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Jaarverslag ISB 2013
Versie 14.03.14

Overzicht van de concrete dossiers – projecten – activiteiten voor het werkjaar 2013. Bijzondere
aandacht voor de grote (nieuwe) initiatieven en piekmomenten in de gewone werking. In cursief de
initiatieven in het kader van de beheersovereenkomst.

Opbouw

 Opgedeeld in de 6 werkingsdomeinen van ISB op basis van het ISB-Beleidsplan 2008-2013
 Per domein opgesplitst in ‘NIEUW’ beleid en ‘VERDERGEZET’ beleid

Missie

In het kader van zijn algemeen beleidsplan formuleerde ISB in 2008 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.

* Bij de opmaak van het nieuwe beleidsplan 2014-2019 werd de missie geactualiseerd. Deze zal dan het kader
vormen voor de werking vanaf 2014.
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Belangenbehartiging – Wegen op het beleid – Spreekbuis zijn

Nieuw in 2013

1.1 Opmaken Beleidsplan ISB en nieuwe Beheersovereenkomst

 Traject met werkgroep en interactie met alle geledingen van ISB
 Opvolging proces en beslissingen met de Raad van Bestuur
 Goedgekeurd op de AV van 10.12.13 in C-Mine Genk

1.x Opdracht ISB als expertisecentrum Buurtsport

 Beleidsplan ingediend in kader van beheersovereenkomst
1.x Beroepskwalificatiestructuur - AKOV

 Beroepskwalificaties Sportdienst opmaken ism AKOV
1.x Memorandum Verkiezingen 2014

 Voorbereiding in functie van 2014
1.x Werkgroep Vlarem Zwembaden

 Werkgroep lijstte pro-actief input op rond Vlaremaanpassingen in de toekomst

Verderzetting

1.3 Opvolgen verplichtingen beheersovereenkomst

 Evaluatie – Financieel Verslag 2012 ingediend
1.4 Opvolging Decreet Lokaal Sportbeleid – BBC

 Opvolging en overleg Bloso en kabinet
1.5 Redder als knelpuntberoep uitvoering i.s.m. VDAB

 Ontwikkelen initiatieven via provinciale VDAB-kantoren (op maat opleiding, …)
 Bespreken ev. nieuwe overeenkomsten met provinciale VDAB voor 2014

1.6 Gezondheidsbeleid – plaats lokale sportsector/ISB

 A1: Overleg VIGEZ
 A2: Opvolgen werkgroep voeding en beweging
 A3: Opvolgen dossier – projecten – wetgeving

1.7 Opvolgen ISOC

 ISB is lid van het Intersectoreel Overleg Cultuur
1.8 Opvolgen verderzetting Lokale Diensteneconomie – (Buurt)sport

 Opvolgen dossier/subsidiestroom voor na 2013
 (en ruimer kader proeftuinen participatiedecreet)

=> overgegaan in expertiscentrum BS en nieuwe idee proefproject tewerkstelling opvolgen bij kabinet
1.9 Zwembaden in de pers

 Ontwikkelen ‘standaard procedure’ om te reageren of pro-actief te werken
 Verspreiden van persbericht in de zomer
 Opvolgen van bijna verdrinkingszaak in Limburg ter ondersteuning sector
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Sportambtenaren, schepenen, beheerders, … samenbrengen

Nieuw voor 2013

2.1 Intervisies Decreet Lokaal Sportbeleid

 A1: Voorjaar – 4 sessies (Wielsbeke – Malle – Gent – Diest) – gemiddelde score 8/10
 A2: Najaar – 3 sessies (Lokeren – Kortrijk – Heist-OD-Berg) – 149 deelnemers – gem. score 8/10

2.2 Brainstorm BPS2 : concrete ideeën voor BPS2

 Brainstorm met diverse actoren gedaan voor mogelijke initiatieven BPS 2
 Ontwikkelen fiches BPS2 via www.mijnsportbeleid.be

2.3 Barcamp goede praktijken ikv Decreet Lokaal Sportbeleid

 Innnovatief concept uitwisselen goede praktijken op 10.12.13 in Genk (43 dlnmrs – 8,4/10)
2.4 Intervisies BBC

 A1: Voorjaar 4 regionale sessies (Roeselare – Diest – Wetteren – Malle) 137 dlnrms – 8/10 gemid.
2.5 Denktank sportdiensten – federaties ondersteunen verenigingen

 A1: Overleg opgezet met diverse actoren
 A2: Ontmoetingsdag/platform sportclubondersteuners georganiseerd samen met VSF op 8.11 in

Antwerpen (100 dlnms)
2.x Ondersteuning communicatie en info subsidie kunstgras

 A1: infosessies september ondersteund met Departement CJSM (In Herselt en Aalst)
 A2: ondersteuning bij kandidaatstelling geboden

Verderzetting

2.6 Aanbieden en opvolgen van online ISB-Forum

 Onderhouden en opvolgen
2.7 Algemene Vergadering 23.05.13 in Boom

 Goedkeuring nieuwe statuten ISB vzw
2.8 Bedrijfspartners

 A1: Werkvergadering gehouden in Antwerpen op 25.01.13
 A1: Bedrijvendag in Verbeke Foundation op 15.10.13 in Kemzeke
 A2: Opmaak bedrijfspartnership 2014
 A3: Werving bedrijfspartnership 2014

2.9 Ondersteuning VIR

2.10 Begeleiden–Opvolgen van thema/doelgroep–bijeenkomsten leden

 Centrumsteden overleg in het najaar omtrent stedenfonds
 VT-coördinatoren in Limburg
 Provinciale bijeenkomsten zwembadbeheerders
 Provinciale bijeenkomsten promotoren
 …

 Resultaat: verzamelen en verspreiden praktijkervaring
2.11 ISB - Commissies en Werkgroepen

 Commissie Zwembaden
 Commissie Beheerders Sportinfrastructuur
 Commissie PR
 Werkgroep Sportparticipatie
 Werkgroep Zwempromotie
 Werkgroep BuurtSport
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Kennismanagement – Informatieverschaffing – Duiding geven

Nieuw voor 2013

3.1 Inspiratiekaarten per BPS Decreet Lokaal Sportbeleid

 Fiches voor BPS2 en BPS4 gemaakt en gedeeld via www.mijnsportbeleid.be
3.2 Toolbox en inspiratie indicatoren Decreet Lokaal Sportbeleid

 A1: Handleiding en inspiratie
 A2: Toolbox om handig te meten opgemaakt in Excel en Online tool voorbereid voor 2014

3.3 Ondersteuning hersamenstelling sportraden

 Inspiratiegids gemaakt
 Infosessies (leuven en Herentals – 58 aanwezigen – gemid. Score 8.10)

3.4 Goede praktijken professionalisering en samenwerking BPS2 en 1

3.5 VIR – onderzoek recreatiedomeinen

 Onderzoek gedaan door stagestudent (artikel in VTS aug)
3.6 Thema wetgeving – veiligheid sportinfrastructuur uitwerken

 Studiedag georganiseerd op 20.11.13 in Aartselaar
3.7 Opfrissen lay-out VTS

3.8 Protocol Schoolzwemmen actualiseren

 A1: update protocol gedaan
 A2: 1 sessie (25.04.13)

3.9 Update Vlaremmap

 Basismateriaal klaar - afwerking en verspreiding 2014
3.X Uitvoering project Ecolife (met DULOMI – Subsidies LNE)

 Goede praktijken vatten en delen duurzaamheid en sport
Uitvoering in 2014 en 2015

3.X Onderzoek naar besparingen(sintenties) gemeenten sport

 Kleinschalige peiling gedaan in het najaar – communiceren in 2014
3.x Begeleidingstraject Noodprocedures zwembaden

 Traject – ontwikkelen basics noodprocedures ism Poolguards voorbereid
Start in 2014 in overleg met commissie zwembaden

Verderzetting

3.12 ISB-Kennisbank stofferen - benutten

 A1: goede praktijken verzameld binnen werking
 Inhaalbeweging aanwezige informatie

3.13 Website en ISBzine

 Permanente update en 14-daagse e-zine
 Optimaliseren webshop

3.14 Kengetallen Zwembaden rapportering en bevraging

 A1: Onderzoek kengetallen uitgevoerd en nieuwe rapport verspreid
3.15 Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer

 6 nummers & Permanent verbeteren
 Extra promotie abo’s (sportraden, losse abo’s, …)
 Artikels in VTS over beleidsprioriteiten sport in Decreet Lokaal Sportbeleid

3.17 Ondersteuningsaanbod startende sportfunctionaris-promotor

 Opvolgen Peter/Meter
 Studiedag Starters in het najaar georgansieerd (26.11.13 in Beveren)

3.18 Opvolgen Europa en Sport

 Beleidsitems – Netwerk opvolgen – Opvolgen projectoproepen
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Concrete dienstverlening

Nieuw voor 2013

4.1 Toolbox/Spel aan de slag rond sport en kansengroepen

 Spel ontwikkeld met Centrum Informatie Spelen
 Productie en verspreiding in 2014

4.2 Begeleidingstraject Sport en senioren

 Oproep en start in najaar – verschoven naar voorjaar 2014
4.3 Coaching nieuwe gemeenten instap decreet lokaal sportbeleid

 Begeleiding 6 gemeenten
4.X Workshops Verzelfstandiging

 Organisatie van een infomoment en 3 workshops in februari 13

Verderzetting

4.4 ISB-Sportverzekering

 A1: Opvolgen aangiftes
 A2: Communicatie – aandachtspunten (juni)
 A3: Communicatie premie en promotie (november)

4.5 Aanbieden helpdesk

 Helpdesk
 Opvolgen cijfermateriaal – analyse inkomende vragen

4.6 SPIN-Brussel

 A1: Permanent onderhoud
 A2: Advies VGC in overleg met COCOF ivm kadaster

4.7 Sociale Diensteneconomie Project BuurtSport

 Opvolgen intervisiegroepen + klankbordgroep
4.9 Concretisering samenwerking FOST-plus

 Aanbieden vuilbakken en sensibiliseringsmateriaal
4.10 Op maat werksessies sportraden/sportdiensten verenigingsondersteuning

 A1: Op maat aanbod
 A2: Begeleiding traject VGC

4.11 Op maat ondersteuning rond kansengroepen

 Ondersteuning van specifieke vragen en cases
 Project Sport en Meisjes van etnisch culturele minderheden
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Vormen – Bijscholen – Opleiden

Nieuw voor 2013

5.1 Folder communicatie vormingsaanbod ISB

 Folder met ISB-vormingen (voorjaar en najaar) verspreid

Verderzetting

5.2 ISB-Congres

 Organisatie ISB-Congres 2013 in Waagnatie Antwerpen met 991 deelnemers over 2 dagen
 Keuze locatie 2014 – Jabbeke Vrijetijdscentrum
 Voorbereiding inhoud 2014

5.3 Nieuwe vormingen 2013

 Vorming nieuwe sportfunctionarissen – sportdiensten
 Sociale Media (2 workshops – 31 deelnemers)
 Pesticidenvrij beheer sportvelden (ism VVOG) (vorming uitgesteld naar 2014 – wel opvolging thema op

vlak van kennis)
 Opleiding leidinggeven (20 en 27.09.13 op ISB met 14 deelnemers)

5.4 Opvolging Cursus Sportfunctionaris

 Uitwerking hervorming cursus actief opgevolgd
 Ondersteunen nieuwe docenten

5.5 Vormingspakketen

 Aanbieden bestaande pakketten
o Schoonmaaktechnieken
o Administratieve vereenvoudiging en subsidiereglementen
o Omgaan met agressie

 Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe pakketten
o BA4 + klusjes
o Ethiek – omgaan met grensoverschrijdend gedrag
o EHBO – nijverheidshelper
o Sociale Media

5.7 Trefdag Zwembaden

 Organisatie Trefdag op 17.10.13 in S&R Rozebroeken met 250 deelnemers
5.8 ISB – Studiereis Krakau

 Eind september/begin oktober organiseerde ISB een studiereis naar Krakau met een 50-tal
deelnemers.
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Promotie Lokaal Sportbeleid – Sport – Zwemmen/bad – Recreatie

Nieuw voor 2013

6.1 Zwembrevetten

 Opvolgen overeenkomst Baan Vier: handleiding nieuwe leerlijn opmaken (voor 2014) en
concept aangepaste brevetten

 Aanbieden van zwembrevetten
6.2 Zwembaddagen

 Verder zetten + concrete verbeterprojecten
 Samenwerkingsverband Radio 2
 Sponsoring Nationale Loterij

6.3 Start To Swim

 Nieuwe ondersteuningsactie
 Oa. webpagina ism UitInVlaanderen (widget en tool voor invoer)
 Nationale Loterij

Verderzetting

6.5 Multimove

 Uitvoeren overeenkomst (jaar 2)
 Start nieuwe pilootprojecten ondersteunen en uitrol toekomst voorbereiden

6.6 Street Action

 Uitvoeren project (jaar 2)
 Start nieuwe pilootprojecten ondersteunen

6.7 Thema Bewegen en Gezondheid opvolgen

 Ondersteunen Project Kleine gemeenten (VIGez)
 Samenwerking met VIGeZ uitbouwen
 Opvolgen samenwerking Portaal
 Bewegen op voorschrift

6.8 Signalisatie Sporthallen

 Aanbieden - Promotie
6.9 Signalisatie Zwembaden

 Aanbieden - promotie
6.10 Opvolging Sport en Senioren

 Deelname aan Denktank en opvolgen verder aanpak kabinet
 Werkgroep Profielen begeleiders
 Traject Seniorensport (naar 2014)
 Overleg met Commissie Sport van Ouderenoverleg

6.11 Comunicatie – Promotie Lokaal Sportbeleid

 Onderzoeken en inspelen op noden en kansen
 Samenwerkingsverbanden ten dienste van de leden (week van de sportclub, jeugdolympiade, …)
 Communiceren aanbod Dynamoproject
 Samenwerking Week van de Sportclub
 Krap op sportkamp
 UITPAs
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Werking en afstemming bestuursorganen, afdelingen, commissies en ISB-team
Financieel beleid

Nieuw voor 2013

7.1 Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement

 Aanpassing statuten ISB vzw – goedgekeurd 23.05.13 in Boom
7.2 Opmaken nieuwe beleidsnota ISB 2014-2019

 Opmaken nieuw beleidsplan ‘Concrete Meerwaarde door Co-Creatie’ (AV 10.12.13 in Genk)
7.3 Optimaliseren en uniformiseren adresbestanden

 Actieplan en systematiek/systeem opmaken/zoeken

Verderzetting

7.4 Communicatieplan

 Uitvoeren communicatiestrategieplan
 Sociale Media plan uitvoeren

7.5 Ondersteunen vertegenwoordigers ISB in externe werkgroepen

 Leidraad opgesteld
 Ondersteunen vertegenwoordigers

o Vlaamse Sportraad
o SARO
o Raad van Bestuur SVS
o Denkcel Redden en Sportfunctionaris
o Natuur en Bos
o Semi-Agorale Arbeid
o Vlabus
o VVSG-ISB sportcommissie
o Vechtsportplatform
o ….


