werden diverse praktijkvoorbeelden getoond.

Data en locaties:
 Woensdag 23 november en woensdag 7 december te Oosterzele.
 Vrijdag 25 november en 16 december 2011 in de KATHO campus Torhout

N.a.v. deze vorming werd een cursustekst ontwikkeld en een vormingsmodule geformaliseerd om ook
in toekomst nog aan te bieden.

Cursus Bewegingsanimator

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

Beleids- en beheerscyclus (BBC)

Ondersteuning – Tijdens het ISB-Congres in Gent werd er plenair duiding geven aan de leden over
planlastvermindering en BBC. Op de Jaarvergadering van ISB-Limburg in het voorjaar en de tijdens
de najaarsvergaderingen van ISB-Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen werd door Dany Punie een
toelichting gegeven aan de sportdiensten. Voor de sportdiensten van Vlaams-Brabant en Antwerpen
was er in november een extra sessie in Putte op 22.11.11. Deze sessie was een samenwerking
tussen ISB-landelijk, Vlaams-Brabant en Antwerpen. Er waren een 80-tal deelnemers. Doel van ISB is
sportdiensten te informeren over de krachtlijnen en te sensibiliseren om het verhaal op te volgen in de
gemeente.

Overleg VVSG – VVJ – Locus – ISB had verkennend overleg met de collega’s van de
vrijetijdsdiensten omtrent een gezamenlijk aanbod met het oog op de integrale meerjarenplanning in
2012 en 2013.

Studiereis Amsterdam

Naar goede gewoonte organiseerde ISB een tweejaarlijks een studiereis naar het buitenland om onze
sportkennis en -visie te toetsen en te verruimen. In 2011 stond de wereldstad Amsterdam op het
programma van 14 tot 17 september. Amsterdam staat voor excentriek, boeiend en veelzijdig, ook op
het vlak van sport. Het is een stad met Olympische ambities die afstralen via diverse projecten op de
breedtesport. Deze reis richtte zich naar gemeentelijke ambtenaren verantwoordelijk voor sportbeleid,
beheerders van sportinfrastructuur en zwembaden en geïnteresseerde schepenen en sportraadleden.
Naast het bezoeken van diverse sportaccommodaties gaan we dan ook kennismaken met allerlei
sportstimuleringsprojecten voor jongeren, kansarmen en gehandicapten. We kregen inzicht in
samenwerkingsverbanden tussen de diverse actoren binnen overheid en privé om toch die ambitieuze
“sport-voor-allen”- ambities te realiseren.
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Op het programma o.a.:
 bezoeken aan de multifunctionele sporthallen Zuid (de grootste binnensportaccommodatie van

Amsterdam), het Hans Ottenstadion (privé-initiatief), het Olympisch Stadion, De Arena
(voetbaltempel), multifunctioneel sportpark Bijlmer, het Ronald Mac Donald centre
(sportcomplex voor personen met een handicap) en enkele inspirerende lokale
buitenaccommodaties en buurtsportvelden zoals de Cruyff- en Krajzeck courts, …

 men kreeg presentaties over de Olympische ambities, de sportpromotionele werking van de
stad en de stadsdelen, het beheer van de sportaccommodaties, de samenwerking met de
Cruyff- en de Krajzeck foundation, sportstimuleringsprojecten voor jongeren, kansarmen,
gehandicapten,…

 Er was ook een toeristische rondvaart op de grachten en voldoende vrije tijd om kennis te
maken met een multiculturele stad die rijk is aan cultuur (de vele wereldberoemde musea,
kerken), erfgoed (de grachten, walletjes, bruggetjes, historische gevels, woonboten, …) en
gekenmerkt wordt door gezelligheid en ontspanning (terrasjes, pleintjes, …)

Er namen 53 personen deel aan de studiereis. De deelnemers gaven een gemiddelde score van 9/10.
Sportinfrabouw en Variopool waren als ISB-Bedrijfspartner sponsor van de studiereis. ISB-
Bestuursleden René Schreurs en Luc Mercken stonden in voor de voorbereiding en de
reisbegeleiding. In het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 225 stond een uitgebreid reisverslag.

Verzelfstandiging

Onderzoek – Overleg - ISB deed in het voorjaar een eenvoudige bevraging omtrent knelpunten en
noden rond verzelfstandiging in de gemeenten op vlak van sport. Op 24.06.11 was er overleg met
enkele gemeenten om af te toetsen omtrent een ondersteuningsaanbod van ISB in het najaar 2011.

Ondersteuning Er werd een onlinedossier aangelegd op de ISB-website met
ondersteuningsmateriaal.

Vormingsaanbod – In samenwerking met GD-A Advocatenkantoor bood ISB in december een
praktijkgericht ondersteuningsaanbod. Dit gebeurde onder de vorm van workshops en was gebaseerd
op vragen uit de sector. De sessies gingen door op het ISB-kantoor.

Data en thema’s:
 vrijdag 2 december 2011 - voormiddag: 13 deelnemers

o Van afwegingskader tot argumentatie voor keuze EVA-VZW of AGB?
 vrijdag 2 december 2011 – namiddag: 10 deelnemers

o Samenwerken in verzelfstandiging tussen sport, cultuur en vrije tijd
 dinsdag 13 december 2011 – voormiddag: 13 deelnemers

o Schrijven van een motiveringsnota voor omvorming tot EVA-VZW

Studiedag Groen

Op 11.04.11 organiseerde ISB een studiedag omtrent groenonderhoud in het HILO te Gent:
De keuze voor natuurgrassportvelden in de gemeente is niet meer zo vanzelfsprekend als twintig jaar
geleden. Sporten op natuurgras vraagt om een bijzondere aanpak voor aanleg en onderhoud van
terreinen. Ook renovatie van terreinen is aan de orde.
Onderhoud is een verzameling van heel wat verschillende elementen, zoals behandelen van
ongedierte in de bodem, bezanding van de terreinen, uitwerken en uitvoeren van
onderhoudsschema’s. Maar ook de bezetting van de terreinen voor trainingen en wedstrijden (die
soms móeten doorgaan) hebben een belangrijke invloed op de staat van de terreinen. Een globaal
overzicht van aanleg en onderhoud van grassportterreinen anno 2011 met hogere eisen van de
gebruikers, nieuwe technologieën en ecologisch respect.

Op het programma stonden volgende onderwerpen:
 Bestrijding van klein ongedierte in grassportterreinen
 Bespeelbaarheid van grassportterreinen bij moeilijke weersomstandigheden
 Aandachtspunten bij renovatie of aanleg van natuurgrasterrein (bodemstudie en opstellen

lastenboek) door David Van Wynsberghe, , technisch coördinator DGSG, Divisie Geotechiek,
Sport en Groen, en LABOcontrol
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 Aanleg en karakteristieken van toplagen van natuurgrasvelden en het belang van de
ondergrond bij aanleg van grassportterreinen gebracht door Dr Prof Gabriëls, professor aan
de Universiteit Gent en internationaal toonaangevende gras(sport)veldspecialist.

 Onderhoud natuurgrassportterreinen, een aanpak vanuit de praktijk. Een overzicht werd
gegeven door David Van Wynsberghe, technisch coördinator DGSG, Divisie Geotechiek,
Sport en Groen, en LABOcontrol, aan de hand van praktijkvoorbeelden.

 De gemeente Temse investeert in een degelijke aanleg en onderhoud van de
natuurgrasterreinen

 Verschil in ondergrond – bezoek aan testveldjes van universiteit Gent
Men kon ook inpikken op een aanbod van ETS, European Turf Society, om op dinsdag 12 april een
bezoek te brengen aan KAA Gent en Golf Sint-Martenslatem.

Er waren een 45-tal deelnemers. Men gaf een algemene score van 7,3/10 bij de evaluatie.

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 werd verspreid in maart 2011 en gaf een volledig
inhoudelijk verslag van de conferentie.

Cursus Sportfunctionaris

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.

In 2011 werd er door de liasons van de universiteiten een onderzoek gedaan naar een
competentieprofiel voor de sportfunctionaris. Het profiel werd opgesteld via een focusgroep en
interviews met 15 sportfunctionarissen. ISB stuurde het onderzoek mee aan vanuit de werkgroep. In
het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 224 kan men een artikel vinden over het profiel.

Module Schoonmaaktechnieken

ISB ontwikkelde in 2009 een opleiding schoonmaaktechnieken met 4 modules. Deze opleiding werd
ontwikkeld samen met Team@Work. In 2011 werd deze opleiding, zoals in 2010, aangeboden via de
ISB-Afdelingen. Overzicht modules:

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

Vormingsaanbod provinciale ISB-afdelingen

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

Overlegmomenten omtrent vorming en opleiding

Overleg 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
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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

Buitenspeeldag – Op 28 maart vond de derde Buitenspeel- en sportdag plaats. In samenwerking met
hoofdoprachthouder VVJ ondersteunde ISB de sportdiensten in hun deelname aan dit initiatief.

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

Week van de Sportclub – ISB werkte mee aan de communicatie van de Bloso-campagne Week van
de Sportclub. Met het oog op de campagne van 2012 zal de betrokkenheid van ISB verhoogd worden
in de werkgroep.

Jeugdolympiade – ISB is betrokken bij de uitwerking van de Bloso-campagne Jeugdolympiade naar
aanleiding van de Olympische Spelen in 2012.

Armoede in Beweging – ISB communiceerde het project Armoede in Beweging van het Steunpunt
Algemeen Welzijnswerk. Hiermee werden middelen beschikbaar gesteld voor projecten rond sport-
bewegen en mensen in armoede. ISB (David Nassen) zat mee in de jury.

Multimove

In het Vlaams regeerakkoord stelt de Vlaamse Regering dat de algemene gezondheid van de
Vlaamse kinderen en jongeren moet verbeteren en dat daarom meer zal worden ingezet op
sportbeleving en buitenschoolse sportactiviteiten.

Om het belang van een breed motorische ontwikkeling te benadrukken, startte Vlaams Minister van
Sport Philippe Muyters midden 2011 het proefproject ‘Multimove voor kinderen’ op: spelenderwijs
bewegen met als doel het kind motorisch zo ruim mogelijk te ontwikkelen staat hierbij centraal. Dit
project is een partnership tussen de Vlaamse Sportfederatie (VSF), ISB, de Vlaamse Trainersschool
voor de ontwikkeling van de methodieken en de universiteiten van Brussel en Gent die instaan voor
het flankerend onderzoek.

ISB is bij het project betrokken als coördinator naar de lokale besturen. Het ISB kreeg o.a. de concrete
opdracht om 10 pilootgemeenten die dit project op lokaal niveau willen uitvoeren te selecteren én te
begeleiden. In het najaar 2011 werd door een oproep gelanceerd naar lokale besturen, zijnde in
eerste instantie de sportdiensten. Via partnerorganisaties werd ook naar kinderopvanginitiatieven,
jeugddiensten, e.a. gecommuniceerd. Begin 2012 gebeurt de selectie van de projecten door ISB.

Naast de oproep werd in 2011 samen met de andere partners het project voorbereid: ontwikkelen van
fiches, voorbereiden van de communicatie, … ISB nam ook deel aan de stuurgroep van het project.

Street Action – Powered by BuurtSport

ISB startte in het najaar 2011 het project “STREET ACTION”. ISB kan in dit project vanaf 2012 23
lokale sportdiensten (8 in 2012 en 15 in 2013) uit Vlaanderen of Brussel de kans bieden om in te
stappen. Projecten krijgen begeleiding én financiële hefbomen om een aanbod uit te bouwen in het
kader van “STREET ACTION”.

ISB verwacht dat de lokale sportdienst, samen met een of meerdere sociale partner(s), een actief en
gezond programma uitwerkt, voor en door jongeren, in hun eigen minder kansrijke omgeving. Met een
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buurtgericht aanbod in de vertrouwde omgeving van de doelgroep trachten we de keuze voor een
actieve, gezonde levensstijl te stimuleren. De projecten binnen “STREET ACTION” willen ook
jongeren stimuleren om zelf initiatief te nemen bij het uitwerken van een aanbod in hun buurt.

Binnen “STREET ACTION” wil ISB zowel ervaren steden de kans geven hun projecten in
achterstandsbuurten en stadsdelen te verruimen, als kleine gemeenten een werking te laten opstarten
in bv. wijken of deelgemeenten met sociale woonprojecten. Resultaten en succesfactoren volgen we
via een onderzoeksluik.

In het najaar 2011 gebeurde de opstart van het project: oproep 1
ste

groep van pilootprojecten (deze
worden begin 2012 geselecteerd), voorbereiding communicatie, voorbereiding vorming en
begeleidingstraject, …

Dit project en leertraject realiseren we met steun van The Coca-Cola Foundation.

Zot van Gezond – Gezondheidsbeleid kleine gemeenten

ISB is betrokken in de werkgroep van het project ‘Gezondheidsbeleid kleine gemeenten’ – ‘Zot van
Gezond’. Dit project wordt gecoördineerd voor VIGeZ en heeft als bedoeling ondersteuning te bieden
aan gemeenten onder de 15.000 inwoners op vlak van gezondheidsbeleid. In 2011 werd mee ingezet
op de communicatie naar sportdiensten en geholpen bij de ondersteuning van de gemeenten samen
met de LOGO’s en VIGeZ.

Start to Swim

ISB blijft een bijzondere aandacht schenken aan de zwempromotie. De uitwerking van de Vlaamse
zwemweek en sinds 2009 de Zwembaddagen 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 2011
werd het beschikbare aanbod (folders, trainingschema’s, T-shirts, boeken, …) verder aangeboden met
in maart een nieuwe mailing met mogelijkheid tot verkrijgen promomateriaal.

Partners
In 2011 waren er geen partnerships 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 in 2010 uitgebreid tot de Zwembaddagen gedurende 1 weekend om zwembaden nog
meer op maat van de lokale situatie te laten deelnemen. Dit werd in 2011 verder gezet.

91 Zwembaden in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseerden op zaterdag 19
en zondag 20 november 2011 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: Bilzen,
Mechelen, Overijse, Dendermonde en Waregem waren de gastzwembaden.
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Het beschikbare ondersteuningsmateriaal van vorige jaar werd opnieuw aanboden en uitgebreid. Als
gadget werden tattoos te koop aanboden aan zwembaden samen met een nieuwe reeks van buttons.
Er werden ook Wobblers van Karel aangeboden.

Karel De Krokodil werd in 2010 ontwikkeld als mascotte voor de Zwembaddagen. Deze mascotte
kwam via diverse items terug: buttons, kleurplaten, spelletjes, website, …In 2011 werd hier verder op
ingezet met zichtbaar resultaat in de zwembaden.

Alle communicatiemateriaal werd ook maximaal digitaal aangeboden. Via UitInVlaanderen werden de
zwembaddagen in de kijker gezet.

In aanloop van de Zwembaddagen werden infosessies Dynamische Relaxatie aangeboden. Dit is een
specialisatie van Katrien Lemahieu van Kataqua www.kataqua.nl. ‘Dynamische relaxatie’ in het
zwembad is een flexibele formule die aanpasbaar is aan het zwembad en de doelgroep. Het is een
combinatie van oefeningen in het water, die hun oorsprong vinden in de aquafitnesstak Body & Mind.
Deze infosessies werden gecombineerd met een werksessie omtrent de organisatie van de
Zwembaddagen. Data en lokaties:

 08.06.11 In Leuven met 12 deelnemers
 10.06.11 In Merelbeke met 13 deelnemers

Op 27.09.11 was er in Sportoase Leuven een verdiepingssessie met 19 deelnemers omtrent
Dynamische Relaxatie.

De eventwebsite werd behouden en uitgebreid met een tools om de deelnemende zwembaden beter
in kaart te brengen en raadpleegbaar te maken: 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 2011.

In 2011 was regelmatig overleg met onze Waalse zusterorganisatie AES omtrent een gezamenlijke
zwembadpromotie-campagne in de toekomst met het oog op potentiële nationale sponsoring.

Zwembrevetten

Uitgebreid aanbod – Ook in 2011 voorzag ISB zijn uitgebreide aanbod van zwembrevetten en
kentekens. Tijdens de Trefdag Zwembaden op 20.10.11 in Scherpenheuvel-Zichem werd het
8.000.000ste zwembrevet uitgereikt aan zwembad Het Beerke in Beerse.

Overleg Zwemlijn – In 2011 was ISB betrokken bij verkennend overleg o.l.v. Filip Roelandt omtrent
het ontwikkelen van een zwemlijn in Vlaanderen. Ook de Vlaamse Zwemfederatie, SVS, GSF, VTS en
de onderwijsnetten zijn betrokken. In 2012 wordt dit verder geconcretiseerd.

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 werden deze aangeboden aan de zwembaden.

Zwembaden in de pers

Er werd een standaardreactie opgemaakt om kort op de bal te kunnen reageren bij persaandacht voor
verdrinking of mogelijke negatieve onderzoeken omtrent chloorgebruik.
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5. Organisatie

5.1 Communicatie

ISB werkte in de schoot van de commissie PR en het Dagelijks Bestuur aan een communicatievisies.
Een analyse van de situatie werd gedaan in 2011 en enkele krachtlijnen werden vastgelegd.

5.2 Huisvesting ISB

In 2009 was er aandacht voor de toekomstige huisvesting van het ISB-team en de organisatie. Gezien
de kantoren in de Plezantstraat 266 te Sint-Niklaas niet meer voldeen aan de noden, werd uitgekeken
naar een nieuw kantoor. Er werd in 2010 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 en 2011 werden de werken opgevolgd Begin april 2011 werden de werken
opgeleverd en tijdens de week van 20.04.11 vond de verhuis plaats. Vanaf 01.05.11 nam ISB officieel
zijn intrek in het nieuwe kantoor. Vrijdag 30.09.11 vond de officiële opening plaats in bijzijn van de
ISB-personeelsleden, oud-personeelsleden, de huidige en enkele vroegere bestuursleden en
vertegenwoordigers van diverse sportactoren in Vlaanderen.

Het huidige kantoor in de Plezantstraat werd in 2010 te koop gesteld en eind oktober 2010 verkocht.
De nieuwe eigenaars konden 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 Werbrouck.

Niet-stemgerechtigde leden

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

Verkiezingen
Luc Mercken en Johan Van Dijcke waren uittredend en stelden zich herverkiesbaar. Tijdens het ISB-
Congres te Gent op 16 en 17.03.11 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 en vanaf 12.04.11 door Krist Vandesompele
Provincie West-Vlaanderen : Stijn Werbrouck
Vlaanderen Is Recreatie (Recreatiecentra) : Jean-Pierre Bulens
Vlaanderen Is Recreatie (Recreatiecentra) : Danny De Wit

Vergaderdata Raad van Bestuur
11.01.11, 15.02.11, 18.03.11, 12.04.11, 10.05.11, 14.06.11, 16.08.11, 13.09.11, 08.11.11 en
13.012.11

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 2011 waren er
zodoende AV’s op 17 en 18.03.10 op het ISB-Congres te Gent en 24.05.11 te Antwerpen.
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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
25.01.11, 29.03.11, 28.04.11, 30.06.11, 30.08.11, 27.09.11

Agendapunten
Het Dagelijks Bestuur bespreek in detail specifieke dossiers en activiteiten.. Daarnaast volgt zij als
bestuur de organisatorische werking op van het ISB-team, gecoördineerd door de directeur.

5.5 ISB-team

Samenstelling personeelskader
Directeur: David Nassen
Stafmedewerker: Marjolein van Poppel
Stafmedewerker: Lien Van Belle
Stafmedewerker: Roel Van Caenegem
Medewerker Sportparticipatie: Piet Van der Sypt
Medewerker Sportparticipatie: Ine Esch (vanaf 10.06.11 – 4/5

de
VTE) voor de thema’s

gezondheid/bewegen en senioren en project Redder als
Knelpuntberoep)

Projectcoördinator Multimove: Vincent Leroy (vanaf 10.10.11)
Medewerker Zwempromotie – Organisaties en Bedrijven:

Rozemarijn Van Meirvenne (4/5
de

VTE)
Medewerker Redactie – Infotheek: Elien Veys (tot 25.04.12 uit dienst in onderling overleg)
Medewerker Redactie – Kenniscentrum:Joke Vandermaelen (vanaf 10.07.11)
Boekhouding – Administratie: Debby van den Eede
Secretariaat: Rony Pawlowski
Poetspersoneel: Renilde Eeckman (ontslagen 01.07.11)

Tijdens schooljaar 2010-2011 was Redouan Bourrich actief als stagiair van de OLVP Sint-Niklaas
opleiding 7

de
jaar secretariaat op dinsdag en woensdag. Tijdens schooljaar 2011-2012 is Anthony Van

Broeck de stagiar.



42

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 – 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 2011: invulling werkgroep zwembaden en evaluatie
 Trefdag Zwembaden 2011
 Praktijkboek zwembaden
 VLAREM-trein 2011
 Provinciaal overleg zwembadbeheerders
 Project ‘redder knelpuntberoep’
 Rapport kengetallen overheidszwembaden
 ISB-Congres 2012: werkgroepinvulling
 Vragen uit het veld

Vergaderdata
25.01.11, 04.05.11, 22.06.11, 31.08.11, 05.10.11 en 30.11.11

Werkgroep Sportparticipatie

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

Leden vanuit andere sectoren:
Tatjana Vandriessche, stafmedewerker Demos - Jan Cuypers, FOLLO - Ilse Holvoet, staf VVJ (tot
eind februari)

ISB: David Nassen – Piet Van Der Sypt

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
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 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:

30.05.11: ISB congres: evaluatie keuzesessies sportparticipatie
begeleidingstraject sportparticipatie
trefdag sport en sociale dienstenecnomie
vorming sport en armoede (ikv vapa 105.1)
Buitenspeeldag, terugblik en toekomst
werkgroep sport en interculturaliteit

30.09.11: Vormingsaanbod Sport en Armoede
Colloquium proeftuinproject Buurtsportbegeleider
Infomoment tewerkstelling van laaggeschoolden in de sportsector
Ontwikkeling ivm decreet SVA
project Street Action
Buitenspeeldag 2012
Werkgroep sport en interculturaliteit
ISB congres 2012 + Trefdag Sportparticipatie 2012
ISB online

25.11.11: ISB congres 2012
Trefdag Sportparticipatie 2012
evaluatie vormingsaanbod Sport en Armoede
project Street Action
werkgroep sport en interculturaliteit
ISB online

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), Herman De Braekeleer (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.

Enkele specifieke punten:
 Online reservering website
 Competentiemanagement

In het najaar werd ook een algemeen overzicht van het vormingsaanbod van het najaar bezorgd aan
de leden.

Data: 07.02.11, 23.05.11 en 29.10
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Jong-ISB

Samenstelling
Voorzitter: Helena Van Remoortel (Stekene)

Leden: Elke Buelens (Brasschaat)(tot december), Tom Harding (Lubbeek), Marleen Decordier
(De Panne), Rony Cos (Malle)(tot maart), Sam Janssens (Zaventem), Matthias
Declercq (Gent), Rika Rits (Brecht), Tom Baerts (Heusden-Zolder), Helena Van
Remoortel (Stekene), Andy Braem (Kortenaken), Joke De Prest (Waarschoot), Jurgen
Baeke (Hechtel-Eksel), Filip Claes (As), Britt Walraevens (VGC)(tot maart), Linde
Parasie (Ichtegem), Jo Zwaenepoel (Zottegem) en Jordi Cooman (Damme)

Vergaderdata en agendapunten

22.02.11: Decreet Planlastvermindering en nieuwe Beleids- en Beheerscyclus gemeenten
Website ISB
ISB-Congres: voorbereiding keuzesessie Speed-Dating

22.06.11 Decreet Sport voor Allen
Evaluatie Congres
Startersdagen

03.10.11 Startersdagen
Peter – Meterschap
ISB-Forum
ISB-Congres 2012

05.12.11 Startersdagen
ISB-online
ISB-Sportverzekering

Steeds was er ook ruimte voor vragen en collegiale antwoorden.

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 (Bornem)
Afdeling Vlaams-Brabant : Lieve Joseph (Landen)
Afdeling Limburg : Tom Delsaer (Sportoase Tongeren) – Filip Claes (Bilzen)
Afdeling Oost-Vlaanderen : Erik Vermeulen (Temse) Wendy Cooreman (Lebbeke)
Afdeling West-Vlaanderen : Siska George (Wingene)
Afdeling VGC : Nele Arys (VGC)
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 2011 werd in de werkgroep vooral aandacht geschonken aan de Zwembaddagen 2011.

Data:14.01.11, 25.02.11, 06.05.11, 04.11.11 en 05.11.11
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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

17.02.11

 Communicatie

 ISB-congres

 Bedrijfspartnerships

 Magda – Signalisatie Zwembaden

 Ideeën bedrijvendag 2011

12.05.11

 ISB-Congres

 Communcatie (website – forum)

16.06.11

 Communicatieplan

 Bedrijfspartnership (bedrijvendag, Golden Partnership, …)

 Zwembaddagen

22.09.11

 Communicatie

 Bedrijvendag

 Bedrijfspartnership 2012

17.11.11

 Bedrijvendag

 Bedrijfpartnership

 ISB-Forum

 Zwembaddagen

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
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Deze werkgroep werd opgestart midden 2010 in navolging van enkel open en gesloten overleggen
tussen Buurtsportwerkingen en de noodzaak om een platform te hebben.

Behandelde onderwerpen
- Opmaken van en Buurtsportnota
- Trefdag Sportparticipatie
- Participatiedecreet
- Proeftuin Buurtsportbegeleiders
- …

Bijeenkomsten:
Er was maar 1 specifieke bijeenkomst van de werkgroep (24.01.11). Daarnaast was er echter overleg
met het kabinet sport met een afvaardiging van de werkgroep omtrent de nota Buurtsport (zie eerder).
Er was ook uitgebreid overleg in de context van de proeftuin BuurtSportbegeleiders

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 2011 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. In 2011 was
er een heroriëntering en doorstart van de commissie. Voorzitter Luc Dullers stopte na 8 jaar met zijn
mandaat. Er wordt vanaf het voorjaar 2011 gewerkt met een dagelijks bestuur-kerngroep met 2
schepenen, 2 sportfunctionarissen, stafmedewerker sport VVSG (Chris Peeters) en directeur ISB
(David Nassen). Marc Vlogaert (Bornem) en Christophe Cools (Mechelen) waren in 2011 de
aanwezige sportfunctionarissen.

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. ISB zetelt in
de persoon van Winand Vandelaer ook in de raad van bestuur van SVS sinds 2008. In 2011 werd
bijzonder aandacht geschonken aan de rol van de sportpartners (ISB, VSF en BVLO) in het bestuur
van SVS.

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 project
ingediend voor de ‘Prepatory Actions Sport van de EU’. Er was ook aanwezigheid op mekaars
congressen.

Met AES was er overleg omtrent zwembadpromotie.

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, verenigingsondersteuning, … In 2011 was er op het Dagelijks Bestuur van september
een formeel overleg tussen bestuur van ISB en VSF met het oog op uitwisseling informatie bepaalde
dossiers en afstemming in sportclubondersteuning vanuit sportdiensten en federaties.
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