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2. Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw
(ISB). Het is een terugblik op wat ISB als ledenvereniging en kenniscentrum voor de lokale en
regionale sport- en recreatiesector gerealiseerd heeft het voorbij werkjaar.

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

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

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

Sint-Niklaas, 12.03.13
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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 verantwoordelijken 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 2012

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 2008-2012

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 2012 zijn verweven in de
werkingsdomeinen van ISB. U kan ze in dit jaarverslag terugvinden via een vermelding van het logo
‘sportbeleidsplanning’. Tegen 1 april 2012 diende ISB een werkingsverslag in over het werkjaar 2011.
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Beheersovereenkomst 2013 en 2014-2019

September 2012 ondertekende ISB een overgangsbeheersovereenkomst voor 2013 en tegen 1
december 2012 werd ook het Jaaractieplan 2013 ingediend. Tegen 1 april 2013 wordt het
werkingsverslag 2012 ingediend. Met de goedkeuring van het aangepast Decreet Lokaal Sportbeleid
en de bijhorende uitvoeringsbesluiten werd de beheersovereenkomst tussen ISB en de Vlaamse
Overheid voor de periode 2014-2019 geformaliseerd. Nieuw t.o.v. de vorige overeenkomst zijn
volgende elementen:

 ISB ontvangt slechts 150.000 Euro subsidie jaarlijks tegenover 175.000 Euro (geïndexeerd) in
de vorige periode.

 ISB wordt gevraagd ondersteuning te geven over de inhoud van de 4 Vlaamse
beleidsprioriteiten sport in het Decreet Lokaal Sportbeleid en niet meer over beleidsplanning
of algemene kwaliteitsontwikkeling van lokaal sportbeleid.

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 werden in 2012 door de
werkgroepen uitgewerkt in actieplannen. Dit resulteerde in een Vlaams Actieplan dat op 18.04.12
werd gefinaliseerd op het platform. Hieronder een oplijsting van de werkgroepen met de ISB-
vertegenwoordigers:
 WG1: Professionalisering en tewerkstelling (Marjolein van Poppel (staf) – Dany Punie (voorzitter ISB))

 WG2: Sportkaderopleidingen (Lien Van Belle (staf))

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

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

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

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

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

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

De werkzaamheden van de werkgroepen waren een regelmatig agendapunt op de Raad van Bestuur
van ISB. Het actieplan heeft de bedoeling voeding te geven voor het beleid van minister Muyters de
rest van de legislatuur.

Decreet Planlastvermindering en Beleids-en Beheerscyclus (BBC) – 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.

ISB informeerde over de BBC via een dossier op de ISB-website en via artikels in het Vlaams
Tijdschrift voor Sportbeheer.
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Vrijetijdsbeleid – ISB had in 2012 regelmatig overleg met VVSG, Locus, VVJ en Faro in het kader
van samenwerking tussen de beleidsdomeinen sport, jeugd, cultuur en erfgoed. Concreet werd er met
een gezamenlijke stand deelgenomen aan de VVSG-Trefdag op 29.03.12. In het najaar 2012 werd
een gezamenlijk vormingsaanbod uitgewerkt (zie verder)

In november 2012 vond er een overleg plaats tussen de steunpunten/kenniscentra Locus (Cultuur),
VVJ (Jeugd) en ISB (sport) en de betreffende Vlaamse administraties jeugd, cultuur en sport; en de
VVSG. Dit met het oog op uitwisseling omtrent de aanpassing van de sectordecreten aan het
planlastendecreet en in de context van een streven naar integrale beleidsplanning.

Tijdens de raad van bestuur van september werd een uitgebreide analyse gedaan van de rol van ISB
en het vrijetijdsdenken in lokale besturen. ISB opteert er voor om pro-actief en met open blik in te
spelen en rekening te houden met deze ontwikkeling. Dit door aandacht te hebben voor de
vrijetijdscontext in vormingen en kennisontwikkeling en samenwerkingsverbanden op te zetten. De
vrijetijdscoördinatoren worden actief geïnformeerd over het ondersteuningsaanbod van ISB.

Aanpassing Decreet Sport voor Allen naar Decreet Lokaal Sportbeleid – Naar aanleiding van het
Decreet Planlastvermindering moest er ook een aanpassing van het Decreet Sport voor Allen
gebeuren. ISB was vanaf 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.
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
toetsen. In 2012 werden de besprekingen verdergezet.
Op 18.01.12 was er een stuurgroep met bespreking van een voorontwerp decreet dat voor de 2x naar
de Vlaamse regering ging. Belangrijkste opmerkingen van ISB zijn de bestedingspercentages die
Vlaanderen opneemt en die volgens ISB de autonomie van de gemeenten beperken en het grote
gewicht aan de prioriteiten rond sportclubs terwijl er een tendens is naar andersgeorganiseerde sport.
Op 07.03.12 was er een eerste bespreking van een ontwerp van uitvoeringsbesluit. Op 27.04.12 werd
het decreet goedgekeurd door de Vlaamse regering. Op 30.05.12 was ISB (Dany Punie) te gast
tijdens een hoorzitting in de commissie cultuur – jeugd – sport media van het Vlaams Parlement om
het standpunt van ISB mee te geven over het voorstel van decreet. Zijn toelichting kan geraadpleegd
worden via de ISB-website. 04.07.12 werd het decreet lokaal sportbeleid goedgekeurd door het
Vlaams Parlement (de bestedingspercentages werden niet opgenomen in het decreet). 30.08.12
maakte ISB een nota aan het kabinet en Bloso omtrent het voorliggende ontwerp van
uitvoeringsbesluiten. De nota is online raadpleegbaar en werd via de ISBzine met de leden gedeeld.
Voornaamste punten zijn nog steeds de bestedingspercentages, een evaluatie na 3 jaar, indicatoren,
administratieve vereenvoudiging en cultuurverandering relatie Vlaanderen en gemeenten. In de loop
van november werden de uitvoeringsbesluiten definitief goedgekeurd. De bestedingspercentages
bleven behouden, er werd een evaluatie na 3 jaar inschreven en de verplichte indicatoren werden
geschrapt.
Eind november – begin december organiseerde Bloso 5 provinciale infomomenten voor de
sportdiensten.

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. In overleg met de klankbordgroep en het
departement CJSM werd ook ondersteuning geboden met het oog op het laatste projectjaar en
‘verzelfstandiging’ van het project na 2013.
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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 zo in het voorjaar 2012 effectief in de adviesraad sport:
Luc Mercken (Hasselt), Piet Meneve (Gent), Iris De Keyser (Leuven), Hilde Van Cauwenberghe (VGC)
en Johan Van Dijcke (Bonheiden).
Begin juli 2012 maakte minister Muyters de nieuwe samenstelling van de Vlaamse Sportraad bekend.
Volgende personen zullen lid zijn: Bart Vanreusel; Bieke Dobbelaere; David De Vlieger; Frank
Bulcaen; Frank De Vis; Geert Goubert; Helena Van Remoortel; Hilde Van Cauwenberghe; Iris De
Keyser; Korthoudt, Jan; Jan Korthoudt; Jesse Stroobants; Johan Van Dijcke; Koenraad Hoeyberghs;
Line Dumoulin; Line Verbeke; Mia Maes; Patrick Dobbelaere; Reinout Van Schuylenbergh; Sophie
Cools. In vet de personen die door ISB zijn voorgedragen. 5 personen voorgedragen door ISB zijn
daarnaast plaatsvervanger (Dany Punie, René Schreurs, Ronny Cos, Jan Mathijs en Tom Baerts).

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
forumdagen 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, …

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.

Overlast in recreatiedomeinen – In de schoot van de VIR was ISB in 2011 betrokken bij overleg met
de federale regering (minister Turtelboom) naar aanleiding van overlast in recreatiedomeinen.
Bedoeling is goede praktijken te delen tussen domeinen.

ISB/VIR zijn in 2012 overleg gegaan met de jeugdsector (begin juli) om gezamenlijk te kijken of er
alternatieve manieren zijn om een goed beleid tegen veiligheid te voeren (in plaats van steeds harder
veiligheidsbeleid). Het was een constructief overleg met als conclusie dat een gezamenlijk schrijven
van de beide sectoren naar het Kabinet Milquet een goed signaal zou zijn. ISB/VIR diende een nota in
bij Kabinet Milquet omtrent de herschrijving van de GAS-wetgeving in het kader van de
recreatiedomeinen, en bij Michel Doomst (CD&V) en Peter Van Velthoven (Spa) die een wetsvoorstel
hebben ingediend om de veiligheid in de recreatiedomeinen te verbeteren (vooral gestoeld op de
voetbalwet).

Commissie Sportinfrastructuur – Vanaf 2012 is er in de schoot van ISB een commissie
sportinfrastructuur.. 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 (zie verder).

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.
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Afvalbeheer in sportcentra – Samenwerking Fost-Plus – ISB had overleg in het najaar 2011 met
FOST-Plus omtrent selectieve afvalophaling in sportcentra en een mogelijke sensibiliseringsactie en
ondersteuning hieromtrent. In 2012 werd dit geconcretiseerd via de uitvoering van een onderzoek
door ISB in opdracht van FOST-Plus omtrent afhaalophaling in sportcentra.

KB Actieve Ontspanningsevenementen – ISB bezorgde een nota aan de Dienst Administratieve
Vereenvoudiging ivm het KB Actieve Ontspanningsevenementen. In juni was er overleg met Kabinet
Chastel (Adm. Vereenvoudiging) samen met ISB, VVC en Sociaal-Cultureel Werk. Essentie: veiligheid
is belangrijk en sportdiensten werken met professionelen. KB had niet bedoeling om op sportdiensten
van toepassing te zijn.

Reglementering Basketbal – ISB volgde de gewijzigde reglementering in het basketbal op
(terreinafmetingen en 24”-klok).

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 stond een
samenvatting staan.

Vlarem - Er stond een nieuw ontwerpbesluit tot wijziging VLAREM op stapel. ISB bezorgde vanuit de
commissie zwembaden zijn opmerkingen met betrekking tot het ontwerpbesluit “VLAREM-trein 2012”
aan het departement LNE. Een aantal van de suggesties van ISB zijn (deels) gevolgd
(overgangstermijn, afwijkingen via toezicht volksgezondheid i.p.v. milieuvergunning, controle
trichlooramines op gemotiveerd verzoek, …), maar daarnaast is er ook een hele reeks nieuwe artikels
opgenomen (o.a. rond vloercontroles).

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 voor heel Vlaanderen een begeleidings- en opleidingsaanbod
uitgevoerd. In 2012 bleef het beroep redder erkend als knelpuntberoep. ISB gaf vorm aan een
begeleidings en opleidingsaanbod via de provinciale VDAB-afdelingen van West-Vlaanderen (met o.a.
een opleiding op maat en een jobbeurs), Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Luchtkwaliteit zwembaden - N.a.v. problemen met de luchtkwaliteit in een zwembad in Vlaanderen
ging de Vlaamse Overheid onderzoek doen naar mogelijke normen hieromtrent. ISB besprak dit
thema op de ISB-Commissie Zwembaden en maakte een brief waar ISB zich formeel kenbaar maakt
als gesprekspartner bij volgende instanties. Er werd bewust geopteerd om nog geen standpunt in te
nemen:

 Departement Leefmilieu, Natuur & Energie – Afdeling Milieuvergunningen
 Kabinet Minister Schauvliege – adjunct-kabinetschef leefmilieu & natuur
 Agentschap Zorg en Gezondheid – team Milieugezondheidszorg (afdeling toezicht

volksgezondheid).
Volgende elementen vormden onderdeel van de interne bespreking: onmogelijkheid om momenteel
zinvol te meten, het algemene nut om dit te meten, mogelijke gevolgen naar investeringen indien er
normen zouden komen, …

Onderwaterdrenkelingendetectie – ISB had overleg met producent van een
onderwaterdrenkelingendetectiesysteem. ISB stelde het gegeven zeker te blijven opvolgen, maar niet
pro-actief of publiek hier aandacht voor te hebben. Als zwembaden dit doen en positief over zijn kan
het altijd als goede praktijk gezien worden. Aandachtspunten voor ISB: Systeem wordt gezien als
aanvullend op redders. Aandacht voor valse veiligheidsgevoel, concurrentiestrijd op basis van
veiligheid en reeds strikte regelgeving in vgl. met Frankrijk, Nederland, …. Ook aandacht voor
Europese richtlijnen (met bijv. meer vrijheid over hoe de veiligheid invullen)
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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.

Pro²Sportdiensten - Begin maart was er overleg met VVP en Double Pass over Pro²Sportdiensten.
Goede praktijken uit de audits werden via een samenwerkingovereenkomst in de ISB-Kennisbank
gezet. De vergadering besprak ook de toekomst van Pro²Sportdiensten. ISB zat er bij vanuit haar
kerntaak (ondersteuning en vorming). De VVP zou dit bekijken in kader van nieuwe decreet.

Sportparticipatie

Buurtsport – ISB was ook in 2012 spreekbuis en ondersteuner van buurtsportaanbieders. Er was
geen bijeenkomst van de werkgroep buurtsport. Wel waren er bijeenkomsten in het kader van het
project Lokale Diensteneconomie en overleggen met verwante actoren.

Voorjaarsvergaderingen OKRA-Sport – In het voorjaar had Okra een 10-tal regionale infodagen. OP
vraag van OKRA-Sport informeerde ISB de sportverantwoordelijken over de werking van
sportdiensten Er werd via ISB-bestuursleden/sportfunctionarissen een presentatie van +/- 45min
gegeven (decreet, rol sportdienst, enkele tendensen toelichten, …).

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 en afgerond werd in 2012. Vanaf eind 2012 zal ISB structureel mee het aanbod van
Dynamo mee-communiceren als tools voor lokale sportdiensten om clubs te ondersteunen. ISB
ondersteunde in 2012 ook de communicatie rond de grote sportclubenquête van Bloso en Dynamo.

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. Vanaf 2011 werd er door ISB geïnvesteerd in
ondersteuning van sportdiensten op vlak van bewegen en gezondheid door aanwerving van een
medewerker bij ISB. In 2012 diende ISB 2 projecten rond gezondheidsbeleid in bij de Vlaamse
overheid (zie verder).

Werkgroep Voeding en Beweging – ISB is lid van de Vlaamse werkgroep Voeding en Beweging
voor de uitvoering van een actieplan met gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid.
Medewerkster Ine Esch volgde de werkgroep voor ISB. Eind 2012 werd zij vervangen door David
Nassen (directeur ISB)

Participatiedecreet – ISB is vertegenwoordigd in de adviescommissie (David Nassen) voor
participatieprojecten voor kansengroepen. Daarnaast was ISB in 2012 via diverse kanalen (onderzoek
IDEA-Consult, 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 het voorjaar
van 2013 verwacht.

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. De geïdentificeerde thema's zijn: discriminatie, sportparticipatie van vrouwen,
ouderbetrokkenheid, sectoroverschrijdend werken, competentieontwikkeling en vrijwilligers. Deze nota
is een concrete verdieping van het thema Sport en Interculturaliteit. De bevindingen zullen mee input
geven aan het actieplan Sport voor Allen en het verdere beleid van minister Philippe Muyters met het
oog op het verhogen van de sportparticipatie van personen van diverse afkomst. Hiervoor werd een
permanente strategische structuur, waarbij ISB ook betrokken is, opgericht die de minister zal
adviseren en samen met adhoc werkgroepen een aantal acties zal uitwerken en implementeren.
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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 resulteerde in
2012 in een campagne ‘Krap op kamp’. Eind 2012 werd gestart met de vertaalslag van deze tool naar
lokale sportkampen.

Ethiek in de sport – Op initiatief van Vlaams minister Muyters (Sport), Smet (Jeugd) en Vandeurzen
(Welzijn) ondertekende ISB samen VSF, BOIC en SVS een engagementsverklaring omtrent het
tegengaan van misbruik in de sport. Daarnaast werkte ISB via medewerkster Ine Esch mee in een
werkgroep om een vlaggensysteem en handleiding uit te werken voor de sportsector omtrent sexueel
misbruik in de sport. Eind 2012 namen stafmedewerker Lien Van Belle en Filip Claes (Zwembad
Bilzen) deel aan een opleiding ‘Train the Trainer’ met het oog op aanbieden van vormingen door ISB
in 2013.
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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 2011 te Gent werden
volgende lidgelden goedgekeurd voor 2012.

Effectieve stemgerechtigde leden

 Gemeenten tot 10.000 inwoners 176 €

 Gemeenten van 10.001 tot 20.000 inwoners 275 €

20.001 tot 50.000 inwoners 391 €

50.001 tot 100.000 inwoners 452 €

100.001 tot 150.000 inwoners 529 €

150.001 tot 300.000 inwoners 669 €

 Gemeenten met méér dan 300.000 inwoners 1034 €

 Privé-, Provinciale en Bloso-sportcentra - Onderwijsinstellingen -
Provinciale diensten - Recreatiecentra (per instelling) 176 €

Niet stemgerechtigde leden

 Individueel lidmaatschap 55 €

 Oud-ISB-leden (individueel) 16 €

 Bedrijven - Architecten - Studiebureaus (zie voorwaarden partnership 2012)

Leden – Eind 2012 groepeerde ISB als ledenvereniging 291 gemeenten en steden. Daarnaast waren
er ook 64 private, provinciale en Bloso-sportcentra lid van ISB, naast enkele recreatiedomeinen,
onderwijsinstellingen, provinciale diensten en intercommunale instellingen.

Werving leden – Bij de start van 2012 deed ISB een lidmaatschapsaanbod bij de sportdiensten van
de hogescholen en de universiteiten. Aangezien zij geconfronteerd worden met de zelfde uitdagingen
als lokale sportdiensten (organisaties, infrastructuur, …) kan het ondersteuningsaanbod van ISB nuttig
zijn voor hen. In het kader van het congres deed ISB ook een mailing naar de recreatiedomeinen. In
december 2012 had ISB overleg met Sportoase en Sport & Recreatie (S&R) met het oog op
lidmaatschap als privaat sportcentrum van de verschillende individuele PPS-exploitaties van
Sportoase en S&R in Vlaanderen.
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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 2012 in het oog
sprongen.

Intervisie sport en integrale meerjarenplanning – In het voorjaar organiseerde ISB 4 sessies rond
sport in de integrale meerjarenplanning. Doel was sportambtenaren ondersteunen en stimuleren om
‘huiswerk’ te maken rond lokaal sportbeleid met het oog op de verkiezingen van 14.10.12. ‘Huiswerk’
in de vorm van een nota voor het managementteam of een ‘memorandum’ voor de (toekomstige)
politici. Tijdens de sessies werd via interactieve werkvormen aan de slag gegaan met de ISB-
handleiding ‘hoe een memorandum maken’ en werden praktijkvoorbeelden gebracht (Bilzen, Gooik,
Izegem, Ingelmunster, …). Er waren 4 sessies:

 dinsdag 12 juni 2012 - Diest
 donderdag 14 juni 2012 - Zoersel
 dinsdag 19 juni 2012 - Izegem
 donderdag 21 juni 2012 - Mechelen

Er waren in totaal 124 deelnemers (9/10 sportfunctionarissen) die een gemiddelde score van 8/10
gaven. 90% van de aanwezigen gaven aan dat ze in de loop van het jaar na de intervisie een
‘sportnota’ zouden opmaken. Rond in het voorjaar 2013 op de voorjaarsvergaderingen van de ISB-
afdelingen leert dat ongeveer 1/4

de
tot 1/3

de
effectief een ‘ambitienota’/’inspiratienota’/’memorandum’

sport opmaakt voor de politiek of voor het managementteam.

Intervisies Tendensenkaarten Lokaal Sportbeleid – ISB organiseerde in het najaar intervisies
omtrent de map met 9 tendensenkaarten lokaal sportbeleid voor sportfunctionarissen,
vrijetijdscoördinatoren, schepenen van sport, … Er waren 2 reeksen van 4 sessies:

Wanneer en waar (Deel A) Tendensen
Dinsdag 9 oktober in CC begijnhof Diest Kinderopvang en sport

Brede school en sport
Vrijetijdsbeleid
Sport/bewegen en ruimte

Donderdag 18 oktober in zwembad rozenbroeken Gent
Dinsdag 6 november in Mister V-arena Oostende
Donderdag 22 november in huis van de Mechelaar Mechelen

Wanneer en waar (Deel B) Tendensen
Donderdag 11 oktober in huis van de Mechelaar Mechelen Innovatie en creatieve exploitatie

Aandacht voor kansengroepen
Verenigingsondersteuning
Sport/ bewegen en gezondheid
Vergrijzing

Dinsdag 23 oktober in Bloso-centrum Brugge Julien Salens
Donderdag 8 november in CC begijnhof Diest
Dinsdag 20 november in zwembad rozenbroeken Gent

Doel was sportbeleidverantwoordelijken ruime inhoudelijke inspiratie geven voor sportbeleid in het
meerjarenplan. En de deelnemers informeren over tendensenkaarten en hen de algemene tendensen
in sportbeleid leren kennen. En vooral hen met de tendensen aan de slag laten gaan in de eigen
gemeente. Op de sessies werden de tendensen kort voorgesteld en vervolgens werd via interactieve
oefeningen aan de slag gegaan. Er waren 285 deelnemers (242 unieke deelnemers) over de 8
sessies. Deze kwamen uit 157 gemeenten. Er werd een algemeen gemiddeld score gegeven van
7,7/10.

Werkvergadering – ISB Algemene Vergadering – Op 24.05.12 organiseerde ISB een Algemene
Vergadering in Tienen (Vrijetijdscentrum). Naast het formele gedeelde (o.a. goedkeuring Jaarrekening
2011) was er een interactieve bespreking met de leden over de toekomstige werking van de ISB-
bestuursorganen met het oog een toekomstige aanpassing van de statuten en het huishoudelijk
reglement (2013) om rekening te houden met nieuwe tendensen.
In het voormiddagprogramma werd een voorstelling gegeven van de belangrijkste resultaten van het
nieuwe Cijferboek Sport. Guy Redig gaf zijn reflecties op de cijfers en toekomstige tendensen in lokaal
sportbeleid. Er werd een praktische uitleg gegeven rond het gebruik van google-docs en 25 ideeën
voor gegevensverzameling sportbeleid werden gedeeld.
Er waren een 60-tal aanwezigen in de voormiddag en een 25/30-tal in de namiddag.
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Overleg Centrumsteden – In 2012 was er geen specifiek overleg voor de centrumsteden. Tijdens
diverse vormingen of intervisies werden wel aparte sessies of werktafels voorzien voor de grotere
steden.

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. De werkgroep gaf input voor en werkte mee aan diverse initiatieven (ISB-
Congres, Trefdag, …).

Vrijetijdscoördinatoren – In 2012 deed ISB gerichte communicatie naar de vrijetijdscoördinatoren in
Vlaamse gemeenten. O.a. de brochure 5 bouwstenen voor lokaal sportbeleid en de map met de 9
tendensenkaarten werd aan hen bezorgd door ISB. In Limburg vonden een 2-tal intervisie plaats
tussen vrijetijdscoördinatoren.

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 het voorjaar 2012:

 30.01.12 ISB-Antwerpen in Herselt (Vrijetijdscentrum De Mixx) – thema: vechtsporten
 09.02.12 ISB-Vlaams-Brabant in Hoegaarden – Jeroen Scheerder over andersgeorganiseerde

sport/Toon Dooms (KBAO)/Praktijkvoorbeelden Armoede en sport
 16.02.12 ISB-Limburg in Hasselt (Nationale Bank) – paneel crisis sportclubs
 16.02.12 ISB-Oost-Vlaanderen in Maldegem – Vrijetijdsdiensten (o.a. Pascal Giesen (Alken))
 24.04.12 ISB-West-Vlaanderen in Bredene rond o.a. marketing en sportelen.

ISB-Oost-Vlaanderen deed nog een partnerdag in het najaar op 18.10.12 in S&R Rozebroeken (Gent)
en ook ISB-West-Vlaanderen deed nog een najaarsvergadering op 25.10.12 in Bloso-Brugge, tijdens
deze 2 laatste bijeenkomsten werd een deel van het programma ingevuld met intervisie rond de
tendensenkaarten van ISB. ISB-Limburg deed in oktober een studiereis naar Keulen. En de VIR had
zijn najaarsvergadering op 22.11.12 in Huizingen.

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.

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.
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Eind 2012 waren er bijna 380 leden op het forum. Er werden 190 ‘discussie’ opgestart. Gemiddeld
waren in bv. de groep ‘sportdiensten’ 4,6 antwoorden/reacties per ‘discussie’. Een tiental discussies
hadden meer dan 10 reacties.

Peter/Meter – aanbod voor startende sportambtenaren/beheerders

Een nieuwe sportfunctionaris kan soms hulp gebruiken wanneer hij op de sportdienst met bepaalde
vragen of problemen geconfronteerd wordt. Een ‘peter’ of ‘meter’ uit de lokale sportsector zou daarbij
een fijne hulplijn kunnen zijn, een vrijblijvend contact bij vragen of problemen. Doel en visie:
betrokkenheid gemeenten/leden met ISB vergroten – concrete ondersteuning – inspelen op kern van
ISB-werking: persoonlijk contact met collega’s – leden (nog) dichter bij dienstverlening vanuit ISB-
kantoor brengen Taken van de peter/meter:

 Contact leggen met nieuwe SF
 Werking en ondersteuning van ISB toelichten
 Helpen; de weg wijzen naar ….
 NIET zelf oplossen, zelf onderzoeken, zelf prijs vragen, …

In het najaar werd dit aanbod geïmplementeerd.

Bedrijfspartnership

ISB bood ook in 2012 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 2012 een zeer gewaardeerde structurele partner van ISB.

ISB-Master Partners 2012
AC bvba, Adec Sport, Aquanaut Zwembadtechnieken bv, ASP&P – powerplaysoccer bvba, Astroturf
Europe, Boer Belgium bvba, Cofely Services, Cos nv, D&D Sport nv,De Ceuster nv, De Melker
Belgium nv, Edelgrass bv, Eibe Benelux bv, Ethias, Eurogym, Euronet, Groenservice, Hinke
Schwimmbad Osterreich GMBH, Idemasport nv, Janssen-Fritsen nv, Kompan nv, Krinkels Sport nv,
Lano Sports nv, Lesuco nv, Libraplay nv, Lotec Belgium, Mondo Luxembourg sa, Pellikaan
Bouwbedrijf nv, Rada Sanitairtechniek bv, S&R Group nv, Salubris, Scheerlinck, SCR-Sibelco nv,
Sport & Spel bvba, Sportimpex bvba, Sportinfrabouw nv, Sportoase Groep, Syx Automations, Tarkett,
Topfloor nv, TS-K bvba, Variopool bv, Veldeman Structure Solutions, Watervision, Wesco nv,
Westerstrand Europe nv

Supporting Partners 2012
Domo Sports Grass, ECOM Services, TMVW

Actieve Advertisers 2012
Desso Sports Systems nv, Uitrusting Schréder nv, barenbrug Belgium nv, Cosimco, LMI

Architecten – Studiebureau’s 2012
Artabel bvba, bvba Architectenbureau Luk Derycke, Enviro +, LABO control, Studio Klein Brabant
bvba, Ugent-Vakgroep Textielkunde, Van Ackter & Partners, Verba bvba

Bedrijvendag Casino - Middelkerke – Op 25 oktober organiseerde ISB zijn jaarlijkse bedrijvendag in
Middelkerke 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. 37 afgevaardigden van 27 verschillende bedrijven waren aanwezig.
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Europa

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. Er
waren in 2012 twee concrete projectvragen aan ISB nl. European Move Week (projectleider: ISCA) en
SportCityNet (projectleider: Tafisa Europe) waarvan het tweede het meeste aansloot bij de werking
van ISB. Omdat instappen in het project SportCityNet behalve de ervaring en de uiteindelijke outcome
van succesfactoren e.d. enkel kosten met zich meebracht (vervoers- en accommodatiekosten) werd
besloten niet aan te sluiten bij deze projectaanvraag. ISB zal door Tafisa Europa op de hoogte
gehouden worden van hun initiatieven.
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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 2012 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)
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 2012 verschenen:
 Beste beschikbare Technieken voor zwembaden (Liesbet Van den Abeele)
 Iedereen mee! De inhoud van de vormingen sport en armoede te boek (Piet Van der Sypt)
 ZWEMBADDAGen in woord en beeld (Nele Arys, Marc Vanryckeghem, Rozemarijn Van

Meirvenne)
 Op naar de gemeenteraadsverkiezingen (David Nassen)
 Ouderen tellen altijd mee, ook in de sportraad (Frans Beunens, Sandra Vandereet)
 Redder, nog steeds een knelpuntberoep? (Marjolein van Poppel, Ine Esch, Lien Van Belle)
 Nieuw cijferboek sport (Marjolein van Poppel)
 Vlaremtrein 2011 (Rudy Senten en Rudy Calders)
 Street Action uit de startblokken (Piet Van Der Sypt)
 Lokaal sportbeleid na 14 oktober (David Nassen)
 Gezondheidsbeleid ook in kleine gemeenten (Ine Esch)
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 De nieuwe vrijwilliger in de sportclub (Roel Van Caenegem)
 6 schepenen van sport blikken vooruit over het sportbeleid
 Onderscheid 5 types sportclubs in je gemeente (Pieter Hoof)
 4 bouwstenen voor kwaliteitsvolle sport- en speelruimte (Francis Van Ingelgem)

Enkele artikel rond lokaal sportbeleid 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 2012:
 Congresstad Genk (227)
 Innovatieve Topturnhal Izegem (228)
 Sporthal Hemelrijk Essen (Pellikaan) (229)
 S&R Rozebroeken Gent (230)
 Kunstgrasvelden in Kiewit (Sportinfrabouw) (231)
 Sportoase Duinenwater (Knokke-Heist) (232)

Voorbereiding Lay-outaanpassing – Eind 2012 werden de voorbereidingen gedaan voor een lay-
outaanpassing voor het eerste nummer van 2013.

Promotie abonnementen – Er werd in 2012 promotie gevoerd bij sportraden (abonnementen voor de
leden van de sportraad) voor het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer en ook de uittredende
schepenen van sport kregen eind 2012 een voorstel voor een toekomstig abonnement.

Website en E-zines

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 het najaar 2011 startte ISB met het redesign van de website. 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. In het voorjaar 2012 werd nieuwe website
uitgewerkt. De lancering van de nieuwe website gebeurde in september. Het CMS-systeem (Ego van
Anaxis) werd behouden. Er werd geopteerd voor een thematische aanpak en snellinks die vertrekken
vanuit de noden van de gebruikers (en niet vanuit de organisatiestructuur). Nieuwe toepassingen
(webshop, …) en functionaliteiten (verwant nieuws, …) werden geïmplementeerd. De
gebruiksvriendelijkheid werd verhoogd. Volgende thema’s vormen de basis: sportbeleid,
sportinfrastructuur, sportpromotie, beheer sportdienst, zwembaden en recreatiedomeinen.

ISBzine - ISBzine is de elektronische nieuwsbrief van het ISB die tweewekelijks wordt verzonden naar
1300 abonnees. De doelgroep van de ISBzine bestaat uit sportdiensten, sportorganisaties, bedrijven,
geïnteresseerde particulieren.

Tot de restyling van de website in september 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

Samen met de website werd ook de e-zine aangepast: er is een nu een rubriek met hoofdnieuws, ISB-
mededelingen en ISB-tips. Daarnaast worden de eerst komende activiteiten en vormingen
aangekondigd en is er bedrijfsnieuws. De nieuwsberichten worden ook thematisch weergegeven
(gelinkt aan de thema’s op de website)

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

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

Informatieverstrekking en adviesverlening
Informatie en adviesverlening naar aanleiding van individuele vragen van onze leden. Een lijst van alle
gestelde vragen wordt bijgehouden. In 2012 werden 159 vragen geregistreerd (telefoon en e-mail).
Vragen gaan vooral over sportinfrastructuur en zwembaden en komen vooral van sportdiensten. In
2013 wordt een striktere registratie van de inkomende vragen ingepland.

ISB-Kennisbank

De ISB-Kennisbank werd in 2010 operationeel. Eind 2010 bevatte de databank 9737 publicaties. In
2011 en 2012 werd de kennisbank verder uitgebouwd en aangeboden aan de leden. Eind 2012 telde
de databank meer dan 10500 records (o.a. alle artikels uit het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer in
pdf)

In totaal telden we reeds 4524 bezoeken op de Kennisbank. In 2012 raadpleegden per dag
gemiddelde 12,36 personen de Kennisbank. De gemiddelde tijd op de site was 4’41” en men bekeek
gemiddeld meer dan 6 pagina’s. 51 publicaties werden apart aangevraagd. Op regelmatige tijdstippen
bundelen wij bovendien alle publicaties omtrent een actueel onderwerp of een interessant thema in
een rubriek in de kijker (o.a. de info over de tendensenkaarten lokaal sportbeleid). 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. 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. In 2012 werd
dit verder geoperationaliseerd met o.a. een overleg met de IT-firma MITC.
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Brochure 5 bouwstenen lokaal sportbeleid

In het voorjaar 2012, met in primeur voor de schepen van sport op het ISB-Congres 2012, gaf ISB een
brochure uit met 5 essentiële sportieve bouwstenen voor een lokaal sportbeleid. De brochure had als
doel inspiratie te bieden voor kandidaat-politici voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012.
De bouwstenen spelen in op actuele trends en recente ontwikkelingen. Ze hadden als doel de basis te
vormen voor het bestuursakkoord dat na de coalitievorming tot stand zou komen in de gemeenten.
Daarnaast gaf de brochure uiteraard ook voeding aan eventuele memoranda van sportraden of
voorbereidende nota’s van sportambtenaren. De brochure werd in 3 ex. bezorgd aan de Colleges van
Burgemeester en Schepenen. Daarnaast werden 3 ex. bezorgd aan de sportdiensten met de vraag 1
ex. aan de sportraad te bezorgen en 1 ex. aan hun
diensthoofd/departementshoofd/clusterverantwoordelijke vrijetijd, welzijn, … of de vertegenwoordiger
van sport in het managementteam. ISB speelde hiermee in op bestuurlijke tendensen zoals de
aanwezigheid van managementteams, vrijetijdscoördinatoren, …

Volgende 5 bouwstenen werden in de schoot van de raad van bestuur van ISB geformuleerd:

SPORTINFRASTRUCTUUR
Ga voor een hedendaagse sportinfrastructuur. Geef ruimte aan sport.
SPORTPARTICIPATIE
Focus op niet-sporters en sedentairen. Heb aandacht voor kansengroepen en de vergrijzing.
SPORTCLUBS
Ondersteun sportclubs in een kwaliteitsvol aanbod. Maak van hen partners voor je beleid.
GEZONDHEID en SPORT ALS MIDDEL
Zet bewegen in voor gezondheid. Gebruik sport als middel voor maatschappelijke uitdagingen.
DOELGERICHTHEID en DESKUNDIGHEID
Zorg voor een efficiënte en slagkrachtige gemeentelijke organisatie. Eén die steunt op expertise.

In 2013 zullen de nieuwe schepenen van sport ook een exemplaar ontvangen.

Map 9 tendensenkaarten lokaal sportbeleid

In het najaar 2012 gaf ISB een map met 9 tendensenkaarten rond lokaal sportbeleid uit. Met de
aanstelling van een nieuwe bestuursploeg en het eerste integraal meerjarenplan waren de
uitdagingen groot voor lokale besturen. 9 maatschappelijke, bestuurlijke of sportieve tendensen
werden algemeen geduid en geïllustreerd met voorbeelden. Bovenal willen de kaarten een
werkinstrument zijn. Diverse vragen zetten aan tot denken tijdens de gegevensanalyse en uit een
palet van concrete acties kan ‘gestolen’ worden voor het eigen plan.

Volgende 9 thema’s werden behandeld:
1. Ruimte & Sport/Bewegen
2. Sportinfrastructuur en Innovatie
3. Vrijetijdsbeleid
4. Verenigingsondersteuning in evolutie
5. Gezondheid & Sport/Bewegen
6. Vergrijzing & Actieve levensstijl
7. (Brede) School & Sport
8. Kinderopvang & Sport
9. Aandacht voor kansengroepen

De map werd bezorgd aan de sportdiensten en vrijetijdscoördinatoren. Sportdiensten konden extra
exemplaren aanvragen voor de sportraad of binnen de dienst. In 2013 ontvangen ook de nieuwe
schepenen een exemplaar.

De tendenskaarten zijn ook online in ‘printvriendelijk’ formaat beschikbaar op de ISB-website en in de
ISB-Kennisbank met een per tendens een ‘voorgeprogrammeerde’ zoekactie naar verwante informatie
en publicaties.
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Filmpjes ISB-Traject 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 werd afgerond in 2012. Het traject had als doel een aantal innovatieve
projecten omtrent dit thema te begeleiden en op te volgen. We zochten 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.

Volgende gemeenten maakten deel uit van het traject: Antwerpen, Gent, Beveren, Knokke-Heist,
Putte, Geel en de Nederlandse gemeente ‘sHertogenbosch. De Nederlandse gemeente Venlo was
ook betrokken.

Het resultaat van het traject werd weergegeven in 6 filmpjes (1 visiefilmpje en 5 goede praktijken). De
filmpjes werden gedeeld via vimeo en de ISB-website met als doel andere sportdiensten te inspireren
en concreet op weg te zetten in nieuwe vormen van verenigingsondersteuning. Met deze filmpjes
speelt ISB ook pro-actief in op de inhoud van de nieuwe beleidsprioriteiten in het decreet lokaal
sportbeleid (professionalisering, samenwerking tussen clubs, …)

Volgende praktijken werden in beeld gebracht:
 Dossierbeheerders – Antwerpen
 Verenigingsloket – Beveren
 Buurtsportvereniging l Project Ik S-port zo – ‘sHertogenbosch (Nl)
 Sterke sportclubs l ondersteuning op basis van profielen – Knokke-Heist
 Subsidio l subsidietool – Putte
 Sportclubondersteuning – Gent

Filmpje ‘Vitaminen voor de Sportclub’

ISB coördineerde de realisatie van een ‘getekend’ filmpje (gebaseerd op Back to Basics van de KNVB
– het filmpje werd uitgewerkt met de firma Creative Beards uit Nederland) samen met VSF -
Dynamoproject en met steun van kabinet – Vlaamse Overheid over verenigingsondersteuning. Er was
gedeelde financiering. Het filmpje gaf een visie op ondersteuning van verenigingen en schetste een
gezamenlijk kader voor sportdiensten en sportfederaties. Doelpubliek: gemeenten (sportdiensten en
sportraden als adviesorgaan) en federaties (personeel en bestuur) – dus niet de sportclub zelf, maar
hun ondersteuners. Boodschap:

 Bewust maken van verschillende types sportclubs
 Overtuigen dat sportclubs concrete ondersteuning nodig hebben
 Aanzetten om clubs op maat (op een andere manier) te ondersteunen

ISB maakte bij dit filmpje een discussietool die kan gebruikt worden wanneer het filmpje wordt getoond
op een bijeenkomst van sportdiensten of sportclubs.

Onderzoekssamenwerking KU Leuven – ISB – Doctoraat

ISB en de KU Leuven sloten een samenwerkingsovereenkomst af omtrent onderzoek (Prof. Jeroen
Scheerder). Dit wordt geconcretiseerd via een doctoraat van Marjolein. ISB biedt Marjolein tijd (a rato
van 1/5 per week) en KUL toegang tot gegevens; en KUL en Marjolein doet beleids- en
praktijkrelevant onderzoek voor het werkdomein van ISB. Onderwerp: Onderzoek naar de
performantie van het lokale sport- en bewegingsbeleid in Vlaanderen. Over de efficiëntie en
effectiviteit van (semi-)publieke instanties.
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Kengetallen Zwembaden

In 2012 lanceerde ISB een nieuwe jaarlijkse vragenlijst voor kengetallen 2011 naar de zwembaden.
ISB verzamelt zo sinds 2001 basiskengetallen (tarieven, bezoekersaantallen, …)

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 en 2011 werden reeds modellen en voorbeelden voor diverse functies ter beschikking gesteld
van de leden. Er werd in samenwerking met Syntra competentieprofielen voor enkele functies
gemaakt. In 2012 werd o.a. een profiel voor een buurtsportmedewerker opgemaakt.

Pro²Sportdiensten – goede praktijken

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. In 2012 werden door Double
Pass en ISB de tijdens de audits verzamelde goede praktijken in de ISB-Kennisbank opgenomen. Er
werd hierover ook gecommuniceerd naar de sportdiensten. In het ISB-Tijdschrift 230 stond een
uitgebreid artikel met de voornaamste conclusies van Pro²Sportdiensten

Praktijkboek zwembaden – Vlaremmap

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 2012 extra
communicatie en promotie gedaan omtrent deze publicatie, samen met de ISB-Vlaremmap op het
ISB-Congres en samen met de promotie van de nieuwe signalisatiebordjes voor sporthallen (en
zwembaden)

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 werd in het voorjaar 2012
voorgesteld.
Alle sportdiensten, schepenen van sport, sportraadvoorzitters en Vlaamse sportfederaties ontvingen
een exemplaar van het Cijferboek Lokaal Sportbeleid 2011-2013. De website www.cijferboek.be geeft
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de mogelijkheid om gemeenten onderling, met een referentiegroep of t.o.v. 2007 te vergelijken. Hier
kan de publicatie ook in pdf gedownload worden.
Op 24 mei 2012 werd het cijferboek d.m.v. de weergave van enkele belangrijke resultaten door
Marjolein van Poppel voorgesteld, gevolgd door een reflectie van Guy Redig.
In het augustus-septembernummer van het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer volgde een
samenvattend artikel.

Onderzoek Recreatiedomeinen

In het kader van een stage-opdracht master Lichamelijke Opvoeding (KU Leuven) werd eind 2012
gestart met een basisonderzoek naar recreatiedomeinen in Vlaanderen. Doel is enerzijds een
basisschets te maken en anderzijds kengetallen de verzamelen. De resultaten worden voorjaar 2013
verwacht.



26

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 2012 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 2012 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 2012 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 31

93,2% 70,5%

Oost-Vlaanderen Aantal basis Aantal optie

65 gemeenten

61 42

93,9% 64,6%

Vlaams-Brabant Aantal basis Aantal optie

65 gemeenten

53 37

81,5% 56,9%

West-Vlaanderen Aantal basis Aantal optie

64 gemeenten

63 40

98,4% 62,5%

Uitbreiding polis hartfalen - In het najaar 2012 werden de gemeenten en provincies weer
geïnformeerd over de mogelijkheden voor 2013. In het najaar breidde Ethias de polis uit met een
dekking van hartfalen. De Raad van Bestuur besliste om de premie van de basispolis te verhogen met
0,010 Euro, gezien de verhoging van de poliskost voor ISB, die de uitbreiding hartfalen met zich
meebracht. Dit betekent dat 0,060 Euro per inwoner wordt betaald in 2013 (t.o.v. 0,050 Euro in 2012).

In 2012 werd overgeschakeld op het digitiaal melden van activiteiten via mail.

Tool ‘opmaken van een memorandum’

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.12 stimuleerde ISB om vanuit de
sportdienst en sportraad een sportnota samen te stellen en deze voor te leggen aan de toekomstige
politici. Met het wegvallen van het sectorale sportbeleidsplan en het nieuwe instrumentarium dat de
Beleids- en beheerscyclus (BBC) zal geven, biedt zo’n nota zonder meer een meerwaarde om sport
hoog op de agenda te houden.

De handleiding ‘voorzetten om te scoren’ of een handleiding voor het opmaken van een memorandum
was een praktische tool om aan de slag te gaan. De handleiding bood een sjabloon, stappenplan,
tips en ‘do’s & don’ts’ om zo’n document te maken. We focusten op de ‘technisch’ opbouw en
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methodiek. De inhoudelijke ‘sportieve’ invulling moet namelijk gebeuren vanuit het sportieve
middenveld en de sportieve situatie in de gemeente of stad.

De handleiding werd verspreid onder alle sportdiensten en sportraden. Via intervisies in het voorjaar
(zie eerder) werd de handleiding in praktijkgerichte sessies toegelicht.

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 2012 werd de databank in opdracht van en in samenwerking met VGC onderhouden via
plaatsbezoeken van nieuwe infrastructuur of op basis van specifieke aandachtspunten. De website
werd gehost en na aanpassing werd een nieuwe master-CD gemaakt.

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 2012 stond ISB mee in voor het onderhoud
(update) van de digitale kaart.

COCOF (Franstalige Gemeenschap in Bxl) en VGC werken aan een gezamelijk ‘kadaster’ van de
sportinfrastructuur en het sportaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ISB werd hier omwille
van haar expertise met SPIN Brussel uitgenodigd om enkele vergaderingen bij te wonen. Het
‘kadaster’ zal een momentopname zijn, over de actualisatie van de gegevens in dit kader is nog geen
duidelijkheid.

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 had 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…

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 3 bijeenkomsten en in 2012 waren er 4: 11.01.12 (intervisie en collegiaal
advies + aanwezigheid enkele sportfederaties), 08.02.12 (Putte) (verenigingsinfo.be + administratieve
vereenvoudigingsprojecten), 28.03.12 (Beveren) (vrijwilligersbeleid + interculturaliseren) en 24.04.12
(Knokke) (visiefilmpje maken – geleerde lessen – evaluatie)

De verzamelde goede praktijken en de ontwikkelde visie werden gedeeld via filmpjes (zie eerder). Dit
alles werd ook gecommuniceerd met het oog op inspiratie voor de nieuwe beleidsprioriteiten in het
Decreet Lokaal Sportbeleid.

Het traject wordt vormgegeven samen met A-jour.
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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 2012 te Genk

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 2012
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 de Limburghal te Genk op woensdag 21 maart en donderdag 22 maart
2012.

Aantal deelnemers

Deelname: congres 2012
Totaal aantal deelnemers over de twee congresdagen 867
Aantal deelnemers woensdag 756
Aantal deelnemers donderdag 557
Aantal deelnemers diner 474
Aantal deelnemende gemeenten en instellingen 226
Aantal deelnemende verenigingen en organisaties 18
Aantal deelnemende Schepenen van Sport 63
Aantal bedrijven 66

Congresprogramma

Voor het sfeer- en fotoverslag van het congres en de inhoud van de referaten en inleidingen verwijzen
wij naar het nr. 229 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

Ellen Wayenberg ● Bestuurlijke uitdagingen voor lokale besturen

Ellen Wayenberg is docent Bestuurskunde aan de Hogeschool Gent en doctoreerde in de Sociale
Wetenschappen (KU Leuven). Zij geeft inzicht in tendensen, nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen op
bestuurlijk vlak in gemeenten en steden. Enkele vragen die aan bod zullen komen: hoe zit het met de
‘regierol’? Is regionale samenwerking realistisch? Zorgen samenwerkingsverbanden met privaat
initiatief voor meer slagkracht?

Johan D’Haeseleer ● Wat lopen je leert over persoonlijke productiviteit

Running is the greatest metaphor for life, because you get out of it what you put into it. - Oprah
Winfrey
Onze dagen zijn meestal te kort. We worden overspoeld met e-mails en todo's. De tijd die we kunnen
spenderen aan onze passie wordt kleiner en kleiner. Winnen van je todo's is geen kunst. Het is een
oefening. Hardlopen kan ons heel wat leren over persoonlijke efficiëntie. Je zal nooit meer op dezelfde
manier kijken naar lopen of naar persoonlijke efficiëntie.
Moderator was Dirk Gerlo (VRT)

Tijdens de eerste congresdag werden ook de gediplomeerde sportfunctionarissen van 2011
gehuldigd. Er was ook een ludiek intermezzo via Improvisatietheater Inspinazie.

Dag 2:

Koen Breedveld ● Sportonderzoek inspireert sportbeleid

Het Nederlandse Mulier Instituut blinkt uit in gedegen en praktijkrelevant sportonderzoek. Koen
Breedveld, algemeen directeur van het Mulier Instituut, haalt enkele in het oog springende
onderzoeksresultaten uit recente studies en publicaties aan waarbij de link met het werkveld nooit ver
weg is: de kracht van sport voor steden, de situatie van sportclubs …

Fons Van Dyck ● Het merk sportdienst

De lokale sportdiensten hebben heel wat te bieden, maar ze moeten het wel benoemen en claimen.
En ook dat alleen is niet genoeg. Alleen als je zicht krijgt op de drijfveren van de bewoners en hierop
weet in te spelen, boek je vooruitgang. Fons Van Dyck, communicatiespecialist en trendwatcher, zet
ons op het goede pad met een inspirerende lezing over ‘place branding’ en ‘het merk mens’.

Moderator was ook op dag 2 Dirk Gerlo (VRT)

Werkgroepen:

Dag 1:

Sessie 1 (14u15-16u15)
De toekomst van de ‘sportdienst’ in de gemeentelijke organisatie
De organisatiestructuren van gemeenten zijn in verandering. Clustering van beleidsdomeinen zorgt
voor onrust en leidt tot fundamentele keuzes. Hoe zichtbaar blijft sport? Waar ligt de meerwaarde van
samenwerking binnen vrijetijdsbeleid, sociaal beleid of met het oog op een gezonde gemeente?
Succesfactoren worden geschetst. Praktijkvoorbeelden zorgen voor illustratie.
Voor sportfunctionarissen, schepenen en beleidsmedewerkers andere domeinen
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Sessie 2A (14u15-15u15)
Veilige sportinfrastructuur: de theorie
Er bestaat geen algemeen veiligheidsreglement voor dé sporthal. En toch moet je instaan voor
veiligheid van de infrastructuur. Welke wetgevingen en normen zijn dan wel belangrijk, zowel indoor
als outdoor? Hoe moet je ze interpreteren en hoe kan je ze toepassen?
Voor sportfunctionarissen en beheerders

Sessie 2B (15u30-16u15)
Veilige sportinfrastructuur: de praktijk
Via uiteenlopende praktijkvoorbeelden diepen we de theorie verder uit. Een handig systeem om
keuringen en onderhoud op te volgen, een prettige samenwerking tussen sportdienst en preventie-
adviseur, bijzondere aandachtspunten bij aanleg van buitensportaccommodaties op vlak van
veiligheid en preventie.
Voor sportfunctionarissen en beheerders

Sessie 3 (14u15-16u15)
Sportraad: nood of wens?
De nieuwe beleids –en beheerscyclus verplicht gemeenten binnenkort anders te denken en te
plannen. Deze evolutie brengt zowel kansen als bedreigingen met zich mee. Ook de gemeentelijke
sportraad zal zich moeten aanpassen. Benieuwd hoe de sportraad haar adviserende rol kan blijven
spelen in de toekomst? Dan ben je in deze werkgroep aan het juiste adres.
Voor sportraadleden

Sessie 4A (14u15-15u15)
Veilige sportactiviteiten: Basis en toepassing op kleine sportactiviteiten
Elke sportdienst organiseert een massa aan kleine sportactiviteiten. Waar dien je op te letten om alles
veilig te laten verlopen? Wie is wanneer aansprakelijk? Hierop trachten we jou een antwoord te geven.
Voor sportfunctionarissen en sportpromotoren

Sessie 4B (15u30-16u15)
Veilige sportactiviteiten: veiligheid op grote evenementen, aandachtspunt met stip!
Grootschalige sportevents zijn vandaag niet meer weg te denken, in tijden van citymarketing en van
sporters die enkel met de hoogste kwaliteit tevreden zijn. We bespreken zowel events op de openbare
weg als op afgesloten pleinen vanuit het veiligheidsstandpunt.
Voor sportfunctionarissen en sportpromotoren

Sessie 5 (14u15-16u15)
Mijn zwembad 100% safe?
Vlarem is het codewoord voor zwembadbeheerders. Maar wanneer er een ongeval gebeurt, wordt er
ook nog naar andere regelgeving gekeken. En met op papier in orde zijn, is de kous niet af. Alle
medewerkers moeten de procedures – ook in panieksituaties – kunnen toepassen. Hoe je dit kan
inoefenen, verneem je in deze keuzesessie.
Voor zwembadbeheerders

Sessie 6A (14u15-15u15)
Toekomst, heden en verleden
De huidige legislatuur startte met een nieuw decreet Sport voor Allen-beleid. De volgende legislatuur
komt eraan en ook nu zit er een aangepast decreet in de pijplijn. Met de schepenen van Sport blikken
we terug op de positieve tendensen die we lokaal kunnen vaststellen en kijken we vooruit naar
uitdagingen van de toekomst.
Voor schepenen

Sessie 6B (15u30-16u15)
Ethisch verantwoord sporten = ‘veilig’ sporten
Ethisch verantwoord sporten, iedereen vindt dit evident. Maar hoe kan je concreet aan de slag met
algemene principes als ‘de rechten van het kind’ en ‘fair-play’? Nog moeilijker is een beleid rond
fysieke en psychische integriteit of misbruik in sport.
Voor schepenen en sportpromotoren
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Sessie 7 (14u15-16u15)
Vrijetijdsbesteding: hoe een negatief verhaal ombuigen in een positief verhaal?
Gemeenten kampen met hangjongeren op hangplekken, recreatiedomeinen met ‘moeilijke’ jongeren
op het domein. Recreatieve vrijetijdsbesteding is voor jongeren dé manier om zich te laten gelden op
een positieve, maar jammer genoeg soms ook op een negatieve manier. Na de praktijkvoorbeelden
denken we samen na over een toekomstgerichte aanpak voor een comfortabele omgeving.
Voor alle geïnteresseerden

Dag 2:

Sessie 1
Tariefbeleid
De burger zegt dat sport duur is. Het beleid kiest vaak voor ‘sociale tarieven’ die zelfs niet altijd
kostendekkend zijn. Het ‘ideale tarief’ zullen we in deze sessie niet achterhalen. Wel gaan we op zoek
naar de aspecten waarmee we rekening kunnen houden om overwogen keuzes te maken en zo lokaal
een visie rond tariefbeleid uit te bouwen.
Voor alle geïnteresseerden

Sessie 2
Vitaminen voor de sportclub

Veel van onze sportclubs zijn ziek en lijden aan chronische insufficiëntie. Hierdoor wordt het normale
functioneren ondermijnd. Hoe krijgen we de clubs terug gezond? Welke maatregelen kunnen wij als
lokale overheid nemen om het tij te doen keren? Oplossingen liggen voor de hand maar we moeten ze
zien. Een positieve benadering en enige creativiteit zijn hier op zijn plaats. Sprekers: Henri Elbersen
en René Schreurs.
Voor sportfunctionarissen, sportpromotoren en sportraadleden

Sessie 3
Denktank sportbeleid en gemeenteraadsverkiezingen
In het najaar wordt een nieuw lokaal bestuur gekozen. Bij de politici stijgt de verkiezingskoorts,
ambtenaren en adviesraden bundelen ‘voorzetten’ en ‘bouwstenen’ voor het toekomstig beleid. In
deze sessie gaan we op interactieve wijze concreet aan het werk. In dialoog met collega’s verzamel
en creëer je ‘materiaal’ om op bureau verder mee aan de slag te gaan.
Voor diensthoofden, sportfunctionarissen en beleidsmakers

Sessie 4
Past sport onder gezondheid, of gezondheid onder sport?
Sport, bewegen, gezondheid en welzijn zijn ontegensprekelijk met elkaar verbonden. Moeten we
samenwerken met of is sport een onderdeel van gezondheid? De lokale organisatie van sport mag
niet ondermijnd worden door ‘gezondheidsactoren’, maar door voorbeelden van samenwerking wordt
duidelijk dat sport en gezondheid samen in veilige handen zijn.
Voor sportfunctionarissen

Sessie 5
Krijgt de sportdienst alles nog gedraaid?
Ook de indruk dat de hoeveelheid aan taken stilaan van een hoopje naar een berg evolueert? Dat de
e-mails sneller binnenkomen dan je ze kan beantwoorden? Maak je nog de juiste keuzes als je achter
de feiten aan loopt? Plenumspreker Johan D’Haeseleer keert op donderdagnamiddag terug voor een
praktijkgerichte workshop van ‘Getting things done’.
Voor alle geïnteresseerden

Sessie 6
Is de sportdienst de enige en ideale trekker voor beweging bij jonge kinderen?
Met de kwaliteit van de begeleiding en omkadering staat of valt enerzijds het enthousiasme van de
sporter, en anderzijds de evolutie van de jonge deelnemers. Moet de sportdienst dit aanbod creëren
en begeleiden of zijn er ook andere partners mogelijk of zelfs noodzakelijk? ISB laat 3
‘Multimove’projecten aan het woord.
Voor sportfunctionarissen en sportpromotoren
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Sessie 7
Bezoek KRC Genk en Horenbergsdam
In het voetbalstadion van KRC Genk krijg je meer inzicht in de veiligheidsmaatregelen die een 1

ste

klassevoetbalploeg moet treffen. Horenbergsdam beschikt over een outdoorcircuit voor karting. Het
spreekt voor zich dat veiligheid ook hier een belangrijke rol speelt. Verplaatsingen worden gemaakt
met de bus.
Voor alle geïnteresseerden (max. 50 deelnemers)
Congrespartners

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

De volgende bedrijven ondersteunden als commerciële partner het congres:

Major sponsors via ISB-Master partnership ISB:
AC bvba, Adec Sport, Aquanaut Zwembadtechnieken bv, ASP&P – powerplaysoccer bvba, Astroturf
Europe, Boer Belgium bvba, Cofely Services, Cos nv, D&D Sport nv,De Ceuster nv, De Melker
Belgium nv, Edelgrass bv, Eibe Benelux bv, Ethias, Eurogym, Euronet, Groenservice, Hinke
Schwimmbad Osterreich GMBH, Idemasport nv, Janssen-Fritsen nv, Kompan nv, Krinkels Sport nv,
Lano Sports nv, Lesuco nv, Libraplay nv, Lotec Belgium, Mondo Luxembourg sa, Pellikaan
Bouwbedrijf nv, Rada Sanitairtechniek bv, S&R Group nv, Salubris, Scheerlinck, SCR-Sibelco nv,
Sport & Spel bvba, Sportimpex bvba, Sportinfrabouw nv, Sportoase Groep, Syx Automations, Tarkett,
Topfloor nv, TS-K bvba, Variopool bv, Veldeman Structure Solutions, Watervision, Wesco nv,
Westerstrand Europe nv

Supporting sponsors:
Domo Sports Grass, ECOM Services, TMVW

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

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. Deze vorming werd enkele malen
aangeboden.

Trefdag Sportparticipatie: Uitdaging X

Op 06.12.12 organiseerde ISB de 3
de

trefdag sportparticipatie. Met deze trefdag wilden we alle
sportdiensten, van plattelandsgemeente tot grote stad, verder ondersteunen en aanmoedigen in alle
facetten van laagdrempelige sport. De eerste Trefdag in 2008 wilde prikkelen en sensibiliseren, de
tweede in 2010 wou aanzetten tot concrete actie. Deze keer lag de focus op wat de lokale sportsector
nu effectief geleerd heeft uit de voorbije zes jaar. We bekijken bovendien hoe we dit thema samen
kunnen blijven aanpakken in het kader van de integrale meerjarenplanning in 2013. Met een brede
waaier van keuzesessies wilden we zowel starters als gevorderden inspireren om drempels te
verlagen, tips meegeven om het andersgeorganiseerd sporten en bewegen verder te ontwikkelen,
praktijkinfo laten uitwisselen in functie van de komende meerjarenplanning en de kennis en visie op
sportparticipatie en diverse doelgroepen verruimen.

Deze trefdag werd georganiseerd samen met de ISB-werkgroep Sportparticipatie, met steun van de
Vlaamse overheid. Er werd extra aandacht geschonken aan de communicatie van deze trefdag.
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Volgende sessies stonden op het programma:

SESSIE 1
SPORTPARTICIPATIE IN HET MEERJARENPLAN
Interactieve werksessie om je meerjarenplanning te inspireren en concreet aan te pakken. We gaan
ook aan de slag om de beleidsprioriteiten van het Decreet Lokaal Sportbeleid te vertalen. Functionele
oefeningen en uitwisseling zijn een belangrijk deel van deze werksessie.
David Nassen (ISB)

SESSIE 2
NAAR EEN SOCIAAL SPORTBELEID IN EEN INTERCULTURELE SAMENLEVING. OOK IN JOUW
STAD OF GEMEENTE!
Sportclubs bereiken steeds meer leden van andere origine of willen inspanningen doen om deze
groep te bereiken. Met dat engagement vervullen ze een belangrijke rol in de samenleving, erken en
steun hen daar dan ook in. Hoe werk je sectoroverschrijdend een beleid uit dat sportclubs de
mogelijkheid geeft om positief om te gaan met de aanwezige diversiteit? Hoe kan je met sportclubs
nadenken over de socialiserende rol van sport?
Antwerps Integratiecentrum de8

SESSIE 3
G-SPORT INBOUWEN IN HET BESTAANDE AANBOD
Inclusie of integratie van personen met een beperking in het lokale sportgebeuren, is het ook in jouw
gemeente mogelijk?
Parantee vzw passievoor G-sport

SESSIE 4
NIET ACTIEVE SENIOREN AAN HET BEWEGEN BRENGEN
Vanuit een gedifferentieerde aanpak kan elke sportdienst de niet actieve senioren activeren. Leer
tijdens deze keuzesessie lessen uit enkele boeiende praktijkvoorbeelden vanuit sportdiensten en goed
werkende samenwerkingsverbanden.
oa. Sportfederatie OKRA-SPORT

SESSIE 5
COMMUNICATIE VAN JE AANBOD: SCHIET UiT DE STARTBLOKKEN
Je sportactiviteiten zowel op je gemeentelijke website als in je infoblad publiceren? Ze in 1 klap ook
delen op sociale media? En ook fyers en affches aanmaken? Met UiT til je je sportpromotie naar
verschillende doelgroepen naar een hoger niveau! Een sessie met concrete voorbeelden!
UiT in Vlaanderen

SESSIE 6
SCHOOLSPORT ANDERS BEKEKEN
Schoolsport kan een zeer nuttige tool zijn om drempels te verlagen en kansengroepen te bereiken.
Via die weg kan je hen stimuleren tot een gezonde, levenslange sportbeoefening, al dan niet in
georganiseerd verband. Bekijk samen met SVS hoe je de lokale aanpak verder kan optimaliseren en
zoek waar er kansen liggen voor alle betrokken partners.
Stichting Vlaamse Schoolsport

SESSIE 7
DE FINANCIËLE DREMPEL WEGWERKEN VOOR DE DEELNAME AAN SPORT!
Een beknopt en duidelijk overzicht van de diverse bronnen voor financiële tegemoetkomingen en de
voorwaarden die hier aan verbonden zijn. Wat is het verschil tussen een gemeente met een
afsprakennota vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede en een gemeente zonder? In deze sessie
krijg je als sportdienst zicht op de mogelijkheden en welke rol jij hierin kan spelen in een lokaal
netwerk vrijetijdsparticipatie.
Demos en Fonds Vrijetijdsparticipatie

SESSIE 8
SPORTVERENIGINGEN ONDERSTEUNEN IN EEN VERANDERENDE CONTEXT
In deze praktijkgerichte sessie voor groot maar ook voor klein zoomen we in op de methodes die de
stad Antwerpen heeft ontwikkeld om sportverenigingen te versterken. Speciale aandacht gaat naar de
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versterking van de maatschappelijke draagkracht van een sportvereniging. Hoe moet een
sportvereniging omgaan met diversiteit, (kans)armoede, aanbieden van recreatiesport binnen de club,
gebrek aan ruimte, partners uit de brede socioculturele- en welzijnssector …
Freek Onzia (Beheerder sportclubondersteuning, vzw Antwerpen Sportstad)

SESSIE 9
START TO BUURTSPORT
Wil je meer sport en bewegen aanbieden op decentrale locaties en groene openbare ruimte gebruiken
als sportplek om je sportpromotie uit te voeren? Dan is dit jouw sessie! We bieden meer duiding om
het opstarten of ontwikkelen van Buurtsport en een buurtgerichte sportwerking te bevorderen,
doorspekt met praktijkverhalen.
Marc Theeboom (VUB) en oa. gemeente Vorselaar

SESSIE 10
SPORTPARTICIPATIE VAN KANSENGROEPEN IN JOUW GEMEENTE! ZET EEN PROJECT OP!
Deze praktijksessie biedt je een kader rond sportparticipatie en hoe je hier samen met lokale partners
werk van maakt. De focus ligt onder meer op het opzetten van participatieve projecten, vertrekkend
vanuit een hele reeks concrete praktijkvoorbeelden en geleerde lessen. We doen ook de subsidielijn
‘participatieprojecten’ uit de doeken, een mogelijke weg om je lokaal initiatief net dat extra duwtje in de
rug te geven.
Demos

SESSIE 11
LAAGDREMPELIGE SPORTCLUB
Sport voor Allen, participatiedrempels wegwerken, recreatie in de sportclub, “iedereen is welkom”,
diversiteit … Als deze woorden terugkomen in jouw gemeente, of als enkele clubs goesting hebben
om hieraan te werken, dan is deze sessie jou op het lijf geschreven. Je ontdekt hoe je het thema, aan
de hand van www.laagdrempeligesportclub.be blijvend kan promoten en welke rol jouw sportdienst
kan spelen.
Vlaamse Sportfederatie vzw

SESSIE 12
GEZONDHEIDSWINST ALS DOEL
De lokale sportsector kan er samen met partners uit de gezondheidssector (oa. Logo’s,
wijkgezondheidscentra) voor zorgen dat mensen met hoge gezondheidsrisico’s en/of inactieve leefstijl
gezondheidswinst kunnen realiseren. Vernieuwde en laagdrempelige beweegactiviteiten vormen een
belangrijke basis. Een boeiend praktijkverhaal uit Leuven over het project Bewegen Op Voorschrift
(BOV). Buurtsport Leuven is hierbij een partner in een hecht netwerk tussen sport en gezondheid.
Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt

SESSIE 13
OPLEIDING EN VORMING VOOR TRAINERS EN LESGEVERS IN JE GEMEENTE
Naast sporttakgerichte opleidingen biedt de Vlaamse Trainersschool nog heel wat
begeleidingsgerichte en aanvullend sporttakgerichte opleidingen aan. Wat is de meerwaarde van een
opleiding gericht op het begeleiden van senioren of G-sporters voor de lokale sport? Zijn er essentiële
randvoorwaarden bij een cursus jogbegeleider? Zo’n bewegingsanimator, wat kan die betekenen voor
mijn sportkampen? Kom de antwoorden op deze en andere vragen te weten tijdens deze
keuzesessie.
Vlaamse Trainersschool

SESSIE 14
SPORTKADEROPLEIDINGEN, DE DREMPEL DRASTISCH VERLAGEN
In het voorjaar van 2012 organiseerden de Vlaamse Trainersschool en Buurtsport Antwerpen het
Algemeen Gedeelte Initiator op een nieuwe manier. Er werd meer tijd besteed aan het interactieve
lesgeven tijdens de theoretische lessen en er werd van bij het begin sterk gefocust op de toepassing
van de theorie in de praktijk. Kies voor deze sessie en ontdek dit verhaal en de succesfactoren.
Vlaamse Trainersschool en Buurtsport Antwerpen
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SESSIE 15
JONGEREN ZELF KANSEN GEVEN
Mix van praktijkverhalen om aan te tonen dat jongeren kansen geven werkt, ook in kleine gemeenten
en steden! Ga vindplaatsgericht te werk, durf jongeren inschakelen in je basiswerking, doe zelf die
eerste stap! Ga, durf, doe!
Diverse praktijksprekers

SESSIE 16 + 17
De Lokerse sportdienst leidt je rond in hun fonkelnieuwe Sport- en Jeugdcomplex. Sluit aan en ontdek
hoe bestaande gebouwen en nieuwbouw gecombineerd kunnen worden.

In het eerste nummer van het ISB-Tijdschrift van 2013 komt een uitgebreid inhoudelijk verslag. Op de
ISB-website konden alle presentaties en de alle geleerde lessen-tips per sessie geraadpleegd
worden. Er waren 210 aanwezigen, die een gemiddelde score van 8,1/10 gaven aan deze trefdag.

Cursus Bewegingsanimator

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

Vormingen Meerjarenplanning en vrijetijd

In het najaar organiseerde ISB samen met Locus (Cultuur), VVJ (Jeugd) en Faro (Erfgoed) onder
coördinatie van VVSG 5 bijeenkomsten rond Meerjarenplanning en vrijetijd. Dit in Leuven, Mechelen,
Hasselt, Roeselare en gezien de grote vraag nog een extra sessie in Brussel. Op het programma
stonden volgende onderdelen: een interactief spel rond samenwerken ‘appelen en peren’ i.s.m. Tri-
Zone, een schets van de principes meerjarenplanning en BBC, een vertaalslag van tendensen in
lokaal beleid door Marc Suykens (VVSG) naar de vrijetijdssectoren en werktafels waarbij rond diverse
integrale thema’s een doelstellingen-boom werd uitgewerkt. ISB voorzag in de vertaalslag naar lokaal
sportbeleid in het de context van een integraal vrijetijdsbeleid.

Over de 5 sessies waren er 477 deelnemers uit 175 gemeenten. Waaronder 55 vrijetijdscoordinatoren
/ diensthoofden, +/- 88 sportfunctionarissen, +/- 80 jeugdconsulenten, +/-150 cultuurfunctionarissen en
+/- 80 van bibliotheken.

Studiedag Sport – Bewegen en gezondheid

Op 21.09.12 organiseerde ISB samen met de KU Leuven (FABER) een studiedag omtrent niet-
actieven aanzetten tot sport en bewegen. Op het programma stonden presentaties van Filip Boen,
Christophe Delecleuse en Ingrid Peeters (Elke Stap Telt). In de namiddag was er een interview met 3
praktijkverhalen (Gent, Kasterlee (Elke Stap Telt) en Schilde) en een interactieve oefening.

Er waren 111 deelnemers die een gemiddelde score van 7,5/10 gaven.

Er was ook enkele malen overleg met KU Leuven – PortaAL (spin-off adviesverlening beweegbeleid).
KUL – PortaAL wil samen met ISB een soort adviesverlening doen aan geïnteresseerde gemeenten.
Opzet een begeleiding van 2 jaar bij implementatie van Elke Stap Telt (OKRA-project) en een op maat
project. Op de hoger vermelde studiedag werd dit aanbod afgetoetst.

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 2012 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 2012 werd
gewerkt aan de hervorming van de cursus sportfunctionaris. Najaar 2013 zal de aangepaste cursus
gelanceerd worden.
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Module Schoonmaaktechnieken

ISB ontwikkelde in 2009 een opleiding schoonmaaktechnieken met 4 modules. Deze opleiding werd
ontwikkeld samen met Team@Work. In 2012 werd deze opleiding, zoals de voorbije jaren,
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

Eind 2012 was er een opleiding voor leidinggevenden voor calculatie in schoonmaak.

Vormingsplan en Vormingsbrochure voorjaar 2013

ISB zal vanaf 2013 als actieve(re) vormingsaanbieder naar voor treden. Dit gekoppeld aan actieve(re)
communicatie naar de gemeentelijke sector: vormingsambtenaren, diensthoofden, …(o.a. via
overzicht vormingsaanbod). ISB kan naar lokale besturen een plan voor meerdere jaren voorleggen:
functies en thema’s waarvoor er de komende jaren een aanbod zal zijn. Bij de start van 2013 gaf ISB
voor het eerst een brochure uit met het vormingsaanbod van voorjaar 2013, deze werd voorbereid
eind 2012.

Vormingsaanbod provinciale ISB-afdelingen

De provinciale ISB-afdelingen hebben een divers vormingsaanbod, gaande van een praktijkgericht
aanbod voor medewerkers van sportdiensten tot managementopleidingen. 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



38

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.

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 (o.a. ontwikkelen van een draaiboek voor een sportbeurs).

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.

In 2012 waren er 5 stuurgroepen (25.01.12, 18.04.12, 06.06.12, 08.10.12 en 26.11.12) opgevolgd
door David Nassen. Tot en met augustus was Vincent Leroy coördinator voor ISB van het project en
vervolgen Ine Esch. Volgende zaken werden in 2012 concreet gerealiseerd.

Bij de start van 2012 gebeurde een selectie van een eerste reeks pilootgemeenten (na oproep eind
2012). 44 kandidaturen kwamen binnen. Er werden 13 gemeenten geselecteerd met oog op een
gevarieerde mix op basis van volgende criteria: Sportdienst coördineert, Motivatie en duurzaamheid,
Aanwezigheid reëel en innovatief partnership, Aard van de setting (soort accommodatie), Demografie ,
Evaring/geen ervaring met thema, In de periode sept-juni 2012-2013 én sept-juni 2013-2014 (al dan
niet tijdens schoolvakanties) 30 lessen (min. 1 les/week) kunnen aanbieden aan 3- tot en met 8-
jarigen, waarbij ze minimaal 45 min en maximaal 75 min effectief bewegen. Volgende projecten
werden geselecteerd: Putte, Retie, Bilzen, Genk, Gent, Kruibeke, Diest, Gooik, Langemark-Poelkappe
en Roeselare. Gezien het potentieel aan projecten werden 2 extra kleinere gemeenten geselecteerd
(Kaprijke en Lubbeek) om het aandeel kleine gemeenten te versterken. Ook de VGC werd
toegevoegd wegens het interessante dossier.

Er werd een kennispakketten voor ouders en begeleider gemaakt (Medewerking via het projectteam
aan het uitwerken van een flyer (voorjaar) en infobrochure (najaar)) Er was ook communicatie van het
onderzoek door VUB naar de ouders en begeleiders van de pilootgemeenten. Er was ook
medewerking bij het organiseren van de pretesten (september-oktober)

Samen met het projectteam werd een logo, huisstijl, promotiemateriaal en website ontwikkeld. ISB
informeerde lokale besturen en verwante actoren permanent over het project.
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Er werd een kick-off bijeenkomst georganiseerd op 13.02.12 met alle projecten. Daarnaast waren er 2
intervisies tussen de pilootgemeenten (07.06.12 en 13.12.12). En er werden 2 plaats bezoeken
gedaan bij alle pilootprojecten van gemeenten (1 in het voorjaar en 1 in het najaar).

Samen met het projectteam werd een handleiding gerealiseerd voor de lesgever rond de 12
bewegingsvaardigheden van Multimove. Midden 2012 werden er ook opleidingen voorzien voor de
lesgevers.

Eind 2012 werd een nieuwe oproep gelanceerd voor 17 nieuwe pilootprojecten.

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
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.

In 2011 en 2012 werd een logo en huisstijl ontwikkeld samen met een projectwebsite, facebookpagina
en twitter-account.

Bij de start van 2012 werden volgende 8 gemeenten geselecteerd als eerste reeks van 8 projecten (uit
21 kandidaten): Hasselt, Heusden-Zolder, Vilvoorde, Ronse, Duffel, Roeselare, Gent en Boom. Er
waren in de loop van 2012 3 intervisies tussen de projecten en er werden 2 plaatsbezoeken per
project gedaan. Daarnaast waren er 3 opleidingsdagen voor de projecten gegeven door JES (Jeugd
en Stad) rond omgaan met jongeren, werken in specifieke buurten en empoweren.

De VUB doet gedurende de eerste 2 projectjaren onderzoek naar de succesfactoren van projecten. IN
2012 werd een nulmeting gedaan en de eerste conclusies getrokken bij de projecten.

Eind 2012 werd een oproep gelanceerd voor 15 nieuwe projecten.

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 en 2012 werd mee
ingezet op de communicatie naar sportdiensten en geholpen bij de ondersteuning van de gemeenten
samen met de LOGO’s en VIGeZ (er was o.a. medewerking aan een opleiding voor Logo’s en in het
ISB-Tijdschrift verscheen een artikel met 2 goede praktijken rond gezondheidsbeleid in kleine
gemeenten)

Gezondheidsprojecten

Kandidatuur Projectoproep ‘Actie-ondersteunend Terreinwerk – In september 2012 was er een
oproep van Vandeurzen voor ‘Actie-ondersteunend Terreinwerk’. Een organisatie of via een
samenwerkingsverband van organisaties kon kandidaat zijn: De organisatie(s) stelt (stellen) hiervoor
professionele mankracht ter beschikking aan intermediairen en sectoren voor de implementatie van
effectieve preventiemethodieken. Start 01.12.12 tot 30.06.14. De kerntaken van dit actie-
ondersteunend terreinwerk zijn het ondersteunen, coachen en/of trainen van de intermediairen uit de
hieronder vermelde sectoren, om hen in staat te stellen de methodieken uit te voeren of de
boodschappen over te dragen ten aanzien van de uiteindelijke doelgroep. Voor het hele
werkingsgebied dienen ten minste 15 voltijdse equivalenten (VTE) gedurende ten minste 15 maanden
in dienst te staan van de intermediairen (225 voltijdse maandequivalenten). Op basis van zorgregio’s
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(LOGO’s). Samenwerking met Logo’s en VIgeZ was must. Budget 1.145.000 Euro. Indienen tegen
15.10.12.

ISB nam initiatief om met provinciale sportdiensten (VVP), VIGez (incl. Logo’s) en HOWEST (opleiding
bac. Sport en Bewegen – ass. U Gent), KU Leuven, Vlabus en Koen Sips samen via een consortium
een project in te dienen. De Bedrijfssportliga, Studentensportfederatie, VVSG, Koepel van Sociale
Economie en de 4 mutualiteiten steunden het project op vlak van communicatie. Het project werd niet
weerhouden ten voordele van een projectvoorstel van de Logo’s. Het budget werd echter aangepast
naar 250.000 Euro.

Project sportdienst als partner implementatie gezondheidsbeleid - ISB diende in het voorjaar bij
Vandeurzen – Werkgroep Voeding en Bewegen een project rond gezondheid in. Basisopzet was het
organiseren van Gezondheidsklassen (// Bosklassen, Zeeklassen, Sportklassen, …) door de
sportdienst. Projectvoorstel is 1,5 jaar met traject met 10 pilootprojecten (0,5 FTE personeelslid en
budget voor gemeenten. Het voorstel werd in de voorbereiding afgetoetst met medewerkers van Vigez
en SVS. Focus van het project lag op het ‘aanpassen’ van allerlei sportdienst-initiatieven
(sportkampen, lessenreeksen, sportacademie, sportklassen, …) met oog op gezondheid-bewegen:
gezondheids/beweegkamp, beweegreeksen, gezondheidsacademie, …
Het project werd niet weerhouden.

Start to Swim

ISB schenkt bijzondere aandacht aan 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 2012 waren er geen partnerships voor Start to Swim. Er werd wel voorbereidend werk gedaan om
in de toekomst nieuwe partners aan te spreken (o.a. in het kader van project Nationale Loterij).

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 en 2012 verder gezet.

85 zwembaden in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseerden op zaterdag 17
en zondag 18 november 2012 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! Het
thema voor 2012 was ‘eerst de pret, dan een brevet’

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:
Dommelslag Overpelt/Neerpelt, Torhout, Tienen, Bornem en Lebbeke waren de gastzwembaden. De
zwembaden schonken een privé pool-party weg voor 50 personen.
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Het beschikbare ondersteuningsmateriaal van vorige jaar werd opnieuw aanboden en uitgebreid. Als
gadget werd aan zwembaden een nieuwe reeks van buttons aangeboden. Er werden ook
deurhangers van Karel aangeboden. Er werd ook een pretbrevet-aangeboden elk zwembad ontving
gratis een grote banner van de zwembaddagen.

Karel De Krokodil werd in 2010 ontwikkeld als mascotte voor de Zwembaddagen. Deze mascotte
kwam via diverse items terug: buttons, kleurplaten, spelletjes, website, …In 2012 werd hier verder op
ingezet met zichtbaar resultaat in de zwembaden.

Er werd ook een wedstrijd voor het beste programma georganiseerd: we ontvingen 16 dossiers (West-
Vlaanderen 5, Limburg 1, Oost-Vlaanderen 5, Vlaams Brabant 1, Antwerpen 3). De algemene winnaar
kreeg een waardebon van 1.000 Euro en andere 4 waardebon van 500 Euro. Hieronder de winnaars:

 West-Vlaanderen: De Panne (ook algemeen winnaar)
 Oost-Vlaanderen: Lebbeke
 Antwerpen: Herentals
 Vlaams-Brabant: Tienen
 Limburg: Bilzen

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

21.06.12 was er een intervisie – opleiding rond ‘hoe je zwembad of activiteiten aankleden in een
bepaald thema. Er waren 28 deelnemers. De sessie werd gedaan door Change Designers.

De eventwebsite werd behouden: www.zwembaddagen.be.

Ethias was eventpartner van de Zwembaddagen 2011. Er was ook ondersteuning van de Vlaamse
Overheid in het kader van recreatieve sportevenementen en sponsoring van de Nationale Loterij
(i.s.m. AES). In 2012 was regelmatig overleg met onze Waalse zusterorganisatie AES omtrent een
gezamenlijke zwembadpromotie-campagne met de steun van de Nationale Loterij.

Zwembrevetten

Uitgebreid aanbod – Ook in 2012 voorzag ISB zijn uitgebreide aanbod van zwembrevetten en
kentekens.

Overleg Vlaamse Leerlijn Zwemmen – Vanaf 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, de universiteiten en de onderwijsnetten zijn betrokken. Op 30.06.12
was er overleg van het Platform met bovenstaande partners. Deze bijeenkomst kan gezien worden als
de kick-off van een formeel Platform Vlaamse Leerlijn Zwemmen. Baan Vier neemt de rol op van
experten, die in overleg met de betrokken actoren een leerlijn zullen uitwerken. ISB neemt de rol op
als koepel van de zwembadbeheerders en zwembadbeheerder wordt gezien als schakelfiguur in het
zwembad waar allerlei actoren komen zwemmen: scholen, clubs, privé, … en met allerlei doelen wordt
gezwommen (leren, vrijetijd, competitie, …)

Overeenkomst ISB – Baan Vier - In de loop van 2012 had ISB uitgebreid overleg met Baan Vier over
een overeenkomst omtrent het ontwikkelen van een praktische leidraad rond een nieuwe Vlaamse
leerlijn zwemmen en een aanpassing/stroomlijnen van de ISB-zwembrevetten aan de leerlijn. ISB
werd juridisch bijgestaan door IP Porta. ISB wenst Baan Vier hierin een opdracht te geven, steeds in
afstemming met het Platform. Bij de start van 2013 zal de overeenkomst geformaliseerd worden.

Nieuwe signalisatie voor zwembaden

Er werden ter vervangingen van de Magda-affiches in 2011 10 bordjes ontwikkeld om te
communiceren in zwembaden omtrent specifieke situaties. De bordjes werden ontwikkeld samen met
de commissie zwembaden. In 2012 werden deze nog steeds aangeboden aan de zwembaden. Er
werd een extra bordje ontwikkeld (klein formaat – schoenen/kleedkamers)
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Signalisatie Sporthallen

In 2012 lanceerde ISB ter vervanging van de MAGDA?!-affiche voor sporthallen, 10
signalisatiebordjes voor sporthallen (idem als voor zwembaden): niet eten in de zaal, respecteer de
richtlijnen van de zaalwachter, … De bordjes werden in het najaar aangeboden kunnen via de ISB-
onlineshop besteld worden.

Protocol Schoolzwemmen

In het najaar 2012 was er enkele keren overleg met de drie onderwijsnetten en ISB (o.a. commissie
Zwembaden) om het protocol schoolzwemmen dat van 2004 dateert te evalueren en zo nodig bij te
sturen. Bedoeling is een handleiding – leidraad voor overleg tussen scholen en zwembaden om het
schoolzwemmen te organiseren (en o.a. de eindtermen te kunnen halen). Elementen uit het overleg:

 noodzaak om het protocol uit de vergeethoek te halen en weer in de belangstelling te zetten;
 protocol wil een houvast bieden (specifieke vakbegeleiding vervaagt), om hier meer op in te

spelen wordt het aangevuld met tips en mogelijke scenario’s;
 het kind een kwalitatieve zwemles geven staat centraal;
 koppeling met de nieuwe leerlijn zwemmen is een belangrijk aandachtspunt.

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 Beleidsplan

In 2013 zal ISB een nieuwe beleidsnota opmaken voor 2014-2019. Dit voor de totale werking, maar
ook voor de beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid 2014-2019. Het plan voor de Vlaamse
Overheid moet tegen 31.12.13 ingediend worden (na goedkeuring AV ISB).

De raad van bestuur legde eind 2012 de aanpak voor het planningsproces vast. Een werkgroep met
leden van het Dagelijks Bestuur en diverse vertegenwoordigers van commissies/afdelingen zal het
proces opvolgen. De eerste bijeenkomst is gepland januari 2013. En er zal overleg zijn met alle
werkgroepen/commissies en afdelingen.

5.2 Communicatie

Externe communicatie - ISB werkte in de schoot van de commissie PR en het Dagelijks Bestuur aan
een communicatievisie. Een analyse van de situatie werd gedaan in 2011 en enkele krachtlijnen
werden toen vastgelegd. In 2012 werd een communicatieplan uitgewerkt.

In de ISB-Beleidsnota 2008-2012 stonden enkele uitdagingen geformuleerd rond externe
communicatie van ISB. Naast concrete initiatieven de voorbije jaren (nieuwe logo, …) werd in het
najaar een communicatieplan 2012-2013 geformaliseerd. Dit plan zal ook geïntegreerd worden in het
nieuwe beleidsplan 2014-2019. Doel van het plan : in hoofdzaak afstemmen en coördineren van
diverse BESTAANDE ‘externe communicatie-initiatieven’ en plannen van nieuwe initiatieven om hiaten
of nieuwe uitdagingen in te vullen. Het plan is opgebouwd rond de volgende 4
communicatieboodschappen:

 Communiceren over ISB als organisatie
 Communiceren over ISB standpunten
 Communiceren over ISB aanbod
 Communiceren over publieke acties en evenementen van ISB

Het plan werd opgemaakt in samenspraak met de commissie PR.

Interne communicatie – Vanaf augustus 2012 werd de communicatie omtrent de bijeenkomsten en
verslagen van de raad van bestuur geconcretiseerd via 3 soorten van ‘communicatie’ over de
beslissingen/besprekingen van ISB op bestuursniveau:

 Verslag vd Raad van Bestuur: is een verslag van de vergadering enkel en alleen voor de
leden van de Raad van Bestuur van ISB

 Afdelingsnota: een uitgebreide nota aan de provinciale afdelingen (voorzitters en
vertegenwoordigers in de RVB) met de relevante dossiers/projecten/activiteiten en
organisatie-beslissingen van de Raad van Bestuur. Aangevuld met vragen voor interactie en
input vanuit de afdelingsbesturen.

 ISB-Bestuurstelex: een puntsgewijs overzicht voor alle leden van waar ISB op bestuursvlak
mee bezig. Verschijnt in de ISBzine en wordt als tool in PDF aan de provinciale bestuursleden
bezorgd om mee te nemen naar regio- of burensportdiensten.
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5.3 Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur

Stemgerechtigde leden:
Voorzitter: Dany Punie
Ondervoorzitter: Luc Mercken
Secretaris: René Schreurs
Penningmeester: Luc Boni
Leden: 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 en Christophe
Cools

Niet-stemgerechtigde lleden

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

Verkiezingen
Dany Punie en Walter Coppens waren uittredend. Dany Punie stelde zich herverkiesbaar en
Christophe Cools (Mechelen) stelde zich kandidaat.. Tijdens het ISB-Congres te Genk op 20 en
21.03.12 werden beiden herkozen.

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

Afvaardiging vanuit de afdelingen
Door de afdelingen werden volgende kandidaten aangeduid:
Provincie Antwerpen : Dirk Verbeeck (tot …)
Provincie Limburg : René Schreurs
Provincie Oost-Vlaanderen : Mieke Vandemeulebroeke
Provincie Vlaams-Brabant : Luc Boni
Provincie Vlaams-Brabant: Freddy Vandercammen
Provincie West-Vlaanderen : 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
10.01.12, 14.02.12, 06.03.12, 17.04.12, 08.05.12, 12.06.12, 21.08.12, 11.09.12, 09.10.12, 06.11.12 en
11.12.12

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 2012 waren er
zodoende AV’s op 20 en 21 maart op het ISB-Congres te Genk en 24.05.11 te Tienen.
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5.4 Dagelijks Bestuur

Stemgerechtigde leden:
Voorzitter: Dany Punie
Ondervoorzitter: Luc Mercken
Secretaris: René Schreurs
Penningmeester: Luc Boni
Leden: Stijn Werbrouck

Niet-stemgerechtigde leden

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

Vergaderdata
01.03.12, 22.05.12, 26.06.12 en 27.09.12

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 (4/5

de
VTE) voor de thema’s

gezondheid/bewegen en senioren en project Redder als
Knelpuntberoep) (tot 31.08.12)

Projectcoördinator Multimove: Vincent Leroy (tot 15.09.12 – uit dienst in onderling akkoord)
Ine Esch (vanaf 01.09.12)

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

de
VTE)

Medewerker Redactie – Kenniscentrum:Joke Vandermaelen
Boekhouding – Administratie: Debby van den Eede
Secretariaat: Rony Pawlowski

Tijdens schooljaar 2011-2012 was Anthony Van Broeck actief als stagiair van de OLVP Sint-Niklaas
opleiding 7

de
jaar secretariaat op dinsdag en woensdag. Tijdens schooljaar 2012-2013 is de stagiar

Myriam El Morabet.

ISB ontvangt 0,57 VTE (Debby Van den Eede) personeelssubsidie via de Sociale Maribel. ISB
ontvangt ook personeelssubsidie in het kader van DAC (Derde Arbeidscircuit) a rato van 1 VTE (Rony
Pawlowski) en 2 x 0,5 VTE (Joke Vandermaelen) en Rozemarijn Van Meirvenne. De Vlaamse
regering besliste in 2012 om de DAC-subsidiëring te laten uitdoven op termijn. De verworven VTE’s
blijven gesubsidieerd totdat de werknemer uit dienst gaat (ontslag neemt/krijgt, pensioen, …). De
subsidies voor de niet-verworvenen (i.c. 0,5 VTE) stoppen 01.10.14.
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5.6 Werkgroepen – Commissies

Commissie Zwembaden

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

Rombaut – Guido Roussard – Rudy Senten – 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
 Protocol schoolzwemmen
 ISB-Congres 2013 – invulling keuzesessie zwembaden
 Trefdag Zwembaden 2013
 Uitwerken actiefiches/procedurekaarten
 Vlarem-trein 2012
 Luchtkwaliteit in zwembaden

Vergaderdata
31.01.12, 19.04.12, 06.06.12, 04.09.12, 24.10.12 en 12.12.12

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: 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
 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
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Vergaderdata – en inhouden:

09.02.12: ISB congres 2012
Trefdag Sportparticipatie 2012
werkgroep sport en interculturaliteit

ISB online

25.04.12: toolkit (k)rap op sportkamp
ISB Congres 2012
Trefdag Sportparticipatie 2012
werkgroep sport en interculturaliteit
onderzoek Uit De Marge (ism Cera en andere partners)

14.06.12: Trefdag Sportparticipatie 2012
Street Action
werkgroep sport en interculturaliteit
onderzoek Uit De Marge (ism Cera en andere partners)

07.09.12: Trefdag Sportparticipatie 2012
Street Action
ISB congres 2013
9 actuele tendensenkaarten

13.11.12: Trefdag Sportparticipatie 2012
ISB congres 2013
website Buurtsport
intervisie lokale netwerken

Commissie Vorming

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

Leden: René Schreurs (LIM), Francine Broos (ANT), Griet Schoutteten / 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:
 Platform Sport voor allen
 Nieuwe website ISB
 Vormingsplan
 Functieprofielen.

Data: 23.01.12, 07.05.12 en 13.11.12
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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)

ISB-team: Lien Van Belle

Vergaderdata en agendapunten

05.03.12: Goedkeuring voorgaand verslag
Actuele tendensenkaarten
Vergaderingen 2012

11.06.12: Goedkeuring voorgaand verslag
Actuele Tendensenkaarten ISB
Trefdag sportparticipatie – 6/12/2012
Vergaderingen 2012

17.09.12: Verwelkoming nieuw Jong-ISB-lid
Goedkeuring voorgaand verslag
ISB-congres 2013 – Antwerpen
Vergaderingen 2012

03.12.12: Goedkeuring voorgaand verslag
Jong-ISB
Peter – en meterschap
Vormingsplan ISB

Steeds was er ook ruimte voor vragen en collegiale antwoorden.

Werkgroep Zwempromotie

Samenstelling Werkgroep
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 2012 werd in de werkgroep vooral aandacht geschonken aan de Zwembaddagen 2012.

Data: Januari, April & Juni 2012
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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

12.02.12

 ISB-congres

 Communicatiestrategie

 ISBforum

 Bedrijfspartnerships

 Bedrijvendag 2012

17.04.12

 Evaluatie ISB-congres

 Certificaat voor Master Partners

 ISB-Bedrijvendag 2012

27.06.12

 Video als communicatiemiddel voor ISB

 Werking commissie PR

 Voorbereiding bedrijvendag 2012

1.10.12

 Bespreking werking commissie PR

 Bespreking bedrijvendag

 Bespreking partnerships

19.12.12

 Werking commissie PR

 Partneroverleg 2013

 Bedrijfspartnerships 2013
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Commissie Sportinfrastructuur

Samenstelling:
Tom Verriest (sportdienst Hogeschool Gent), Tom Hillewaere (Kortrijk), Tom Willems (BLOSO-
centrum Genk), Jurgen Baeke (sportdienst Hechtel – Eksel), Herwig De Voogt (sportdienst Sint-
Lievens-houtem), Jasmien Van Damme (Haacht), Martine Gubbelmans (Genk), Manuel Jaskowiak
(Stad Antwerpen), Diederik Van Briel (S&R), Jo Dirx (Mortsel), Frank Malisse (Harelbeke), Danny
Lamont (sport- recreatiepark Blaarmeersen Gent), Katrien Vandessel (Mechelen) en Lien Van Belle

Doel:
 kennis uitbreiden op vlak van beheer van sportinfrastructuur (niet – zwembaden) en

openluchtterreinen
 advies geven aan raad van bestuur voor beheersmatige aspecten
 toekomstgericht denken op vlak van infrastructuur
 permanente uitwisseling van kennis en informatie

Bijeenkomsten

02.02.12
 Opstart
 Fost-Plus-project
 Kengetallen Sporthallen
 Gezondheidschecklist sportinfrastructuur (onderzoek KU Leuven)
 Platform Sport voor Allen
 Dakbedekking
 ISB-Website
 ISB Signalisatiebordjes Sporthallen

15.05.12
 Thema sportinfrastructuur
 Fost-Plus
 Signalisatie sporthallen
 ISB-Congres – keuzesessie infrastructuur
 Tendensenkaarten
 Project Greenpool

13.09.12
 Fost-Plus
 Website
 Veiligheid
 Functieprofielen
 ISB-Congres 2013
 Onderzoek recreatiedomeinen

11.12.12
 Jaaractieplan ISB 2013
 Vlaams beleid sport – recreatie ruimte
 ISB-Congres 2013
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Werkgroep Buurtsport

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

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

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

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

Bijeenkomsten:
Er was geen bijeenkomst specifiek van de werkgroep Buurtsport in 2012. Er waren wel overleggen in
kader van project Lokale Diensteneconomie en overleg in kader van de uitwerking van het project
StreetAction.

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 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. 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 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.

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.

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, …
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